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Diller ve renkler... 

  languages and colours 

                         

Göklerin ve yerin yarat l , dillerinizin ve renklerinizin çe itlili i bilginlere sunulan 
delillerdendir. 

And of His signs is the creation of the heavens and the earth, and the difference of your languages 
and colours. Lo! herein indeed are portents for men of knowledge. 

(Allah: Kur’ân: 30. Rûm 22) 

 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  I I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

DERG  EK B  JOURNAL TEAM 

MT YAZ SAH B  

Doç. Dr. Yakup YILMAZ 

 

ED TÖRLER 

Doç. Dr. Yakup YILMAZ 

Prof. Dr. Fatih BA PINAR 

Doç. Dr. Beytullah BEKAR 

 

ALAN ED TÖRLER  

TÜRK D L  VE EDEB YATI 

Ça da  Türk Lehçeleri 

Doç. Dr. lker TOSUN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dil Bilimi 

Dr. Hakan AYDEM R 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Eski Türk Dili 

Doç. Dr. Cihangir KIZILÖZEN 

Gümü hane Üniversitesi (Türkiye) 

Eski Türk Edebiyat  

Dr. Niyazi ADIGÜZEL 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Türk Halk Edebiyat  

Doç. Dr. brahim GÜMÜ  

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Türkçe E itimi 

Doç. Dr. brahim GÜLTEK N 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Yeni Türk Edebiyat  

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Yeni Türk Dili 

Doç. Dr. Sibel MURAD 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

 

DÜNYA D LLER  VE EDEB YATLARI 

Alman Dili E itimi 

Dr. Rüveyda Hicran ÇEB  

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Alman Dili ve Edebiyat  

Doç. Dr. Funda KIZILER EMER 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

COPYRIGHT OWNER 

Assoc. Prof. Yakup YILMAZ 

 

EDITORS 

Assoc. Prof. Yakup YILMAZ 

Professor Fatih BA PINAR 

Assoc. Prof. Beytullah BEKAR 

 

FIELD EDITORS 

TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 

Contemporary Turkish Dialects and Literature 

Assoc. Prof. lker TOSUN 

K rklareli University (Turkey) 

Linguistics 

Dr. Hakan AYDEM R 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Old Turkish Language 

Assoc. Prof. Cihangir KIZILÖZEN 

Gümü hane University (Turkey) 

Classical Turkish Literature 

Dr. Niyazi ADIGÜZEL 

K rklareli University (Turkey) 

Turkish Folk Literature 

Assoc. Prof. brahim GÜMÜ  

Bart n University (Turkey) 

Turkish Language Teaching 

Assoc. Prof. brahim GÜLTEK N 

K r kkale University (Turkey) 

Modern Turkish Literature 

Assoc. Prof. Ahmet KOÇAK 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

New Turkish Language 

Assoc. Prof. Sibel MURAD 

Amasya University (Turkey) 

 

DÜNYA D LLER  VE EDEB YATLARI 

German Language Teaching 

Dr. Rüveyda Hicran ÇEB  

Ondokuz May s University (Turkey) 

German Language and Literature 

Assoc. Prof. Funda KIZILER EMER 

Sakarya University (Turkey) 



IV / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyat  

Doç. Dr. F. Gül KOÇSOY 

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yonca DEN ZARSLANI  

Ege Üniversitesi (Türkiye) 

Arap Dili ve Edebiyat  

Dr. Hüseyin ARSLAN 

Yalova Üniversitesi (Türkiye) 

Fars Dili ve Edebiyat  

Dr. Ahmet KARA 

Dicle Üniversitesi 

Frans z Dili E itimi 

Prof. Dr. Erdo an KARTAL 

Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Frans z Dili ve Edebiyat  

Prof. Dr. Gülhan m ÜNSAL 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Gürcü Dili ve Edebiyat  

Doç. Dr. Gül Mükerrem ÖZTÜRK 

Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (Türkiye) 

ngiliz Dili E itimi 

Doç. Dr. Emrah EKMEKÇ  

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. lknur SAVA KAN 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

ngiliz Dili ve Edebiyat  

Doç. Dr. Nilay ERDEM AYYILDIZ 

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Zennure KÖSEMAN 

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

spanyol Dili ve Edebiyat  

Dr. Olcay ÖZTUNALI 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

talyan Dili ve Edebiyat  

Dr. Cristiano BEDIN 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Japon Dili ve Edebiyat  

Dr. Metin BALPINAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye) 

Kar la t rmal  Edebiyat 

Dr. Shelale RAMAZANOVA 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Kore Dili ve Edebiyat  

American Culture and Literature 

Assoc. Prof. F. Gül KOÇSOY 

F rat University (Turkey) 

Dr. Yonca DEN ZARSLANI 

Ege University (Turkey) 

Arabic Language and Literature 

Dr. Hüseyin ARSLAN 

Yalova University (Turkey) 

Persian Language and Literature 

Dr. Ahmet KARA 

Dicle University (Turkey) 

French Language Teaching 

Professor Erdo an KARTAL 

Uluda  University (Turkey) 

French Language and Literature 

Professor Gülhan m ÜNSAL 

Marmara University (Turkey) 

Georgian Language and Literature 

Assoc. Prof. Gül Mükerrem ÖZTÜRK 

Recep Tayyip Erdo an University (Turkey) 

English Language Teaching 

Assoc. Prof. Emrah EKMEKÇ  

Ondokuz May s University (Turkey) 

Doç. Dr. lknur SAVA KAN 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

English Language and Literature 

Assoc. Prof. Nilay ERDEM AYYILDIZ 

F rat May s University (Turkey) 

Assoc. Prof. Zennure KÖSEMAN 

nönü University (Turkey) 

spanyol Language and Literature 

Dr. Olcay ÖZTUNALI 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

talyan Language and Literature 

Dr. Cristiano BEDIN 

stanbul University (Turkey) 

Japanese Language and Literature 

Dr. Metin BALPINAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) 

Comparative L terature 

Dr. Shelale RAMAZANOVA 

Ardahan University (Turkey) 

Korean Language and Literature 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  V  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Eun Kyung JEONG 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Rus Dili ve Edebiyat  

Dr. Hadi BAK 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Leh Dili ve Edebiyat  

Dr. Mariana BUDU 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Ukrayna Dili ve Edebiyat  

Prof. Dr. Liudmyla Volodymyrivna SHYTYK 

Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi Üniversitesi (Ukrayna) 

 

ÇEV R  B L M  

Almanca Mütercim Tercümanl k 

Dr. Filiz AN 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Arapça Mütercim Tercümanl k 

Dr. Ahmed ALDYAB 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Çince Mütercim Tercümanl k 

Dr. Nuray PAMUK ÖZTÜRK 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Frans zca Mütercim Tercümanl k 

Doç. Dr. Osman CO KUN 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

ngilizce Mütercim Tercümanl k 

Dr. Sevda PEKCO KUN GÜNER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Rusça Mütercim Tercümanl k 

Dr. Jale CO KUN 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

 

YAYIN KURULU 

Prof. Dr. Bahar GÜNE  

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Erdo an ALTINKAYNAK 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. brahim GÜLTEK N 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Liudmyla Volodymyrivna SHYTYK 

Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi Üniversitesi (Ukrayna) 

Prof. Dr. Özlem FEDA  

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Eun Kyung JEONG 

stanbul University (Turkey) 

Russian Language and Literature 

Dr. Hadi BAK 

Atatürk University (Turkey) 

Polish Language and Literature 

Dr. Mariana BUDU 

stanbul University (Turkey) 

Ukrainian Language and Literature 

Professor Liudmyla Volodymyrivna SHYTYK 

Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi University (Ukraine) 

 

ÇEV R  B L M  

German Translation and Interpreting 

Dr. Filiz AN 

Sakarya University (Turkey) 

Arabic Translation and Interpreting 

Dr. Ahmed ALDYAB 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Chinese Translation and Interpreting 

Dr. Nuray PAMUK ÖZTÜRK 

Selçuk University (Turkey) 

French Translation and Interpreting 

Assoc. Prof. Osman CO KUN 

Marmara University (Turkey) 

English Translation and Interpreting 

Dr. Sevda PEKCO KUN GÜNER 

K rklareli University (Turkey) 

Russian Translation and Interpreting 

Dr. Jale CO KUN 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

 

EDITORIAL BOARD 

Professor Bahar GÜNE  

Ankara Social Sciences University (Turkey) 

Professor Erdo an ALTINKAYNAK 

Ardahan University (Turkey) 

Professor brahim GÜLTEK N 

stanbul University (Turkey) 

Professor Liudmyla Volodymyrivna SHYTYK 

Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi University (Ukraine) 

Professor Özlem FEDA  

stanbul Medeniyet University (Turkey) 



VI / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Prof. Dr. Secaattin TURAL 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ali KURT 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Didem TUNA 

stanbul Yeni Yüzy l Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Fatemeh ARZJANI 

Tahran Üniversitesi ( ran) 

Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY 

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Guntars DREIJERS 

Ventspils Uygulamal  Bilimler Üniversitesi (Letonya) 

Doç. Dr. Mesut KULEL  

Band rma Onyedi Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Meqsud SEL M 

Kuzeybat  Milliyetler Üniversitesi (Çin) 

Doç. Dr. Meryem SAL M AHMED 

umnu Üniversitesi (Bulgaristan) 

Doç. Dr. Tar k DURAN 

Belgrad Üniversitesi (S rbistan) 

Dr. Ahmet YIKIK 

K br s Üniversitesi (K br s)) 

Dr. Andrei Georgievich NARUSHEV CH 

Rostov Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)  

Dr. Banu TELL O LU 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Birol BULUT 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Erdo an TA TAN 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halil brahim SKENDER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Iryna DRYGA 

Taras Shevchenko Ulusal Üniversitesi (Ukrayna) 

Dr. Layal MERHY 

Lebanese Üniversitesi (Lübnan) 

Dr. Linda TORRES N  

Padova Üniversitesi ( talya) 

Dr. Önder ÇANGAL 

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Rachael RUEGG 

Wellington Victoria Üniversitesi (Yeni Zelanda) 

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM 

Professor Secaattin TURAL 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ali KURT 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Didem TUNA 

stanbul Yeni Yüzy l University (Turkey) 

Assoc. Prof. Fatemeh ARZJANI 

Tahran University (Iran) 

Assoc. Prof. Faysal Okan ATASOY 

Isparta Süleyman Demirel University (Turkey) 

Assoc. Prof. Guntars DREIJERS 

Ventspils University of Applied Sciences (Latvia) 

Assoc. Prof. Mesut KULEL  

Band rma Onyedi Eylül University (Turkey) 

Assoc. Prof. Meqsud SEL M 

Northwest University for Nationalities (China) 

Assoc. Prof. Meryem SAL M AHMED 

Shumen University (Bulgaria) 

Assoc. Prof. Tar k DURAN 

Belgrad University (Serbia) 

Dr. Ahmet YIKIK 

University of Cyprus (Cyprus) 

Dr. Andrei Georgievich NARUSHEV CH 

Rostov State University of Economics (Russian Federation)  

Dr. Banu TELL O LU 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Birol BULUT 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Erdo an TA TAN 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Halil brahim SKENDER 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Iryna DRYGA 

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine) 

Dr. Layal MERHY 

Lebanese University (Lebanon) 

Dr. Linda TORRESIN  

Università degli Studi di Padova (Italy) 

Dr. Önder ÇANGAL 

Gaziantep University (Turkey) 

Dr. Rachael RUEGG 

Victoria University of Wellington (New Zealand) 

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  V I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Tebriz Azad slam Üniversitesi ( ran) 

Dr. Yasin YAYLA 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

 

YAYIN YÖNETMEN  

Yasemin GÜVEN L R 

 

D L VE D Z N UZMANLARI 

ngilizce Redaksiyon 

Dr. Sevda PEKCO KUN GÜNER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Ar . Gör. Serpil YAVUZ ÖZKAYA 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Türkçe Redaksiyon 

Ar . Gör. Hakk  ÖZKAYA 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ferhan AKGÜN ÜNSAL 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Ar . Gör. Soner TOKTAR 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Ar . Gör. Serpil KOYUNCU 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Ar . Gör. Mehmet TUNCER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dizin 

Ar . Gör. Bü ra KAPLAN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

 

DI  TEMS LC LER 

Doç. Dr. Despina PROVATA (Yunanistan) 

Doç. Dr. Elena M. METEVA-ROUSSEVA (Bulgaristan) 

Doç. Dr. udmila MEšKOVá (Slovakya) 

Doç. Dr. Sandrine PERALDI (Fransa) 

Doç. Dr. Meqsud SEL M (Çin) 

Doç. Dr. Tar k DURAN (S rbistan) 

Dr. Ahmet YIKIK (K br s) 

Dr. Antonio Hans DI LEGAMI ( talya) 

Dr. Gianluca COLELLA ( sveç) 

Dr. Hazim Burhan ALNAJJAR (Irak) 

Dr. Hela Haidar NAJJAR (Lübnan) 

Dr. Radmila LAZAREV C (Karada ) 

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM ( ran) 

Dr. Shawky Hassan A. A. SHAABAN (M s r) 

slamic Azad University of Tabriz (Iran) 

Dr. Yasin YAYLA 

K rklareli University (Turkey) 

 

PUBLISHING DIRECTOR 

Yasemin GÜVEN L R 

 

REVIEWS AND INDEX EDITORS 

English 

Dr. Sevda PEKCO KUN GÜNER 

K rklareli University (Turkey) 

Research Asst. Serpil YAVUZ ÖZKAYA 

K rklareli University (Turkey) 

Turkish 

Research Asst. Hakk  ÖZKAYA 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Ferhan AKGÜN ÜNSAL 

K rklareli University (Turkey) 

Research Asst. Soner TOKTAR 

K rklareli University (Turkey) 

Research Asst. Serpil KOYUNCU 

K rklareli University (Turkey) 

Research Asst. Mehmet TUNCER 

K rklareli University (Turkey) 

Index 

Research Asst. Bü ra KAPLAN 

K rklareli University (Turkey) 

 

FOREIGN REPRESENTATORS 

Assoc. Prof. Despina PROVATA (Greece) 

Assoc. Prof. Elena M. METEVA-ROUSSEVA (Bulgaria) 

Assoc. Prof. udmila MEšKOVá (Slovakia) 

Assoc. Prof. Sandrine PERALDI (France) 

Assoc. Prof. Meqsud SEL M (China) 

Assoc. Prof. Tar k DURAN (Serbia) 

Dr. Ahmet YIKIK (K br s) 

Dr. Antonio Hans DI LEGAMI (Italy) 

Dr. Gianluca COLELLA (Sweden) 

Dr. Hazim Burhan ALNAJJAR (Iraq) 

Dr. Hela Haidar NAJJAR (Lebanon) 

Dr. Radmila LAZAREV C (Montenegro) 

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM (Iran) 

Dr. Shawky Hassan A. A. SHAABAN (Egypt) 



VIII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Rachael RUEGG (Yeni Zellanda)  

Dr. brahim YILDIRIM (Azerbaycan) 

 

DANI MA KURULU 

Prof. Dr. Hanifi VURAL 

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ 

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Marek STACHOWSKI 

Krakov Yagellon Üniversitesi (Polonya) 

Prof. Dr. Mehmet NARLI 

Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇAL N 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Oktay AHMED 

Üsküp Kiril-Metodi Üniversitesi (Makedonya) 

Prof. Dr. Ömer ZÜLFE 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Vügar SULTANZADE 

Do u Akdeniz Üniversitesi (KKTC) 

Doç. Dr. Despina PROVATA 

Atina Milli ve Kapodistriyan Üniversitesi (Yunanistan) 

Dr. Shawky Hassan A. A. SHAABAN 

Kahire Üniversitesi (M s r) 

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM 

Tebriz Azad slam Üniversitesi ( ran)  

Prof. Dr. Paolo E. BALBON   

Venice Ca' Foscari Üniversitesi ( talya) 

 

HAKEMLER 

Prof. Dr. Abdullah EREN 

Ordu Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ahmet AKÇATA  

U ak Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ahmet GÜNEYL  

Lefke Avrupa Üniversitesi (K br s) 

Prof. Dr. Ahmet Y T 

Mu la S tk  Koçman Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Alev BULUT 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Alpaslan OKUR 

Dr. Rachael RUEGG (New Zealand) 

Dr. brahim YILDIRIM (Azerbaijan) 

 

ADVISORY BOARD 

Professor Hanifi VURAL 

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Professor Hicabi KIRLANGIÇ 

Ankara University (Turkey) 

Professor Marek STACHOWSKI 

Krakov Yagellon University (Poland) 

Professor Mehmet NARLI 

Bal kesir University (Turkey) 

Professor Mustafa S. KAÇAL N 

Marmara University (Turkey) 

Professor Oktay AHMED 

Üsküp Kiril-Metodi University (Macedonia) 

Professor Ömer ZÜLFE 

Marmara University (Turkey) 

Professor Vügar SULTANZADE 

Eastern Mediterranean University (TRNC) 

Assoc. Prof. Despina PROVATA 

Athens National and Capodistrian University (Greece) 

Dr. Shawky Hassan A. A. SHAABAN  

Cairo University (Egypt) 

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM 

Tebriz Azad Islam University (Iran)  

Prof. Dr. Paolo E. BALBON   

Ca' Foscari University (Italy) 

 

REFEREES 

Professor Abdullah EREN  

Ordu University (Turkey) 

Professor Ahmet AKÇATA  

U ak University (Turkey) 

Professor Ahmet Cüneyt ISSI 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Professor Ahmet GÜNEYL  

European University of Lefke (Cyprus) 

Professor Ahmet Y T 

Mu la S tk  Koçman University (Turkey) 

Professor Alev BULUT 

Istanbul University (Turkey) 

Professor Alpaslan OKUR 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  I X  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Asuman AKAY AHMED 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Atabey KILIÇ 

Erciyes Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Aymil DO AN 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ay e Banu KARADA  

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ay e KAYAPINAR 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Bahad r GÜCÜYETER 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Bahar GÜNE  

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ 

Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Duygu ÖZT N PASSERAT 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ece KORKUT 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Emel ÖZKAYA 

Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Emine BOGENÇ DEM REL 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Emir çhem dben EL HAL D  

Kufe Üniversitesi (Irak) 

Prof. Dr. Engin YILMAZ 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Erdo an ALTINKAYNAK 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Erdo an KARTAL 

Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ergün KOCA  

Girne AmerikanÜniversitesi (K br s) 

Prof. Dr. Erhan DURUKAN 

Trabzon Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Esma NCE 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Feryal ÇUBUKÇU 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Fulya TOPÇUO LU ÜNAL 

Kütahya Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) 

Sakarya University (Turkey) 

Professor Asuman AKAY AHMED 

Marmara University (Turkey) 

Professor Atabey KILIÇ 

Erciyes University (Turkey) 

Professor Aymil DO AN 

Hacettepe University (Turkey) 

Professor Ay e Banu KARADA  

Y ld z Technical University (Turkey) 

Professor Ay e KAYAPINAR 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Professor Bahad r GÜCÜYETER 

Atatürk University (Turkey) 

Professor Bahar GÜNE  

Ankara Sosyal Bilimler University (Turkey) 

Professor Cengiz ALYILMAZ 

Uluda  University (Turkey) 

Professor Duygu ÖZT N PASSERAT 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Prof. Dr. Ece KORKUT 

Hacettepe Üniversity (Turkey) 

Professor Emel ÖZKAYA 

Cumhuriyet University (Turkey) 

Professor Emine BOGENÇ DEM REL 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Professor Emir çhem dben EL HAL D  

Kufe University (Iraq) 

Professor Engin YILMAZ 

Sakarya University (Turkey) 

Professor Erdo an ALTINKAYNAK 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Professor Erdo an KARTAL 

Uluda  University (Turkey) 

Professor Ergün KOCA 

Girne Amerikan University (Cyprus) 

Professor Erhan DURUKAN 

Trabzon University (Turkey) 

Professor Esma NCE 

Istanbul University (Turkey) 

Professor Feryal ÇUBUKÇU 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Professor Fulya TOPÇUO LU ÜNAL 

Kütahya Dumlup nar University (Turkey) 



X / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Prof. Dr. Füsun B L R ATASEVEN 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Füsun SARAÇ 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Gökhan ARI 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Gülser ÇET N 

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Halil AYTEK N 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Halit KARATAY 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hanife Dilek BAT SLAM 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hanifi VURAL 

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ 

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hülya KARTAL 

Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hülya SAVRAN 

Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI 

Fatih Sultan Mehmet Vak f Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. I n Bengi ÖNER 

29 May s Üniversitesi (Türkiye)  

Prof. Dr. brahim TA  

Bilecik eyh Edebali Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. smail GÜLEÇ 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Kamil ER  

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Linda TORRES N  

Padova Üniversitesi ( talya) 

Prof. Dr. Liudmyla Volodymyrivna SHYTYK 

Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi Üniversitesi (Ukrayna) 

Prof. Dr. Marek STACHOWSKI 

Professor Füsun B L R ATASEVEN 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Professor Füsun SARAÇ 

Marmara University (Turkey) 

Professor Gökhan ARI 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Professor Gülser ÇET N 

Ankara University (Turkey) 

Professor Halil AYTEK N 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Professor Halit KARATAY 

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Professor Hanife Dilek BAT SLAM 

Çukurova University (Turkey) 

Professor Hanife Nalan GENÇ 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Professor Hanifi VURAL 

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Professor Hicabi KIRLANGIÇ 

Ankara University (Turkey) 

Professor Hikmet ASUTAY 

Trakya University (Turkey) 

Professor Hülya KARTAL 

Uluda  University (Turkey) 

Professor Hülya SAVRAN 

Bal kesir University (Turkey) 

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI 

Fatih Sultan Mehmet Vak f Üniversitesi (Türkiye) 

Professor I n Bengi ÖNER 

29 May s University (Turkey) 

Professor brahim TA  

Bilecik eyh Edebali University (Turkey) 

Professor smail GÜLEÇ 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Professor Kamil ER  

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Professor Kerime ÜSTÜNOVA 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Professor Linda TORRESIN  

Università degli Studi di Padova (Italy) 

Professor Liudmyla Volodymyrivna SHYTYK 

Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi University (Ukraine) 

Professor Marek STACHOWSKI 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Krakov Yagellon Üniversitesi (Polonya) 

Prof. Dr. Mehmet ÇER BA  

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Mehmet NARLI 

Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Meryem AYAN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Mesut AYAR  

Kirklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Mira KHACHEM ZOVA  

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Muhammet KOÇAK 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Mustafa BALCI 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇAL N 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Mustafa KURT 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Mustafa SARICA  

Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye)  

Prof. Dr. Neslihan KANSU-YETK NER 

zmir Ekonomi Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Nevin ÖZKAN  

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN 

Erciyes Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Nevzat TOPAL 

Ni de Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Nezir TEMUR 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Nur Melek DEM R 

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Oktay AHMED 

Üsküp Kiril-Metodi Üniversitesi (Makedonya) 

Prof. Dr. Osman MERT 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ömer ZÜLFE 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Krakov Yagellon University (Polonia) 

Professor Mehmet ÇER BA  

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Professor Mehmet NARLI 

Bal kesir University (Turkey) 

Professor Mehmet ÖLMEZ 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Professor Meryem AYAN 

Manisa Celal Bayar University (Turkey) 

Professor Mesut AYAR 

Kirklareli University (Turkey) 

Professor Mira KHACHEM ZOVA 

Düzce University (Turkey) 

Professor Muhammet KOÇAK 

Gazi University (Turkey) 

Professor Muharrem DAYANÇ 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Professor Mustafa BALCI 

stanbul University (Turkey) 

Professor Mustafa S. KAÇAL N 

Marmara University (Turkey) 

Professor Mustafa KURT 

Gazi University (Turkey) 

Professor Mustafa SARICA  

Adnan Menderes Üniversity (Turkey)  

Professor Neslihan KANSU-YETK NER 

zmir Ekonomiy University (Turkey) 

Professor Nevin ÖZKAN  

Ankara University (Turkey) 

Professor Nevzat ÖZKAN 

Erciyes University (Turkey) 

Professor Nevzat TOPAL 

Ni de Ömer Halisdemir University (Turkey) 

Professor Nezir TEMUR 

Gazi University (Turkey) 

Professor Nur Melek DEM R 

Ankara University (Turkey) 

Professor Oktay AHMED 

Üsküp Kiril-Metodi University (Macedonia) 

Professor Osman MERT 

Atatürk University (Turkey) 

Professor Ömer ZÜLFE 

Marmara University (Turkey) 



XII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Prof. Dr. Özer ENÖDEY C  

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Paolo E. BALBONI  

Venice Ca' Foscari Üniversitesi ( talya) 

Prof. Dr. R fat GÜNDAY 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Secaattin TURAL 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Seval AH N 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Simona SALIERNO 

Cpia Sassuolo ( talya) 

Prof. Dr. Suat UNGAN 

Trabzon Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Suna T MUR A ILDERE 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Sündüz ÖZTÜRK-KASAR 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. aban SA LIK 

Fatih Sultan Mehmet Vak f Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. ureddin MEMMEDL  

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Umut BALCI 

Batman Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Üzeyir ASLAN 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Vügar SULTANZADE 

Do u Akdeniz Üniversitesi (KKTC) 

Prof. Dr. Yavuz KIZILÇ M 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Yusuf TEPEL  

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Abdulkadir ATICI 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Abdulkadir GÖLCÜ 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Abdurrahman KOLCU 

Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ahmet BA AL 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ahmet BENZER 

Professor Özer ENÖDEY C  

Hitit University (Turkey) 

Professor Paolo E. BALBONI 

Ca' Foscari University (Italy) 

Professor R fat GÜNDAY 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Professor Secaattin TURAL 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Professor Selçuk ÇIKLA 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Professor Seval AH N 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversity (Turkey) 

Professor Simona SALIERNO 

Cpia Sassuolo (Italy) 

Professor Suat UNGAN 

Trabzon University (Turkey) 

Professor Suna T MUR A ILDERE 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Professor Sündüz ÖZTÜRK-KASAR 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Professor aban SA LIK 

Fatih Sultan Mehmet Vak f University (Turkey) 

Professor ureddin MEMMEDL  

Ardahan University (Turkey) 

Professor Umut BALCI  

Batman University (Turkey) 

Professor Üzeyir ASLAN 

Marmara University (Turkey) 

Professor Vügar SULTANZADE 

Eastern Mediterranean University (TRNC) 

Professor Yavuz KIZILÇ M 

Atatürk University (Turkey) 

Professor Yusuf TEPEL  

Akdeniz University (Turkey) 

Assoc. Prof. Abdulkadir ATICI 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Abdulkadir GÖLCÜ 

Selçuk University (Turkey) 

Assoc. Prof. Abdurrahman KOLCU 

Recep Tayyip Erdo an University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ahmet BA AL 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ahmet BENZER 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X I I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ahmet DA  

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ahmet ÇAPKU 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ahmet Naim Ç ÇEKLER 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Aitkanym KAL EVA  

Turan Üniversitesi (Kazakistan)  

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ali CANÇEL K 

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ali KURT 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Asl  Özlem TARAKCIO LU 

Ankara Hac bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ayfer KARA 

Minsk Devlet Dil Bilim Üniversitesi (Beyaz Rusya) 

Doç. Dr. Ayhan KARAKA  

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ayla O UZ 

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Aylin SEYMEN 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Banu NAN KARAGÜL 

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Barbara Dell’abate ÇELEB  

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Bayram DURB LMEZ 

Erciyes Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Behice VARI O LU 

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Beki HALEVA 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Bekir NCE 

Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Beytullah BEKAR 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye)  

Marmara University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ahmet DA   

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ahmet ÇAPKU 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ahmet KOÇAK 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ahmet Naim Ç ÇEKLER 

stanbul University (Turkey) 

Assoc. Prof. Aitkanym KAL EVA  

Turan University (Kazakhstan) 

Assoc. Prof. Akartürk KARAHAN 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ali CANÇEL K 

Kocaeli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ali KURT 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ali ÖZTÜRK 

Alanya Alaaddin Keykubat University (Turkey) 

Assoc. Prof. Asl  Özlem TARAKCIO LU 

Ankara Hac bayram Veli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ayfer KARA 

Minsk State Linguistic University (Belarus) 

Assoc. Prof. Ayhan KARAKA  

Çukurova University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ayla O UZ 

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Assoc. Prof. Aylin SEYMEN 

Gazi University (Turkey) 

Assoc. Prof. Banu NAN KARAGÜL 

Kocaeli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Barbara Dell’abate ÇELEB  

stanbul University (Turkey) 

Assoc. Prof. Bayram DURB LMEZ 

Erciyes University (Turkey) 

Assoc. Prof. Behice VARI O LU 

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Assoc. Prof. Beki HALEVA 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Assoc. Prof. Bekir NCE 

Medeniyet University (Turkey) 

Assoc. Prof. Beytullah BEKAR 

K rklareli University (Turkey) 



XIV / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Doç. Dr. Bilge BA CI AYRANCI 

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Bünyamin SAR KAYA 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Okan Celal GÜNGÖR 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Cihan ÇAKMAK 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Cihangir KIZILÖZEN 

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Deniz MELANLIO LU 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ça r  GÜMÜ  

KTO Karatay Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Despina PROVATA 

Atina Milli ve Kapodistriyan Üniversitesi (Yunanistan) 

Doç. Dr. Didem ARDALI BÜYÜKARMAN 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Didem KOBAN KOÇ 

zmir Demokrasi Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Didem TUNA 

stanbul Yeni Yüzy l Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Efecan KARAGÖL 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Elena M. METEVA-ROUSSEVA 

Sofya Üniversitesi (Bulgaristan) 

Doç. Dr. Elif AKTA  

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Emel ÖZKAYA 

Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Emrah EKMEKÇ  

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Erdinç ASLAN 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Erdo an KELE  

Mu la S tk  Koçman Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ersen ERSOY 

Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ersoy TOPUZKANAMI  

Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ertan KU ÇU 

Assoc. Prof. Bilge BA CI AYRANCI 

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Assoc. Prof. Bünyamin SAR KAYA 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Assoc. Prof. Okan Celal GÜNGÖR 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Assoc. Prof. Celile Eren ÖKTEN 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Assoc. Prof. Cihan ÇAKMAK 

Manisa Celal Bayar University (Turkey) 

Assoc. Prof. Cihangir KIZILÖZEN 

Siirt University (Turkey) 

Assoc. Prof. Deniz MELANLIO LU 

K r kkale University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ça r  GÜMÜ  

KTO Karatay University (Turkey) 

Assoc. Prof. Despina PROVATA 

Athens National and Capodistrian University (Greece) 

Assoc. Prof. Didem ARDALI BÜYÜKARMAN 

Y ld z Tecnical University (Turkey) 

Assoc. Prof. Didem KOBAN KOÇ 

zmir Demokrasi University (Turkey) 

Assoc. Prof. Didem TUNA 

stanbul Yeni Yüzy l University (Turkey) 

Efecan KARAGÖL 

Zonguldak Bülent Ecevit University (Turkey) 

Assoc. Prof. Elena M. METEVA-ROUSSEVA 

Sofia University (Bulgaria) 

Assoc. Prof. Elif AKTA  

Alanya Alaaddin Keykubat University (Turkey) 

Assoc. Prof. Emel ÖZKAYA 

Cumhuriyet University (Turkey) 

Assoc. Prof. Emrah EKMEKÇ  

Ondokuz May s University (Turkey) 

Assoc. Prof. Erdinç ASLAN 

Marmara University (Turkey) 

Assoc. Prof. Erdo an KELE  

Mu la S tk  Koçman University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ersen ERSOY 

Dumlup nar University (Turkey) 

Assoc. Prof.Ersoy TOPUZKANAMI  

Bal kesir University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ertan KU ÇU 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X V  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ertan ENG N 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ertu  CAN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ertu rul KARAKU  

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Esra B RKAN BAYDAN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Esra Nur T RYAK  

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Evangelos KOURDIS 

Selanik Aristoteles Üniversitesi (Yunanistan) 

Doç. Dr. Fabio GRASS   

Roma Sapienza ( talya) 

Doç. Dr. Faruk DO AN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Faruk KALAY 

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Fatih BA PINAR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Fatma KALPAKLI 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY 

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Fethi KAYALAR  

Erzincan Binali Y ld r m Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Fettah KUZU 

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Feyza TOKAT  

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Funda KIZILER EMER 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Gamze ÖKSÜZ 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Gökçen GÖÇEN 

Fatih Sultan Mehmet Vak f Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Gökhan TUNÇ 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Graziano SERRAG OTTO  

Venice Ca' Foscari Üniversitesi ( talya) 

Doç. Dr. Guntars DREIJERS 

Ventspils Uygulamal  Bilimler Üniversitesi (Letonya) 

Pamukkale University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ertan ENG N 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ertu  CAN 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ertu rul KARAKU  

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Esra B RKAN BAYDAN 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Esra Nur T RYAK  

Hatay Mustafa Kemal University (Turkey) 

Assoc. Prof. Evangelos KOURDIS 

Aristotle University of Thessaloniki (Greece) 

Assoc. Dr. Fabio GRASS   

Roma Sapienza (Italy) 

Assoc. Prof. Faruk DO AN 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Faruk KALAY 

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Assoc. Prof. Fatih BA PINAR 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Assoc. Prof. Fatma KALPAKLI 

Selçuk Üniversity (Turkey) 

Assoc. Prof. Faysal Okan ATASOY 

Isparta Süleyman Demirel University (Turkey) 

Assoc. Prof. Fethi KAYALAR 

Erzincan Binali Y ld r m University (Turkey) 

Assoc. Prof. Fettah KUZU 

Gaziantep Üniversity (Turkey) 

Assoc. Prof. Feyza TOKAT 

Pamukkale University (Turkey) 

Assoc. Prof. Funda KIZILER EMER 

Sakarya University (Turkey) 

Assoc. Prof. Gamze ÖKSÜZ 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Gökçen GÖÇEN 

Fatih Sultan Mehmet Vak f University (Turkey) 

Assoc. Prof. Gökhan TUNÇ 

Anadolu University (Turkey) 

Assoc. Dr. Graziano SERRAG OTTO  

Ca' Foscari University of Venice (Italy) 

Assoc. Prof. Guntars DREIJERS  

Ventspils University of Applied Sciences (Latvia) 



XVI / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Doç. Dr. Gül Banu DUMAN 

Zonguldak bülent Ecevit Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Gülhan m ÜNSAL 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Gülnur AYDIN 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Haluk ÖNER 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Hatice FIRAT 

Mu la S tk  Koçman Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Hülya KAYA 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. brahim GÜLTEK N 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. brahim USTA 

Bingöl Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. lker AYDIN 

Ordu Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. lkin GULUSOY 

Kafkas Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. lknur SAVA KAN 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Kamala Tahsin KAR MOVA 

A r  brahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye)  

Doç. Dr. Lale ÖZCAN 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye)  

Doç. Dr. Levent UZUN 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye)  

Doç. Dr. Leyla Çi dem DALKILIÇ 

Ankara Üniversitesi (Türkiye)  

Doç. Dr. Lokman TANRIKULU 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye)  

Doç. Dr. udmila MEšKOVá 

Matej Bel Üniversitesi (Slovakya) 

Doç. Dr. Mazhar BAL 

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mehmet Celal VARI O LU 

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mehmet GÜNE  

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mehmet LGÜREL 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIO LU 

Assoc. Prof. Gül Banu DUMAN 

Zonguldak bülent Ecevit University (Turkey) 

Assoc. Prof. Gülhan m ÜNSAL 

Marmara University (Turkey) 

Assoc. Prof. Gülnur AYDIN 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Haluk ÖNER 

Bart n University (Turkey) 

Assoc. Prof. Hatice FIRAT 

Mu la S tk  Koçman University (Turkey) 

Assoc. Prof. Hülya KAYA 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Assoc. Prof. brahim GÜLTEK N 

K r kkale Üniversity (Turkey) 

Assoc. Prof. brahim USTA 

Bingöl Üniversitesi (Türkiye) 

Assoc. Prof. lker AYDIN 

Ordu University (Turkey) 

Assoc. Prof. lkin GULUSOY 

Kafkas University (Turkey) 

Assoc. Prof. lknur SAVA KAN 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Assoc. Prof. Kamala Tahsin KAR MOVA 

A r  brahim Çeçen University (Turkey)  

Assoc. Prof. Lale ÖZCAN 

Y ld z Technical University (Turkey)  

Assoc. Prof. Levent UZUN 

Bursa Uluda  University (Turkey)  

Assoc. Prof. Leyla Çi dem DALKILIÇ 

Ankara University (Turkey)  

Assoc. Prof. Lokman TANRIKULU 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey)  

Assoc. Prof. udmila MEšKOVá 

Matej Bel University (Slovakia) 

Assoc. Prof. Mazhar BAL 

Akdeniz University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mehmet Celal VARI O LU 

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mehmet GÜNE  

Marmara University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mehmet LGÜREL 

stanbul University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mehmet KURUDAYIO LU 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X V I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mehmet Recep TA  

Van Yüzüncü Y l Üniversitesi (Türkiye)  

Doç. Dr. Mehmet SAMSAKÇI 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN 

Çank r  Karatekin Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mehmet YASTI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mehrali CALP 

A r  brahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mehtap ÖZDEN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Melek ALPAR 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Meryem SAL M AHMED 

umnu Üniversitesi (Bulgaristan) 

Doç. Dr. Meqsud SEL M 

Kuzeybat  Milliyetler Üniversitesi (Çin) 

Doç. Dr. Mesut GÜN 

Mersin Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mesut KULEL  

Band rma Onyedi Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Murad KARADUMAN 

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Murat ELMALI 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Murat Ö ÜTCÜ 

Kapadokya Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Murat ENGÜL 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mustafa Zeki ÇIRAKLI 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mutlu DEVEC  

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mümtaz SARIÇ ÇEK 

Erciyes Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Necdet NEYD M 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Necdet TOZLU 

Erzincan Binali Y ld r m Üniversitesi (Türkiye)  

Doç. Dr. Neslihan KARAKU   

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Hacettepe University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mehmet Recep TA  

Van Yüzüncü Y l University (Turkey)  

Assoc. Prof. Mehmet SAMSAKÇI 

stanbul University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mehmet Turgut BERBERCAN 

Çank r  Karatekin University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mehmet YASTI 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mehrali CALP 

A r  brahim Çeçen University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mehtap ÖZDEN 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Assoc. Prof. Melek ALPAR 

Gazi University (Turkey) 

Assoc. Prof. Meryem SAL M AHMED 

Shumen University (Bulgaria) 

Assoc. Prof. Meqsud SEL M 

Northwest University for Nationalities (China) 

Assoc. Prof. Mesut GÜN 

Mersin University (Turkey) 

Doç. Dr. Mesut KULEL  

Band rma Onyedi Eylül University (Turkey) 

Assoc. Prof. Murad KARADUMAN 

Akdeniz University (Turkey) 

Assoc. Prof. Murat ELMALI 

stanbul University (Turkey) 

Assoc. Prof. Murat Ö ÜTCÜ 

Kapadokya University (Turkey) 

Assoc. Prof. Murat ENGÜL 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mustafa Zeki ÇIRAKLI  

Karadeniz Teknik Üniversity (Turkey) 

Assoc. Prof. Mutlu DEVEC  

F rat University (Turkey) 

Assoc. Prof. Mümtaz SARIÇ ÇEK 

Erciyes University (Turkey) 

Assoc. Prof. Necdet NEYD M 

stanbul University (Turkey) 

Assoc. Prof. Necdet TOZLU 

Erzincan Binali Y ld r m University (Turkey)  

Assoc. Prof. Neslihan KARAKU   

Y ld z Teknik University (Turkey) 



XVIII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDA  

I d r Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Neval AKÇA BERK 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Nilüfer LHAN 

Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Nurgül ÖZCAN (Türkiye) 

Doç. Dr. Nur at B ÇER 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Osman ÜNLÜ 

Band rma Onyedi Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Özgür AY 

U ak Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Özlem KASAP 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Petru GOLBAN 

Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Doç . Dr. Raif VECAN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç . Dr. Reyhan ÇEL K 

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ruzana DOLEVA  

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Sadi GED K 

Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Salih NC  

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Saman HASHEMIPOUR  

Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC) 

Doç. Dr. Sandrine PERALDI (Fransa) 

Doç. Dr. Seda ARIKAN  

F rat Üniversitesi (Türkiye)  

Doç. Dr. Selim EM RO LU 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Sezai ÖZTA  

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Susana SHKHALAKHOVA  

Düzce Üniversitesi (Türkiye)  

Doç. Dr. Suzan KAVANOZ  

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Tamilla AL YEVA 

Assoc. Prof. Nesrin GÜLLÜDA  

I d r Üniversity (Turkey) 

Assoc. Prof. Neval AKÇA BERK 

Çukurova University (Turkey) 

Assoc. Prof. Nevin AKKAYA 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Assoc. Prof. Nilüfer LHAN 

Yozgat Bozok University (Turkey) 

Assoc. Prof. Nurgül ÖZCAN (Turkey) 

Assoc. Prof. Nur at B ÇER 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Assoc. Prof. Osman ÜNLÜ 

Band rma Onyedi Eylül University (Turkey) 

Assoc. Prof. Özgür AY 

U ak University (Turkey) 

Assoc. Prof. Özlem KASAP 

Hacettepe University (Turkey) 

Assoc. Prof. Petru GOLBAN 

Nam k Kemal University (Turkey) 

Assoc. Prof. Raif VECAN 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Reyhan ÇEL K  

Akdeniz University (Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Ruzana DOLEVA 

Düzce University (Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Sadi GED K 

Kahramanmara  Sütçü mam Üniversity (Turkey) 

Assoc. Prof. Salih NC  

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Saman HASHEMIPOUR 

Girne American University (GRNC) 

Assoc. Prof. Sandrine PERALDI (France) 

Assoc. Prof. Seda ARIKAN 

F rat Universty (Turkey)  

Assoc. Prof. Selim EM RO LU 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Assoc. Prof. Sezai ÖZTA  

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Susana SHKHALAKHOVA 

Düzce University (Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Suzan KAVANOZ 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Tamilla AL YEVA 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X I X  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Tatiana GOLBAN 

Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Turgay ANAR 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ümit AKIN 

Band rma On Yedi Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Vahibe Türkan DO RUÖZ 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Vesile ALBAYRAK SAK 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Yakup YILMAZ 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Yaprak Türkan YÜCELS N-TA  

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Yasemin BAK  

Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Yunus KAPLAN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Yusuf AVCI 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Yusuf POLAT 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Zennure KÖSEMAN 

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Zulfiya AH N 

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abdülkerim ASILSOY 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abdulhakim TU LUK  

I d r Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK 

Ordu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abdulkadir HAMARAT 

Munzur Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abdullah UÇAR 

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abdulkadir ÜNAL 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(Türkiye) 

Dr. Abdullah YILDIRIM 

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abdullah Nejat TÖNGÜR 

Maltepe Üniversitesi (Türkiye) 

Ardahan University (Turkey) 

Assoc. Prof. Tatiana GOLBAN 

Nam k Kemal University (Turkey) 

Assoc. Prof. Turgay ANAR 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ümit AKIN 

Band rma On Yedi Eylül University (Turkey) 

Assoc. Prof. Vahibe Türkan DO RUÖZ 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Vesile ALBAYRAK SAK 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Assoc. Prof. Yakup YILMAZ 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Assoc. Prof. Yaprak Türkan YÜCELS N-TA  

Marmara University (Turkey) 

Assoc. Prof. Yasemin BAK  

Recep Tayyip Erdo an University (Turkey) 

Assoc. Prof. Yunus KAPLAN 

Osmaniye Korkut Ata University (Turkey) 

Assoc. Prof. Yusuf AVCI 

Çanakkale 18 Mart University (Turkey) 

Assoc. Prof. Yusuf POLAT 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Assoc. Prof. Zennure KÖSEMAN 

nönü University (Turkey) 

Assoc. Prof. Zulfiya AH N 

Ankara University (Turkey) 

Dr. Abdülkerim ASILSOY 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Abdulhakim TU LUK  

I d r Universiy (Turkey)  

Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK 

Ordu University (Turkey) 

Dr. Abdulkadir HAMARAT 

Munzur University (Turkey) 

Dr. Abdullah UÇAR 

Aksaray Universiy (Turkey) 

Dr. Abdulkadir ÜNAL 

Alanya Alaaddin Keykubat University (Turkey) 

Dr. Abdullah YILDIRIM 

nönü University (Turkey) 

Dr. Abdullah Nejat TÖNGÜR 

Maltepe University (Turkey) 



XX / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Adem CAN 

Erzincan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abidin KARASU 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Adnan UZUN 

Band rma Onyedi Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmad OMAR 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmed ALDYAB 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmed Farman ÇELEB  

Ba dat Üniversitesi (Irak) 

Dr. Ahmet AKGÜL 

Isparta Uygulamla  Bilimler Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet AYCAN 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet BA KAN 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet DEM REL 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet GÖGERC N 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet Hamdi CAN 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet ISPARTA 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet hsan DÜNDAR 

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet KARA 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet KARABULUT 

A r  brahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet KARAKU  

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet KARAMAN (Türkiye) 

Dr. Ahmet KAYASANDIK 

Abdullah Gül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet KAYINTU 

Bingöl Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet MEYDAN 

Yalova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet NA R 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Adem CAN 

Erzincan University (Turkey) 

Dr. Abidin KARASU 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Adnan UZUN 

Band rma Onyedi Eylül University (Turkey) 

Dr. Ahmad OMAR 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Dr. Ahmed ALDYAB 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Dr. Ahmed Farman ÇELEB  

Baghdad University (Iraq) 

Dr. Ahmet AKGÜL 

Isparta University of Aplied Sciences (Turkey) 

Dr. Ahmet AYCAN 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Ahmet BA KAN 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Ahmet DEM REL 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey) 

Dr. Ahmet GÖGERC N 

Selçuk University (Turkey) 

Dr. Ahmet Hamdi CAN 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Ahmet ISPARTA 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Ahmet hsan DÜNDAR 

Kocaeli University (Turkey) 

Dr. Ahmet KARA 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Ahmet KARABULUT 

A r  brahim Çeçen Üniversity (Turkey) 

Dr. Ahmet KARAKU  

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Ahmet KARAMAN (Turkey) 

Dr. Ahmet KAYASANDIK 

Abdullah Gül University (Turkey) 

Dr. Ahmet KAYINTU 

Bingöl University (Turkey) 

Dr. Ahmet MEYDAN 

Yalova University (Turkey) 

Dr. Ahmet NA R 

K rklareli University (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Ahmet ÖZD NÇ 

Sa l k Bakanl  (Türkiye) 

Dr. Ahmet ÖZKAN 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet USLU 

Kütahya Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet Remzi ULU AN 

Ba kent Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet YE L 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet Zahid DEM RC LER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Akram NEJABAT  

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Alena DHAH  

Istanbul 29 May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Alev ÖNDER 

Adana Alparslan Türke  Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Türkiye) 

Dr. Alev YEMEN C  

Çankaya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ali ALTUN  

Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ali hsan YAPICI  

Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ali KARAKA  

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ali Kemal A  

K r ehir Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ali TÜLÜ 

stanbul ehir Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ali YA LI 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ali Y T 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Alparslan OYMAK 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Alper GÜNAYDIN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Alper KELE  

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Alper TULGAR 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet ÖZD NÇ 

Ministry of Health (Turkey) 

Dr. Ahmet ÖZKAN 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Ahmet USLU 

Kütahya Dumlup nar University (Turkey) 

Dr. Ahmet Remzi ULU AN 

Ba kent University (Turkey) 

Dr. Ahmet YE L 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Ahmet Zahid DEM RC LER 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Akram NEJABATI 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Alena DHAH  

Istanbul 29 May s University (Turkey) 

Dr. Alev ÖNDER 

Adana Alpaslan Türke  Science and Technology University 
(Turkey) 

Dr. Alev YEMEN C  

Çankaya University (Turkey) 

Dr. Ali ALTUN  

Recep Tayyip Erdo an University (Turkey) 

Dr. Ali hsan YAPICI  

Adnan Menderes Üniversitesi (Turkey) 

Dr. Ali KARAKA  

Burdur Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) 

Dr. Ali Kemal A  

K r ehir Ahi Evran University (Turkey) 

Dr. Ali TÜLÜ 

stanbul ehir University (Turkey) 

Dr. Ali YA LI 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Ali Y T 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Alparslan OYMAK 

Y ld z Tecnical University (Turkey) 

Dr. Alper GÜNAYDIN 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Alper KELE  

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Alper TULGAR 

Atatürk University (Turkey) 



XXII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Alize CAN RENÇBERLER 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Amjad ALSYOUF 

Al-Balqa Applied Üniversitesi (Ürdün) 

Dr. Andrei Georgievich NARUSHEV CH 

Rostov Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 

Dr. An l ÇEL K  

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Anna Lia ERGUN  

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Antonella EL A  

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Antonio Hans DI LEGAMI  

Yabanc lar için Siena Üniversitesi ( talya) 

Dr. Arzu EKOÇ 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Asiye ÖZTÜRK 

Orta Do u Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Asl  ARABO LU 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Asl  F EKC O LU  

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Asl  SELCEN ASLAN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Asl han KUYUMCU VARDAR  

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Asl  ZENG N 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Atilla D LEKÇ  

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Atiye Gülfer GÜNDO DU  

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ayhan CAN 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Aykut HALDAN 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ayla AKIN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay e ADIYAMAN 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay e DEM R 

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay egül ERG  

Dr. Alize CAN RENÇBERLER 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Amjad ALSYOUF 

Al-Balqa Applied University (Jordan) 

Dr. Andrei Georgievich NARUSHEVICH 

Rostov State University of Economics (Russian Federation) 

Dr. An l ÇEL K 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Anna Lia ERGUN  

Y ld z Teknik University (Turkey) 

Dr. Antonella EL A  

Y ld z Technical University (Turkey) 

Dr. Antonio Hans DI LEGAMI  

Universita' Per Stranieri Di Siena (Italy) 

Dr. Arzu EKOÇ 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Dr. Asiye ÖZTÜRK 

Middle East Technical University (Turkey) 

Dr. Asl  ARABO LU 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Asl  F EKC O LU  

Marmara University (Turkey) 

Dr. Asl  SELCEN ASLAN 

Manisa Celal Bayar University (Turkey) 

Dr. Asl han KUYUMCU VARDAR  

Düzce University (Turkey) 

Dr. Asl  ZENG N 

stanbul Üniversity (Turkey) 

Dr. Atilla D LEKÇ  

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Atiye Gülfer GÜNDO DU 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Ayhan CAN 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Aykut HALDAN 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Ayla AKIN 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Ay e ADIYAMAN 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Ay e DEM R 

Pamukkale University (Turkey) 

Dr. Ay egül ERG  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X I I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Yeditepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay e Duygu YAVUZ 

Do u  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay e I k AKDA  

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay e KIZILDA  

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay enur KÜÇÜK CEYHAN 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay e ÖZKAN 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay e Selmin SÖYLEMEZ 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay e EKER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay e TOMAT YILMAZ 

MEB (Türkiye) 

Dr. Ayza VARDAR 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Aziz EKER 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Babalola Joseph OLUROT M  

Ekiti Devlet Üniversitesi (Nijerya) 

Dr. Bahanur ÖZKAN BAHAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bahattin ÇATMA 

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bahattin M EK 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bahtiyar BAH  

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Banu ANTAKYALI 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Banu TELL O LU 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bar  A IR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bar  AYDIN 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bayram ARICI 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bayram ÖZBAL (Turkey) 

Dr. Bedri ÖZÇEL K 

Yeditepe University (Turkey) 

Dr. Ay e Duygu YAVUZ 

Do u  University (Turkey) 

Dr. Ay e I k AKDA  

stanbul University (Turkey) 

Dr. Ay e KIZILDA  

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Ay enur KÜÇÜK CEYHAN 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Dr. Ay e ÖZKAN 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Dr. Ay e Selmin SÖYLEMEZ 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Ay e EKER 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Ay e TOMAT YILMAZ 

MNE (Turkey) 

Dr. Ayza VARDAR 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Aziz EKER 

Amasya University (Turkey) 

Dr. Babalola Joseph OLUROTIMI 

Ekiti State University (Nigeria) 

Dr. Bahanur ÖZKAN BAHAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) 

Dr. Bahattin ÇATMA 

nönü University (Turkey) 

Dr. Bahattin M EK 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Bahtiyar BAH  

nönü University (Turkey) 

Dr. Banu ANTAKYALI 

Çukurova University (Turkey) 

Dr. Banu TELL O LU 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Bar  A IR 

Osmaniye Korkut Ata University (Turkey) 

Dr. Bar  AYDIN 

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. Bayram ARICI 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. Bayram ÖZBAL (Turkey) 

Dr. Bedri ÖZÇEL K 



XXIV / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bekir GÖKÇE 

Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bekir SARIKAYA 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bekir akir KONYALI 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bekir Tahir TAH RO LU 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Belde AKA 

Ça  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Belgin BA IRLAR 

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Berker KESK N 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Berna SEV ND K 

stanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Berrin AKÇALI (Türkiye) 

Dr. Betül ÖZCAN DOST 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Betül BAYRAKTAR 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Betül BÜLBÜL O UZ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Betül ERTEK 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Beytullah KARAGÖZ 

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bihter GÜRI IK KÖKSAL 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bilal ALPAYDIN 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bilge MET N TEK N 

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bilge KAYA Y T 

Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Birol BULUT 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bircan EYÜP 

Trabzon Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bora GÜRDA  

K r kkale Universiy (Turkey) 

Dr. Bekir GÖKÇE 

Recep Tayyip Erdo an University (Turkey) 

Dr. Bekir SARIKAYA 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Bekir akir KONYALI 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Bekir Tahir TAH RO LU 

Çukurova University (Turkey) 

Dr. Belde AKA 

Ça  University (Turkey) 

Dr. Belgin BA IRLAR 

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Dr. Berker KESK N 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Berna SEV ND K 

stanbul Kültür University (Turkey) 

Dr. Berrin AKÇALI (Turkey) 

Dr. Betül ÖZCAN DOST 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Betül BAYRAKTAR 

Karadeniz Technical University (Turkey) 

Dr. Betül BÜLBÜL O UZ 

Manisa Celal Bayar Üniversity (Turkey) 

Dr. Betül ERTEK 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Beytullah KARAGÖZ 

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Dr. Bihter GÜRI IK KÖKSAL 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Bilal ALPAYDIN 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Bilge MET N TEK N 

Ankara University (Turkey) 

Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ 

Çukurova University (Turkey) 

Dr. Bilge KAYA Y T 

Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Birol BULUT 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Bircan EYÜP 

Trabzon University (Turkey) 

Dr. Bora GÜRDA  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X V  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bora BAYRAM 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Buket ALTINBÜKEN KARSLI 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burak ÇAVU  

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burak ÖZSÖZ 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu AYDIN 

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu GÜRSEL 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu KAYI CI AKKOYUN 

Bo aziçi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu ÖZTÜRK 

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu TA KIN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu TEK N 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu TÜRKMEN 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu ÜNAL 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu YILMAZ ÇEB N 

Eski ehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bülent AKAT 

Çankaya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bülent ÇA LAKPINAR 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bünyamin TA  

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cafer ÇARKIT 

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Canan PA ALIO LU 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Can AH N 

Erzincan Binali Y ld r m Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Caner ÇET NER 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Caner SOLAK 

Erzurum Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. Bora BAYRAM 

Alanya Alaaddin Keykubat University (Turkey) 

Dr. Buket ALTINBÜKEN KARSLI 

Istanbul University (Turkey) 

Dr. Burak ÇAVU  

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Dr. Burak ÖZSÖZ 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Burcu AYDIN 

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Dr. Burcu GÜRSEL 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Burcu KAYI CI AKKOYUN 

Bo aziçi University (Turkey) 

Dr. Burcu ÖZTÜRK 

Kastamonu University (Turkey) 

Dr. Burcu TA KIN 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Burcu TEK N 

TOBB University of Economics and Technology (Turkey) 

Dr. Burcu TÜRKMEN 

Zonguldak Bülent Ecevit University (Turkey) 

Dr. Burcu ÜNAL 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Dr. Burcu YILMAZ ÇEB N 

Eski ehir Osmangazi University (Turkey) 

Dr. Bülent AKAT 

Çankaya University (Turkey) 

Dr. Bülent ÇA LAKPINAR 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Bünyamin TA  

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Cafer ÇARKIT 

Gaziantep University (Turkey) 

Dr. Canan PA ALIO LU 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey) 

Dr. Can AH N 

Erzincan Binali Y ld r m University (Turkey) 

Dr. Caner ÇET NER 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Caner SOLAK 

Erzurum Teknik University (Turkey) 



XXVI / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Carl Jeffrey BOON 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cenk AÇIKGÖZ 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cenk TAN 

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ceren I IKLI 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Türkiye) 

Dr. Ceren SELV  

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cevdet AVCI 

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ceyda ADIYAMAN 

Dr. Ceyda ELGÜL 

Bo aziçi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ceyda YALÇIN 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ceyhun YÜKSEL R 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cihan ALAN 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cihan TUNCER 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

(Dr. Cihat Burak KORKMAZ 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cihat ATAR 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Co kun DO AN 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cristiano BEDIN 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cüneyt DEM R 

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ça lar DEM R 

Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ça r  ERO LU 

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Çelik EKMEKÇ  

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Çetin ARSLAN 

Milli E itim Bakanl  (Türkiye) 

Dr. Çetin KASKA 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Carl Jeffrey BOON 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Cenk AÇIKGÖZ 

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Cenk TAN 

Pamukkale University (Turkey) 

Dr. Ceren I IKLI 

Gendarmerie and Coast Guard Academy (Turkey) 

Dr. Ceren SELV  

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Dr. Cevdet AVCI 

Gaziantep University (Turkey) 

Dr. Ceyda ADIYAMAN 

Dr. Ceyda ELGÜL 

Bo aziçi University (Turkey) 

Dr. Ceyda YALÇIN 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Ceyhun YÜKSEL R 

Osmaniye Korkut Ata University (Turkey) 

Dr. Cihan ALAN 

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. Cihan TUNCER 

Ardahan University (Turkey) 

Dr. Cihat Burak KORKMAZ 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Dr. Cihat ATAR 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Co kun DO AN 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Cristiano BEDIN 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Cüneyt DEM R 

Siirt University (Turkey) 

Dr. Ça lar DEM R 

Bal kesir University (Turkey) 

Dr. Ça r  ERO LU 

Ankara University (Turkey) 

Dr. Çelik EKMEKÇ  

Bart n University (Turkey) 

Dr. Çetin ARSLAN 

Ministry of National Education (Turkey) 

Dr. Çetin KASKA 

stanbul University (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X V I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Çi dem KARATEPE 

Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Çinara RZAYEVA 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (Azerbaycan) 

Dr. Davut PEAC  (William-Samuel Peachy)  

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Deniz DEM RKAN 

Mersin Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Deniz GÜNER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Deniz KURMEL 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Derya KARACA 

I d r Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Derya KILIÇKAYA 

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Derya O UZ 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Derya TUZCU EKEN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Devrim Çetin GÜVEN 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Dilber ZEYT NKAYA 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Dilek BÜYÜKAHISKA 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Dilek HERKMEN 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Dilek MAKTAL CANKO 

Ege Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Dilek MO ULBAY 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Dimitris ZEPPOS 

Atina Milli Kapodistrian Üniversitesi (Yunanistan) 

Dr. Dinçer APAYDIN 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Döne ARSLAN 

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Dursun AH N 

Giresun Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Duygu AK BA O UL 

stanbul Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Duygu ALTINOLUK 

Dr. Çi dem KARATEPE 

Uluda  University (Turkey) 

Dr. Çinara RZAYEVA 

Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan) 

r. Davut PEACI  (William-Samuel Peachy) 

Düzce University (Turkey) 

Dr. Deniz DEM RKAN 

Mersin University (Turkey) 

Dr. Deniz GÜNER 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Deniz KURMEL 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Dr. Derya KARACA 

I d r University (Turkey) 

Dr. Derya KILIÇKAYA 

Kocaeli University (Turkey) 

Dr. Derya O UZ 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Derya TUZCU EKEN 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Devrim Çetin GÜVEN 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Dilber ZEYT NKAYA 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Dilek BÜYÜKAHISKA 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Dilek HERKMEN 

Mimar Sinan Fine Arts University (Turkey) 

Dr. Dilek MAKTAL CANKO 

Ege University (Turkey) 

Dr. Dilek MO ULBAY 

Sivas Cumhuriyet University (Turkey) 

Dr. Dimitris ZEPPOS 

National and Kapodistrian University Of Athens (Greece) 

Dr. Dinçer APAYDIN 

Gazi University (Turkey) 

Dr. Döne ARSLAN 

Kastamonu University (Turkey) 

Dr. Dursun AH N 

Giresun University (Turkey) 

Dr. Duygu AK BA O UL 

stanbul University (Turkey)  

Dr. Duygu ALTINOLUK 



XXVIII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Duygu PINAR AKÇAYO LU 

Adana Alpaslan Türke  Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Türkiye) 

Dr. Duygu OYLUBA  KATFAR 

Kapadokya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Duygu ÖZAKIN (Türkiye) 

Dr. Duygu SERDARO LU 

At l m Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ebru BALAM R 

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ebru GÜVENEN 

Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ebubekir BOZOVALI 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ebubekir ERASLAN 

Mu la S tk  Koçman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Eda H. TAN METRE  

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK 

KTO Karatay Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Eda TOK 

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Eleonora FRAGAI 

Yabanc lar için Siena Üniversitesi ( talya) 

Dr. Elif AKTÜRK 

Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Elif AYAN N ZAM 

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Elif BA  

Bahçe ehir Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Elif ERMA AN 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Elif GÜVEND  YALÇIN 

Gümü hane Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Elif LHAN 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Elif KIR CULLEN 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Elif TABAK AVCI 

Orta Do u Teknik Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Elif KEMALOGLU-ER 

Adana Alaprslan Türke  Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Türkiye)  

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Duygu PINAR AKÇAYO LU 

Adana Alpaslan Türke  Science and Technology University 
(Turkey) 

Dr. Duygu OYLUBA  KATFAR 

Cappadocia University (Turkey) 

Dr. Duygu ÖZAKIN (Turkey) 

Dr. Duygu SERDARO LU 

At l m University (Turkey) 

Dr. Ebru BALAM R 

Ankara University (Turkey) 

Dr. Ebru GÜVENEN 

Yozgat Bozok University (Turkey) 

Dr. Ebubekir BOZOVALI 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Ebubekir ERASLAN 

Mu la S tk  Koçman University (Turkey) 

Dr. Eda H. TAN METRE  

Akdeniz University (Turkey) 

Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK 

KTO Karatay University (Turkey) 

Dr. Eda TOK 

Düzce University (Turkey) 

Dr. Eleonora FRAGAI  

Universita' Per Stranieri Di Siena (Italy) 

Dr. Elif AKTÜRK 

Süleyman Demirel University (Turkey) 

Dr. Elif AYAN N ZAM 

Hitit University (Turkey) 

Dr. Elif BA  

Bahçe ehir University (Turkey) 

Dr. Elif ERMA AN 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Elif GÜVEND  YALÇIN 

Gümü hane University (Turkey) 

Dr. Elif LHAN 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Elif KIR CULLEN 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Elif TABAK AVCI 

Middle East Technical University (Turkey) 

Dr. Elif KEMALOGLU-ER 

Adana Alparslan Türke  Science And Technology University 
(Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X I X  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Elif PAL ÇKO 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emin CENG Z 

rnak Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emine AYAN 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Emine ÇAKIR 

Ordu Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Emine GÜLER (Türkiye) 

Dr. Embie KYAZIMOVA 

umnu Üniversitesi (Bulgaristan) 

Dr. Emel NALÇACIG L ÇOPUR 

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emine KURT 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emine SONAL 

Girne Amerikan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emrah ATASOY (Türkiye) 

Dr. Emrah B LG N 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emrah DOLGUNSÖZ 

Bayburt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emrah ER  

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emrah GÖRGÜLÜ 

stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emre Eren ALKAN 

Ege Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emre VURAL 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emrullah YAKUT 

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Enes BAL 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Enes YA AR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Enes YILDIZ 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Engin ÇA MAN 

Band rma Onyedi Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Engin MEYDAN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ensar ALEMDAR 

Dr. Elif PAL ÇKO 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Emin CENG Z 

rnak University (Turkey) 

Dr. Emine AYAN 

Çukurova University (Turkey) 

Dr. Emine ÇAKIR 

Ordu University (Turkey) 

Dr. Emine GÜLER (Turkey) 

Dr. Embie KYAZIMOVA 

Shumen University (Bulgaria) 

Dr. Emel NALÇACIG L ÇOPUR 

Akdeniz University (Turkey) 

Dr. Emine KURT 

Çukurova University (Turkey) 

Dr. Emine SONAL 

Girne American University (Turkey) 

Dr. Emrah ATASOY (Turkey) 

Dr. Emrah B LG N 

Ardahan University (Turkey) 

Dr. Emrah DOLGUNSÖZ 

Bayburt University (Turkey) 

Dr. Emrah ER  

Siirt University (Turkey) 

Dr. Emrah GÖRGÜLÜ 

stanbul Sabahattin Zaim University (Turkey) 

Dr. Emre Eren ALKAN 

Ege University (Turkey) 

Dr. Emre VURAL 

Amasya Üniversity (Turkey) 

Dr. Emrullah YAKUT 

Mardin Artuklu University (Turkey) 

Dr. Enes BAL 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Dr. Enes YA AR 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. Enes YILDIZ 

Çukurova University (Turkey) 

Dr. Engin ÇA MAN 

Band rma Onyedi Eylül University (Turkey) 

Dr. Engin MEYDAN 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. Ensar ALEMDAR 



XXX / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ercan KAÇMAZ 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erdal AYDO MU  

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erdal YILDIRIM 

Kartal Belediye Tiyatrosu 

Dr. Erdem AKBA   

Erciyes Üniversitesi (Türkiye( 

Dr. Erdem AYYILDIZ 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erdem KOÇ 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erdem SARIKAYA 

Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erdo an DO RU 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erdo an TA TAN 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erhan AKTA  

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erhan ÇAPO LU 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erhan YE LYURT 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erkan AYDIN 

MEB (Türkiye) 

Dr. Erkan KALAYCI 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erol KUYMA 

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ersin ÇET NKAYA 

A r  brahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ertu rul AYDIN 

Do u Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Esat CAN (Türkiye) 

Dr. Eser ORDEM 

Adana Alpaslan Türke  Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Türkiye) 

Dr. Eshabil BOZKURT (Türkiye) 

Dr. Esin EREN SOYSAL 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Esin KUMLU 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Ercan KAÇMAZ 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey) 

Dr. Erdal AYDO MU  

Ardahan University (Turkey) 

Dr. Erdal YILDIRIM 

Kartal Belediye Tiyatrosu 

Dr. Erdem AKBA   

Erciyes University (Turkey) 
Dr. Erdem AYYILDIZ 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. Erdem KOÇ 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Dr. Erdem SARIKAYA 

Yozgat Bozok University (Turkey) 

Dr. Erdo an DO RU 

Bolu Abant zzet Baysal Universiy (Turkey) 

Dr. Erdo an TA TAN 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Erhan AKTA  

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Erhan ÇAPO LU 

Amasya University (Turkey) 

Dr. Erhan YE LYURT 

Zonguldak Bülent Ecevit University (Turkey) 

Dr. Erkan AYDIN 

MNE (Turkey) 

Dr. Erkan KALAYCI 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Erol KUYMA 

Hitit University (Turkey) 

Dr. Ersin ÇET NKAYA 

A r  brahim Çeçen University (Turkey) 

Dr. Ertu rul AYDIN 

Eastern Mediterranean University (Turkey) 

Dr. Esat CAN (Turkey) 

Dr. Eser ORDEM 

Adana Alpaslan Türke  Science and Technology University 
(Turkey) 

Dr. Eshabil BOZKURT (Turkey) 

Dr. Esin EREN SOYSAL 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Esin KUMLU 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X X I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Esin ÖZER 

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Esra ALMAS 

stanbul ehir Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Esra Ba ak AYDINALP 

Erzincan Binali Y ld r m Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Esra OZKAYA 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Esra SAZYEK 

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Esra TARHAN 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Esra ULU AH N 

Ankara Hac  bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Eun Kyung JEONG 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Evren BARUT 

Bart n Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Ezgi GAGA 

Atlas Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Faik ÖMÜR 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Faruk KAYMAN 

MEB (Türkiye) 

Dr. Faruk KÖKO LU 

Mu la S tk  Koçman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Faruk POLATCAN 

Sinop Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatemeh ARZJANI 

Tahran Üniversitesi ( ran) 

Dr. Fatih CAN 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatih KANA 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatih KAYA 

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatih ODUNKIRAN 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatih ÖZTÜRK 

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatih SONA 

Çank r  Karatekin Üniversitesi (Türkiye) 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Esin ÖZER 

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Dr. Esra ALMAS 

stanbul ehir University (Turkey) 

Dr. Esra Ba ak AYDINALP 

Erzincan Binali Y ld r m University (Turkey) 

Dr. Esra OZKAYA 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Esra SAZYEK 

Kocaeli University (Turkey) 

Dr. Esra TARHAN 

Çukurova Üniversity (Turkey) 

Dr. Esra ULU AH N 

Ankara Hac  bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Eun Kyung JEONG 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Evren BARUT 

Bart n University (Turkey)  

Dr. Ezgi GAGA 

Atlas University (Turkey) 

Dr. Faik ÖMÜR 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey) 

Dr. Faruk KAYMAN 

MNE (Turkey) 

Dr. Faruk KÖKO LU 

Mu la S tk  Koçman University (Turkey) 

Dr. Faruk POLATCAN 

Sinop University (Turkey) 

Dr. Fatemeh ARZJANI 

Teheran University (Iran) 

Dr. Fatih CAN 

Amasya Üniversity (Turkey) 

Dr. Fatih KANA 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. Fatih KAYA 

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Dr. Fatih ODUNKIRAN 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Fatih ÖZTÜRK 

F rat University (Turkey) 

Dr. Fatih SONA 

Çank r  Karatekin University (Turkey) 



XXXII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Fatih M EK 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatih YAPICI 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatma ALBAYRAK 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatma ATAKLI SAÇAK 

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatma Bü ra SÜVERDEM 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatma KABA 

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatma DEM RAY AKBULUT 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatma KARAMAN 

Mu la S tk  Koçman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatma K MSES Z 

K r ehir Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatma KOÇ (Türkiye) 

Dr. Fato  I l BR TTEN 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ferdi BOZKURT 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ferdiye ÇOBANO ULLARI 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ferhan AKGÜN ÜNSAL 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ferzan ATAY 

Hakkari Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Feyzi Ç MEN 

stinye Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. F. Gül KOÇSOY 

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fidan GEÇ C  

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fikret GÜVEN 

Ni anta  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fikri GEÇK NL  

stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Filiz FERHATO LU 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Filiz AN 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatih M EK 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Fatih YAPICI 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Fatma ALBAYRAK 

Istanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Fatma ATAKLI SAÇAK 

Hitit University (Turkey) 

Dr. Fatma Bü ra SÜVERDEM 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Fatma KABA 

Pamukkale University (Turkey) 

Dr. Fatma DEM RAY AKBULUT 

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Fatma KARAMAN 

Mu la S tk  Koçman University (Turkey) 

Dr. Fatma K MSES Z 

K r ehir Ahi Evran University (Turkey) 

Dr. Fatma KOÇ (Turkey) 

Dr. Fato  I l BR TTEN 

Trakya Üniversity (Turkey) 

Dr. Ferdi BOZKURT 

Anadolu University (Turkey) 

Dr. Ferdiye ÇOBANO ULLARI 

Gazi University (Turkey) 

Dr. Ferhan AKGÜN ÜNSAL 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Ferzan ATAY 

Hakari University (Turkey) 

Dr. Feyzi Ç MEN 

stinye University (Turkey) 

Dr. F. Gül KOÇSOY 

F rat University (Turkey) 

Dr. Fidan GEÇ C  

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Fikret GÜVEN 

Ni anta  University (Turkey) 

Dr. Fikri GEÇK NL  

stanbul Sabahattin Zaim University (Turkey) 

Dr. Filiz FERHATO LU 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Filiz AN 

Sakarya University (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X X I I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Fouzia ROUAGHE 

Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 Üniversitesi (Cezayir) 

Dr. Fuat DA  

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Funda A. NC RKU  

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Funda TÜRKBEN AYDIN 

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Funda YE L 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gamze SABANCI UZUN 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gamze SOMUNCUO LU ÖZOT 

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gamze ENTÜRK 

Munzur Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gamze ÜNSAL TOPÇU 

Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gamze YÜCETÜRK KURTULMU  

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gaye Belk z YETER AH N 

Erzincan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gianluca COLELLA  

Dalarna Universitesi ( sveç) 

Dr. Gizem BARRETO MART NS 

29 Mayis Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Goran Salahaddin SHUKUR  

Selahaddin Universitesi (Irak) 

Dr. Gökçe D LEN DA GÖL 

Adana Alparslan Türke  Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Türkiye) 

Dr. Gökçen HASTÜRKO LU 

At l m Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gökhan efik ERKURT 

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gökben GÜÇLÜ 

stanbul Atlas Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gökmen KANTAR 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gönül ERDEM NAS 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gülay KARAMAN 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fouzia ROUAGHE 

University Of Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 (Algeria) 

Dr. Fuat DA  

Bart n Üniversity (Turkey) 

Dr. Funda A. NC RKU  

Trakya University (Turkey) 

Dr. Funda TÜRKBEN AYDIN 

Mardin Artuklu University (Turkey) 

Dr. Funda YE L 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Gamze SABANCI UZUN 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Dr. Gamze SOMUNCUO LU ÖZOT 

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Gamze ENTÜRK 

Munzur University (Turkey) 

Dr. Gamze ÜNSAL TOPÇU 

Bitlis Eren University (Turkey) 

Dr. Gamze YÜCETÜRK KURTULMU  

Ardahan University (Turkey) 

Dr. Gaye Belk z YETER AH N 

Erzincan University (Turkey) 

Dr. Gianluca COLELLA  

Dalarna University College (Sweden) 

Dr. Gizem BARRETO MART NS 

29 Mayis University (Turkey) 

Dr. Goran Salahaddin SHUKUR 

Salahaddin University College (Iraq) 

Dr. Gökçe D LEN DA GÖL 

Adana Alpaslan Türke  Science and Technology University 
(Turkey) 

Dr. Gökçen HASTÜRKO LU 

At l m University (Turkey) 

Dr. Gökhan efik ERKURT 

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Dr. Gökben GÜÇLÜ 

stanbul Atlas University (Turkey) 

Dr. Gökmen KANTAR 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. Gönül ERDEM NAS 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Gülay KARAMAN 

Bart n University (Turkey) 



XXXIV / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Güldane Duygu SEYMEN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Güler DO AN AVERBEK 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gül Mükerrem ÖZTÜRK 

Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gülnara GOCA MEMMEDL  

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gülnihal KKÜPEL  

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gülperi MEZK T SABAN 

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gülru BAYRAKTAR 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gülsemin HAZER  

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gülsüm CANLI 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gülsün NAKIBO LU 

stanbul Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gül ah Gaye F DAN 

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gül ah PARLAK KALKAN 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gül ENYAMAN 

Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Güne  SÜTCÜ 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hadi BAK 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hakan AYDEM R 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hakan DE RMENC  

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hakan SARAÇ 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hakk  ÖZKAYA 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halide Gamze NCE YAKAR 

stanbul Okan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halil BATUR 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halil Erdem ÇOCUK 

Dr. Güldane Duygu SEYMEN 

Manisa Celal Bayar University (Turkey) 

Dr. Güler DO AN AVERBEK 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Gül Mükerrem ÖZTÜRK 

Recep Tayyip Erdo an University (Turkey) 

Dr. Gülnara GOCA MEMMEDL  

Ardahan University (Turkey) 

Dr. Gülnihal KKÜPEL  

Marmara University (Turkey) 

Dr. Gülperi MEZK T SABAN 

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Gülru BAYRAKTAR 

Alanya Alaaddin Keykubat University (Turkey) 

Dr. Gülsemin HAZER  

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Gülsüm CANLI 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Gülsün NAKIBO LU 

stanbul Teknik University (Turkey) 

Dr. Gül ah Gaye F DAN 

Gaziantep University (Turkey) 

Dr. Gül ah PARLAK KALKAN 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Gül ENYAMAN 

Süleyman Demirel University (Turkey) 

Dr. Güne  SÜTCÜ 

Anadolu University (Turkey) 

Dr. Hadi BAK 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Hakan AYDEM R 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Hakan DE RMENC  

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Dr. Hakan SARAÇ 

Anadolu University (Turkey) 

Dr. Hakk  ÖZKAYA 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Halide Gamze NCE YAKAR 

stanbul Okan University (Turkey) 

Dr. Halil BATUR 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Halil Erdem ÇOCUK 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X X V  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halil brahim BALKUL 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halil brahim SKENDER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halil brahim ANVERD  

Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halil KÜÇÜKLER 

Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halime ÇAVU O LU 

Erzurum Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halis BENZER 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halit ALKAN 

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halit A LAR 

K rg zistan-Türkiye Manas Üniversitesi (K rg zistan) 

Dr. Haluk GÜNGÖR 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hamza KOLUKISA 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hamza KUZUCU 

Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Handan BELL  

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hande ERSÖZ-DEM RDA  

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hanife ERDO AN 

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hanife SARAÇ  

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Harika KARAV N YÜCE 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Harun BEK R 

Filibe Üniversitesi (Bulgaristan) 

Dr. Hasan ATMACA 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hasan CU A 

Munzur Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hasan DEM RHAN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hasan EK C  

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Halil brahim BALKUL 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Halil brahim SKENDER 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Halil brahim ANVERD  

Süleyman Demirel University (Turkey) 

Dr. Halil KÜÇÜKLER 

Bal kesir University (Turkey) 

Dr. Halime ÇAVU O LU 

Erzurum Technical University (Turkey) 

Dr. Halis BENZER 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Halit ALKAN 

Mardin Artuklu University (Turkey) 

Dr. Halit A LAR 

Kyrgyz-Turkish Manas University (Kyrgyz Republic) 

Dr. Haluk GÜNGÖR 

Gazi University (Turkey) 

Dr. Hamza KOLUKISA 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Hamza KUZUCU 

Cumhuriyet University (Turkey) 

Dr. Handan BELL  

nönü University (Turkey) 

Dr. Hande ERSÖZ-DEM RDA  

Y ld z Technical University (Turkey) 

Dr. Hanife ERDO AN 

Kastamonu University (Turkey) 

Dr. Hanife SARAÇ  

Karadeniz Technical University (Turkey)  

Dr. Harika KARAV N YÜCE 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Harun BEK R 

Plovdiv University (Bulgaria) 

Dr. Hasan ATMACA 

Sivas Cumhuriyet University (Turkey) 

Dr. Hasan CU A 

Munzur University (Turkey) 

Dr. Hasan DEM RHAN 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Hasan EK C  

Aksaray University (Turkey) 



XXXVI / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Hasan HARMANCI 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hasan S  

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hasan KARACA 

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Hasan Kaz m KALKAN 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hasan UÇAR 

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hasene AYDIN 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hatice CO KUN 

Van Yüzüncü Y l Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hatice GENÇ 

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hatice Kübra UYGUR 

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hatice Övgü TÜZÜN 

Bahçe ehir Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hatice YILDIZ 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hatice YURTTA  

stanbul ehir Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hava VURAL 

Erciyes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hazim Burhan ALNAJJAR 

Selahaddin Üniversitesi (Irak) 

Dr. Hela Haidar NAJJAR 

Balamand Üniversitesi (Lübnan) 

Dr. Hikmet UYSAL 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hilal ERKAZANCI DURMU  

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hulusi GEÇGEL 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hulusi EREN 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Huri Deniz KARCI 

Ankara Medipol Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hüseyin ARSLAN 

Yalova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU 

Dr. Hasan HARMANCI 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. Hasan S  

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. Hasan KARACA 

Gaziantep Üniversity (Turkey)  

Dr. Hasan Kaz m KALKAN 

Gazi University (Turkey) 

Dr. Hasan UÇAR 

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Hasene AYDIN 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Dr. Hatice CO KUN 

Van Yüzüncü Y l University (Turkey) 

Dr. Hatice GENÇ 

Akdeniz University (Turkey) 

Dr. Hatice Kübra UYGUR 

Mardin Artuklu University (Turkey) 

Dr. Hatice Övgü TÜZÜN 

Bahçe ehir University (Turkey) 

Dr. Hatice YILDIZ 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Hatice YURTTA  

stanbul ehir University (Turkey) 

Dr. Hava VURAL 

Erciyes University (Turkey) 

Dr. Hazim Burhan ALNAJJAR 

Selahaddin University (Iraq) 

Dr. Hela Haidar NAJJAR 

Balamand University (Lebanon) 

Dr. Hikmet UYSAL 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Dr. Hilal ERKAZANCI DURMU  

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. Hulusi GEÇGEL 

Çanakkale 18 Mart University (Turkey) 

Dr. Hulusi EREN 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. Huri Deniz KARCI 

Ankara Medipol University (Turkey) 

Dr. Hüseyin ARSLAN 

Yalova University (Turkey) 

Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X X V I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hüseyin PARLAK 

Erciyes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hüseyin YILDIZ 

Ordu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hüsrev AKIN 

Erzincan Binali Y ld r m Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ilg n AKTENER 

Ya ar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. I lay I IKTA  SAVA 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. I l AH N GÜLTER 

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. brahim AKYOL 

Çank r  Karatekin (Türkiye) 

Dr. brahim GÜMÜ  

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. brahim GÜNGÖR 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. brahim KOÇ 

Ordu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. clal ARSLAN 

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. clal AN 

Kto Karatay Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. dris SÖYLEMEZ 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. hsan EH TO LU 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. lker TOSUN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. lknur BAYTAR 

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. lsever RAM  

stanbul Okan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. lyas SUVA C  

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. nan GÜMÜ  

Isparta Uygulamla  Bilimler Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. nci ARAS 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. nönü KORKMAZ 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Hüseyin PARLAK 

Erciyes University (Turkey) 

Dr. Hüseyin YILDIZ 

Ordu University (Turkey) 

Dr. Hüsrev AKIN 

Erzincan Binali Y ld r m University (Turkey) 

Dr. Ilg n AKTENER 

Ya ar University (Turkey) 

Dr. I lay I IKTA  SAVA 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. I l AH N GÜLTER 

F rat University (Turkey) 

Dr. brahim AKYOL 

Çank r  Karatekin University (Turkey) 

Dr. brahim GÜMÜ  

Bart n University (Turkey) 

Dr. brahim GÜNGÖR 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. brahim KOÇ 

Ordu University (Turkey) 

Dr. clal ARSLAN 

Hitit University (Turkey) 

Dr. clal AN 

Kto Karatay Üniversity (Turkey) 

Dr. dris SÖYLEMEZ 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversity (Turkey) 

Dr. hsan EH TO LU 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. lker TOSUN 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. lknur BAYTAR 

Kastamonu University (Turkey) 

Dr. lsever RAM  

stanbul Okan Üniversity (Turkey) 

Dr. lyas SUVA C  

Siirt University (Turkey) 

Dr. nan GÜMÜ  

Isparta Uygulamla  Bilimler University (Turkey) 

Dr. nci ARAS 

Anadolu University (Turkey) 

Dr. nönü KORKMAZ 

Trakya University (Turkey) 



XXXVIII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. pek TA DEM R 

Eski ehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. rem ATASOY 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. rem BAYRAKTAR 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. rfan Cenk YAY 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. rfan TOSUNCUO LU 

Karabük Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. ryna DRYGA 

Ukrayna Milli Bilimler Akademisi (Ukrayna) 

Dr. sa AKPINAR 

MEB (Türkiye) 

Dr. sa I IK 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail ABALI 

I d r Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail ÇOBAN 

Artvin Çoruh Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail DEM R 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail EROL 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail GÜNE  

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail YAMAN 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail Yavuz ÖZTÜRK 

Mersin Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail YILDIRIM 

Kayseri Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smigül CANTÜRK 

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. zzet EREF 

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Jale CO KUN 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Javid AL YEV 

stanbul Yeni Yüzy l Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kadir KAPLAN 

Dr. Kadir Vefa TEZEL 

MEB (Türkiye) 

Dr. pek TA DEM R 

Eski ehir Osmangazi University (Turkey) 

Dr. rem ATASOY 

stanbul Üniversity (Turkey) 

Dr. rem BAYRAKTAR 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. rfan Cenk YAY 

stanbul University (Turkey) 

Dr. rfan TOSUNCUO LU 

Karabük University (Turkey) 

Dr. ryna DRYGA 

National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine) 

Dr. sa AKPINAR 

MONE (Turkey) 

Dr. sa I IK 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. smail ABALI 

I d r University (Turkey) 

Dr. smail ÇOBAN 

Artvin Çoruh University (Turkey) 

Dr. smail DEM R 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. smail EROL 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. smail GÜNE  

Aksaray University (Turkey) 

Dr. smail YAMAN 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. smail Yavuz ÖZTÜRK 

Mersin University (Turkey) 

Dr. smail YILDIRIM 

Kayseri University (Turkey) 

Dr. smigül CANTÜRK 

Düzce University (Turkey) 

Dr. zzet EREF 

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Dr. Jale CO KUN 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Dr. Javid ALIYEV 

stanbul Yeni Yüzy l University (Turkey) 

Dr. Kadir KAPLAN 

Dr. Kadir Vefa TEZEL 

MEB (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X X X I X  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kadriye BOZKURT 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kadriye Çi dem YILMAZ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kamil C VELEK 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kamile ÇET N 

Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kayhan BOZGÜN 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kaz m ÇANDIR 

Çank r  Karatekin Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kerim SARIGÜL 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kevser TET K 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Korkut Uluç SA  

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kubilay GEÇ KL  

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kudret Safa GÜMÜ  

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kudret SAVA  

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ku u TEK N 

At l m Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kutay UZUN 

Trakya Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Kübra BAYSAL 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Kübra ÇA LIYAN AKAR 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Kübra SAR  SEO LECOQ 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kübra ÖZÇET N 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kübra ENGÜL 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kür at EFE 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kür ad KARA 

Bayburt Üniversitesi (Türkiye)  

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Kadriye BOZKURT 

Manisa Celal Bayar University (Turkey) 

Dr. Kadriye Çi dem YILMAZ 

Sivas Cumhuriyet University (Turkey) 

Dr. Kamil C VELEK 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Kamile ÇET N 

Süleyman Demirel University (Turkey) 

Dr. Kayhan BOZGÜN 

Amasya University (Turkey) 

Dr. Kaz m ÇANDIR 

Çank r  Karatekin University (Turkey) 

Dr. Kerim SARIGÜL 

Gazi University (Turkey) 

Dr. Kevser TET K 

Anadolu University (Turkey) 

Dr. Korkut Uluç SA  

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Kubilay GEÇ KL  

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Kudret Safa GÜMÜ  

Aksaray Üniversitesi (Turkey) 

Dr. Kudret SAVA  

Afyon Kocatepe University (Turkey)  

Dr. Ku u TEK N 

At l m University (Turkey) 

Dr. Kutay UZUN 

Trakya University (Turkey)  

Dr. Kübra BAYSAL 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey)  

Dr. Kübra ÇA LIYAN AKAR 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey)  

Dr. Kübra SAR  SEO LECOQ 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Kübra ÖZÇET N 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Kübra ENGÜL 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey) 

Dr. Kür at EFE 

Amasya University (Turkey) 

Dr. Kür ad KARA 

Bayburt University (Turkey)  



XL / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Kür at amil AH N 

Bart n Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Latif YARDIM 

MEB (Türkiye) 

Dr. Layal MERHY 

Lebanese Üniversitesi (Lübnan) 

Dr. Lena Akram KHEDER 

Arap Ara t rma ve Politika Çal malar  Merkezi (Katar) 

Dr. Levent DO AN 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Leyla YAKUPO LU BORAN 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Lütfiye CENG ZHAN 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mahmud KADDUM 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mahmut AKAR 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Malek Hassan Mahmoud ABDUL QADER 

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mariana BUDU 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Marwan Mohammed Abdullah MOGHALLES 

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ma allah KIZILTA  

Bitlis MEB (Türkiye) 

Dr. Mehdi GENCEL  

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. M. Halil SA LAM 

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Memet ABUKAN 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Akif BALKAYA 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet AKKAYA 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Ali GÜNDO DU  

stinye Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet BAK  

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet BARS 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet BÖLÜKBA I 

Dr. Kür at amil AH N 

Bart n University (Turkey)  

Dr. Latif YARDIM 

MONE (Turkey) 

Dr. Layal MERHY 

Lebanese University (Lebanon) 

Dr. Lena Akram KHEDER 

Arab Center for Research and Policy Studies (Qatar) 

Dr. Levent DO AN 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Leyla YAKUPO LU BORAN 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Lütfiye CENG ZHAN 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Mahmud KADDUM 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Mahmut AKAR 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. Malek Hassan Mahmoud ABDUL QADER 

Pamukkale University (Turkey) 

Dr. Mariana BUDU 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Marwan Mohammed Abdullah MOGHALLES 

Kastamonu University (Turkey) 

Dr. Ma allah KIZILTA  

Bitlis MONE (Turkey) 

Dr. Mehdi GENCEL  

Marmara University (Turkey) 

Dr. M. Halil SA LAM 

Siirt University (Turkey) 

Dr. Memet ABUKAN 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. Mehmet Akif BALKAYA 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Dr. Mehmet AKKAYA 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Mehmet Ali GÜNDO DU  

stinye University (Turkey) 

Dr. Mehmet BAK  

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Dr. Mehmet BARS 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Mehmet BÖLÜKBA I 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X L I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Burak BÜYÜKTOPÇU 

Kafkas Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Cem ODACIO LU 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet C HANG R 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Cihat ÜSTÜN 

Erzincan Binali Y ld r m Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet DO AN 

Bursa Uluda  Universitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Emin TU LUK 

Batman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Fatih ÖZCAN 

A r  brahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet F DAN 

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Furkan ÇEL K 

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet GÜNE  

Harran Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Halit ATL  

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet KAHRAMAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Mustafa KARACA 

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet ÖZBERK 

Artvin Çoruh Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet ÖZCAN 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet SARAÇ 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet TOYRAN 

Londra E itim Mü avirli i ( ngiltere) 

Dr. Mehmet ÜNAL 

U ak Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet YILDIZ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Melda KESER 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Melih LEV  

Bo aziçi Üniversitesi (Türkiye) 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Mehmet Burak BÜYÜKTOPÇU 

Kafkas University (Turkey) 

Dr. Mehmet Cem ODACIO LU  

Bart n University (Turkey) 

Dr. Mehmet C HANG R 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Mehmet Cihat ÜSTÜN 

Erzincan Binali Y ld r m University (Turkey) 

Dr. Mehmet DO AN 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Dr. Mehmet Emin TU LUK 

Batman Üniversity (Turkey) 

Dr. Mehmet Fatih ÖZCAN 

A r  brahim Çeçen University (Turkey) 

Dr. Mehmet F DAN  

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Mehmet Furkan ÇEL K 

nönü University (Turkey) 

Dr. Mehmet GÜNE  

Harran University (Turkey) 

Dr. Mehmet Halit ATL  

F rat University (Turkey) 

Dr. Mehmet KAHRAMAN 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Dr. Mehmet Mustafa KARACA  

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Dr. Mehmet ÖZBERK 

Artvin Çoruh University (Turkey) 

Dr. Mehmet ÖZCAN 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Mehmet SARAÇ 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Dr. Mehmet TOYRAN  

London Education Consultancy (Great Britain) 

Dr. Mehmet ÜNAL  

U ak University (Turkey) 

Dr. Mehmet YILDIZ  

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. Melda KESER 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. Melih LEV  

Bo aziçi University (Turkey) 



XLII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Melike SOMUNCU 

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Meltem UZUNO LU ERTEN 

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Menent SHUKRIEVA 

umnu Üniversitesi (Bulgaristan) 

Dr. Meriç GÜVEN 

U ak Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mert ÖKSÜZ 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Merve AYDO DU ÇEL K (Türkiye) 

Dr. Merve KARABULUT 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Merve YORULMAZ KAHVE 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Meryem ARSLAN 

Ni de Öner Halisdemir Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Meryem ODABA I 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mesut GÜNENÇ 

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mete Yusuf USTABULUT 

Bayburt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Metin BALPINAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mevlüt CEYLAN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mevlüt GÜLMEZ 

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mevlüt ÖZTÜRK 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mikail U U  

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mihrican ÇOLAK 

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mohammadreza VAL ZADEH 

Kapadokya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhammed Felat AKTAN 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhammed HÜKÜM 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhammed TA KESENL G L 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Melike SOMUNCU 

Siirt University (Turkey) 

Dr. Meltem UZUNO LU ERTEN 

Pamukkale University (Turkey) 

Dr. Menent SHUKRIEVA  

Shumen University (Bulgaria) 

Dr. Meriç GÜVEN 

U ak University (Turkey) 

Dr. Mert ÖKSÜZ 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Merve AYDO DU ÇEL K (Turkey) 

Dr. Merve KARABULUT 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Merve YORULMAZ KAHVE 

Manisa Celal Bayar University (Turkey) 

Dr. Meryem ARSLAN 

Ni de Öner Halisdemir University (Turkey) 

Dr. Meryem ODABA I 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Mesut GÜNENÇ 

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Dr. Mete Yusuf USTABULUT 

Bayburt University (Turkey) 

Dr. Metin BALPINAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) 

Dr. Mevlüt CEYLAN 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. Mevlüt GÜLMEZ 

Akdeniz University (Turkey) 

Dr. Mevlüt ÖZTÜRK 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Dr. Mikail U U  

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Mihrican ÇOLAK 

Kocaeli University (Turkey) 

Dr. Mohammadreza VAL ZADEH 

Cappadocia University (Turkey) 

Dr. Muhammed Felat AKTAN 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Muhammed HÜKÜM 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Muhammed TA KESENL G L 

Atatürk University (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X L I I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Muhammed TUNAGÜR 

A r  brahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhammed Zahit CAN 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhammet ATASEVER 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhammet Ra it MEM  

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhittin DO AN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhsine SEKMEN 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Murad AL KAYED 

Al-Balqa Applied Üniversitesi (Ürdün) 

Dr. Murat ALTU  

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Murat KALEL O LU 

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Murat Sami TÜRKER 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Murat TOPAL 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Murat TURNA 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Musa TILFARLIO LU 

Gümü hane Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa BAL 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa CEYLAN 

Artvin Çoruh Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa D NÇ 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa EMEK 

Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa KARADEN Z 

Batman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa KIRCA 

Çankaya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa Levent YENER 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa ORHAN 

Dr. Mustafa Samet KUMANLI 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhammed TUNAGÜR 

A r  brahim Çeçen University (Turkey) 

Dr. Muhammed Zahit CAN 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Muhammet ATASEVER 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Muhammet Ra it MEM  

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Muhittin DO AN 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Muhsine SEKMEN 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Murad AL KAYED 

Al-Balqa Applied University (Jordan) 

Dr. Murat ALTU  

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Murat KALEL O LU 

Mardin Artuklu University (Turkey) 

Dr. Murat Sami TÜRKER 

Anadolu University (Turkey) 

Dr. Murat TOPAL 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Murat TURNA 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Dr. Musa TILFARLIO LU 

Gümü hane University (Turkey) 

Dr. Mustafa BAL 

TOBB University of Economics and Technology (Turkey) 

Dr. Mustafa CEYLAN 

Artvin Çoruh University (Turkey) 

Dr. Mustafa D NÇ 

Çanakkale 18 Mart University (Turkey) 

Dr. Mustafa EMEK 

Kahramanmara  Sütçü mam University (Turkey) 

Dr. Mustafa KARADEN Z 

Batman University (Turkey) 

Dr. Mustafa KIRCA 

Çankaya University (Turkey) 

Dr. Mustafa Levent YENER 

Çanakkale 18 Mart University (Turkey) 

Dr. Mustafa ORHAN 

Dr. Mustafa Samet KUMANLI 

Hacettepe University (Turkey) 



XLIV / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Mustafa Said ARSLAN 

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa Said KIYMAZ 

Ad yaman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa Sarper ALAP 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa U ur KARADEN Z 

Samsun Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa U URLU 

MEB (Türkiye) 

Dr. Mustafa ULUTA  

U ak Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mutlu Melis ÖZGER  

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muzaffer Derya NAZLIPINAR SUBA I 

Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muzaffer KILIÇ 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mücahit AKKU  

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Müslüm YILMAZ 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nahide ARSLAN (Türkiye) 

Dr. Nahide rem AZ ZO LU 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Naim ATABA SOY 

Çankaya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Naime ELCAN KAYNAK 

Erciyes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nazan Müge UYSAL 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nazan YILDIZ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nazl  ALTUNSOY 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nazmi ALAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Necla DA  

stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Necmettin ÖZMEN 

stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Neiva De Souza BOENO 

Mato Grosso Eyalet E itim Bakanl  (Brezilya) 

Dr. Mustafa Said ARSLAN 

Kastamonu University (Turkey) 

Dr. Mustafa Said KIYMAZ 

Ad yaman University (Turkey) 

Dr. Mustafa Sarper ALAP 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Mustafa U ur KARADEN Z 

Samsun University (Turkey) 

Dr. Mustafa U URLU 

MONE (Turkey) 

Dr. Mustafa ULUTA  

U ak University (Turkey) 

Dr. Mutlu Melis ÖZGER  

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Muzaffer Derya NAZLIPINAR SUBA I 

Dumlup nar University (Turkey) 

Dr. Muzaffer KILIÇ 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Mücahit AKKU  

Hitit University (Turkey) 

Dr. Müslüm YILMAZ 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Nahide ARSLAN (Turkey) 

Dr. Nahide rem AZ ZO LU 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Naim ATABA SOY 

Çankaya University (Turkey) 

Dr. Naime ELCAN KAYNAK 

Erciyes University (Turkey) 

Dr. Nazan Müge UYSAL 

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Nazan YILDIZ 

Karadeniz Technical University (Turkey) 

Dr. Nazl  ALTUNSOY 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Nazmi ALAN 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Necla DA  

stanbul Sabahattin Zaim University (Turkey) 

Dr. Necmettin ÖZMEN 

stanbul Sabahattin Zaim University (Turkey) 

Dr. Neiva De Souza BOENO 

Secretaria De Estado De Educação De Mato Grosso (Brasil) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X L V  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Nergiz GAHRAMANLI 

Yeditepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Neriman NACAK 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Neriman Nüzket ÖZEN 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Neslihan ALBAY  

stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Neslihan Huri Y T 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Neslihan KADIKÖYLÜ 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Neslihan ÖNDER ÖZDEM R  

Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Neslihan YÜCEL EN 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nesrin TEK N ÇET N 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nevin METE 

Ni de Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nevriye Ahmedova ÇUFADAR 

umnu Üniversitesi (Bulgaristan) 

Dr. Nevzat ERKAN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nezire Gamze ILICAK 

stanbul Geli im Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nihal KALKAN YA CI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nilay ERDEM AYYILDIZ 

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nilgün DALKESEN 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nilüfer AL MEN 

stanbul 29 May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nilüfer DEN SSOVA 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nilüfer ÖZGÜR 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nilüfer SER N 

Trabzon Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Niyazi ADIGÜZEL 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nuran BALTA 

Dr. Nergiz GAHRAMANLI 

Yeditepe University (Turkey) 

Dr. Neriman NACAK 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. Neriman Nüzket ÖZEN 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. Neslihan ALBAY  

stanbul Sabahattin Zaim University (Turkey) 

Dr. Neslihan Huri Y T 

Sivas Cumhuriyet University (Turkey) 

Dr. Neslihan KADIKÖYLÜ 

Anadolu Üniversity (Turkey) 

Dr. Neslihan ÖNDER ÖZDEM R  

Uluda  University (Turkey) 

Dr. Neslihan YÜCEL EN 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Nesrin TEK N ÇET N 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Nevin METE 

Ni de Ömer Halisdemir University (Turkey) 

Dr. Nevriye Ahmedova CHUFADAR 

Shumen University (Bulgaria) 

Dr. Nevzat ERKAN 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Nezire Gamze ILICAK 

stanbul Geli im University (Turkey) 

Dr. Nihal KALKAN YA CI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) 

Dr. Nilay ERDEM AYYILDIZ 

F rat University (Turkey) 

Dr. Nilgün DALKESEN 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Nilüfer AL MEN 

stanbul 29 May s University (Turkey) 

Dr. Nilüfer DEN SSOVA 

Anadolu University (Turkey) 

Dr. Nilüfer ÖZGÜR 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Nilüfer SER N 

Trabzon University (Turkey) 

Dr. Niyazi ADIGÜZEL 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Nuran BALTA 



XLVI / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nuray DÖNMEZ 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nuray KÜÇÜKLER KU ÇU 

stanbul Üniversitesi-Cerrahpa a (Türkiye) 

Dr. Nuray PAMUK ÖZTÜRK 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nurcan ANKAY 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nurcihan YÜRÜK 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nurdan BESL  

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nurdan KABAN  

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nurel CENG Z 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nur Emine KOÇ 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nurgül KARAYAZI 

Karabük Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nurkesh ZHUMANNBEKOVA 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Kazakistan) 

Dr. Nurullah AH N 

A r  brahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nusret ERSÖZ 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Olena KOZAN 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Olgahan BAK  YALÇIN 

stanbul Yeni Yüzy l Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. O uz ERGENE 

Mersin Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. O uzhan KALKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. O uz SAMUK 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Olcay ÖZTUNALI 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Onur AYKAÇ 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Onur EKLER 

Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Nuray DÖNMEZ 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Nuray KÜÇÜKLER KU ÇU 

stanbul University-Cerrahpa a (Turkey) 

Dr. Nuray PAMUK ÖZTÜRK 

Selçuk University (Turkey) 

Dr. Nurcan ANKAY 

Mu  Alparslan University(Turkey) 

Dr. Nurcihan YÜRÜK  

Selçuk University (Turkey) 

Dr. Nurdan BESL  

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversity (Turkey) 

Dr. Nurdan KABAN  

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Nurel CENG Z 

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. Nur Emine KOÇ 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Dr. Nurgül KARAYAZI 

Karabük University (Turkey) 

Dr. Nurkesh ZHUMANNBEKOVA 

Eurasian National Gumilyov-University (Kazakhstan) 

Dr. Nurullah AH N 

A r  brahim Çeçen University (Turkey) 

Dr. Nusret ERSÖZ 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Olena KOZAN 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Olgahan BAK  YALÇIN 

stanbul Yeni Yüzy l University (Turkey) 

Dr. O uz ERGENE 

Mersin Üniversity (Turkey) 

Dr. O uzhan KALKAN 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. O uz SAMUK 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Olcay ÖZTUNALI 

stanbul Medeniyet Üniversity (Turkey) 

Dr. Onur AYKAÇ 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Onur EKLER 

Mustafa Kemal University (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X L V I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Onur ÖZCAN 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Onur YILMAZ 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Orhan KILIÇARSLAN 

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Orçun ALPAY 

Karadeniz Technical Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Orhan O UZ 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Orhan VAROL 

Yüzüncü Y l Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Orhun BÜYÜKKKARCI 

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Orkun KOCABIYIK 

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Osman ASLANO LU 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Osman CO KUN 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Osman DÜLGER  

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Osman KUFACI  

Sinop Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Osman Kür at YORGANCI 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Osman ORUÇ 

Bayburt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Osman SABUNCUO LU 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ozan PEK 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ömer Faruk GÜLER 

A r  brahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ömer Faruk IPEK 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ömer Gökhan ULUM 

Mersin Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ömer KEM KS Z 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ömer ÖZER 

Adana Alparslan Türke  Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Türkiye) 

Dr. Onur ÖZCAN 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Onur YILMAZ 

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. Orhan KILIÇARSLAN 

Düzce University (Turkey) 

Dr. Orçun ALPAY 

Karadeniz Technical University (Turkey) 

Dr. Orhan O UZ 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Orhan VAROL 

Yüzüncü Y l University (Turkey) 

Dr. Orhun BÜYÜKKKARCI 

Mardin Artuklu University (Turkey) 

Dr. Orkun KOCABIYIK 

Akdeniz University (Turkey) 

Dr. Osman ASLANO LU 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Osman CO KUN 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Osman DÜLGER  

Düzce University (Turkey) 

Dr. Osman KUFACI 

Sinop University (Turkey) 

Dr. Osman Kür at YORGANCI 

Y ld z Teknik University (Turkey) 

Dr. Osman ORUÇ 

Bayburt University (Turkey) 

Dr. Osman SABUNCUO LU 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Dr. Ozan PEK 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Dr. Ömer Faruk GÜLER 

A r  brahim Çeçen University (Turkey) 

Dr. Ömer Faruk IPEK 

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Ömer Gökhan ULUM 

Mersin University (Turkey) 

Dr. Ömer KEM KS Z 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Ömer ÖZER 

Adana Alparslan Türke  Science and Technology University 
(Turkey) 



XLVIII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Ömer YA MUR 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ömür ERBAY 

Bayburt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Önder ÇANGAL 

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Önder YA AR (Türkiye) 

Dr. Özden SAVA  

Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özge CAN ARAN 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özge SÖNMEZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özgür EN BARTAN 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özkan UZ 

Munzur Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özlem BAT I AKMAN 

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özlem DÜZLÜ 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özlem GÜNE  

stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özlem GÜNGÖR 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özlem ZAB TG L GÜLSEREN 

stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Öznur ÖZDARICI 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Öznur YEMEZ 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özüm ARZIK ERZURUMLU 

stanbul Atlas Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Pelin KOCAPINAR 

Çank r  Karatekin Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Pelin ULHA 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Philip G. A. GLOVER 

Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. P nar KAYA TAN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ömer YA MUR 

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Ömür ERBAY 

Bayburt University (Turkey) 

Dr. Önder ÇANGAL 

Gaziantep University (Turkey) 

Dr. Önder YA AR (Turkey) 

Dr. Özden SAVA  

Yozgat Bozok Üniversity (Turkey) 

Dr. Özge CAN ARAN 

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. Özge SÖNMEZ 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Özgür EN BARTAN 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Özkan UZ 

Munzur University (Turkey) 

Dr. Özlem BAT I AKMAN 

Siirt University (Turkey) 

Dr. Özlem DÜZLÜ 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Özlem GÜNE  

stanbul Sabahattin Zaim University (Turkey) 

Dr. Özlem GÜNGÖR 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Dr. Özlem ZAB TG L GÜLSEREN 

stanbul Sabahattin Zaim Üniversity (Turkey) 

Dr. Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Öznur ÖZDARICI 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Öznur YEMEZ 

Selçuk University (Turkey) 

Dr. Özüm ARZIK ERZURUMLU 

stanbul Atlas Üniversity (Turkey) 

Dr. Pelin KOCAPINAR 

Çank r  Karatekin University (Turkey) 

Dr. Pelin ULHA 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Philip G. A. GLOVER 

Süleyman Demirel University (Turkey) 

Dr. P nar KAYA TAN 

K rklareli University (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  X L I X  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. P nar SEZG NTÜRK 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Rabia AKSOY ARIKAN 

Çank r  Karatekin Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Rachael RUEGG  

Wellington Victoria Üniversitesi (Yeni Zelanda) 

Dr. Radmila LAZAREV C  

Karada  Üniversitesi (Karada ) 

Dr. Raffaella MARCHESE ( talya) 

Dr. Rahman AKALIN 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ramazan M EK 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Rana KAHRAMAN DURU 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ra it ÇOLAK 

U ak Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Recai ÖZCAN 

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Recep YÜRÜMEZ 

K rg zistan-Türkiye Manas Üniversitesi (K rg zistan) 

Dr. Remziye KÖSE ÖZELÇ  

stanbul Geli im Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Renata AKTA  

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Re at AKAR 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM 

Tebriz Azad slam Üniversitesi ( ran)  

Dr. Rifat GÜRGENDEREL  

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. R fat I IK 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. R za Tunç ÖZBEN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Roberta NEP   

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Rosanna POZZ   

Degli Studi Dell'Insubria Üniversitesi ( talya) 

Dr. Ruken KARADUMAN 

Bayburt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Rüstem MÜRSELO LU 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. P nar SEZG NTÜRK 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. Rabia AKSOY ARIKAN 

Çank r  Karatekin University (Turkey) 

Dr. Rachael RUEGG 

Victoria University of Wellington (New Zeland) 

Dr. Radmila LAZAREV C  

University of Montenegro (Montenegro) 

Dr. Raffaella MARCHESE (Italy) 

Dr. Rahman AKALIN 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Ramazan M EK 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey) 

Dr. Rana KAHRAMAN DURU 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Ra it ÇOLAK 

U ak University (Turkey) 

Dr. Recai ÖZCAN 

Düzce University (Turkey) 

Dr. Recep YÜRÜMEZ 

K rg zistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Kyrgyzstan) 

Dr. Remziye KÖSE ÖZELÇ  

stanbul Geli im University (Turkey) 

Dr. Renata AKTA  

Akdeniz University (Turkey) 

Dr. Re at AKAR 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM 

Tebriz Azad Islam University (Iran) 

Dr. Rifat GÜRGENDEREL  

Trakya University (Turkey) 

Dr. R fat I IK 

Selçuk University (Turkey) 

Dr. R za Tunç ÖZBEN 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Roberta NEP   

stanbul University (Turkey) 

Dr. Rosanna POZZ   

Università Degli Studi Dell'Insubria (Italy) 

Dr. Ruken KARADUMAN 

Bayburt University (Turkey) 

Dr. Rüstem MÜRSELO LU 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 



L / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Rüveyda H. ÇEB  

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sabahattin YE LÇINAR 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sabri BALTA 

Van Yüzüncü Y l Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sabri Can SANNAV 

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sadriye GÜNE  

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Salih Koralp GÜRE R 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Salih Kür ad DOLUNAY 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Salih UÇAK 

MEB (Türkiye) 

Dr. Seçil TÜMEN AKYILDIZ 

F rat Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Seçil VARAL 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Seçkin SARPKAYA 

Ege Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Seda Gül KARTAL 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Seda KU ÇU ÖZBUDAK 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Seda TA  

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Seda DURAL 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Seher Ç ÇEK 

MEB (Türkiye) 

Dr. Selami ALAN 

Bolu Abant zzat Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selcen KOCA 

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selçuk ATAY 

MEB (Türkiye) 

Dr. Selçuk TÜRKYILMAZ  

zmir Katip Çelebi Üniversitesi(Türkiye)  

Dr. Selçuk ERYATMAZ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selda AD LO LU 

Dr. Rüveyda H. ÇEB  

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Sabahattin YE LÇINAR 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. Sabri BALTA 

Van Yüzüncü Y l University (Turkey) 

Dr. Sabri Can SANNAV 

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Sadriye GÜNE  

stanbul University (Turkey) 

Dr. Salih Koralp GÜRE R  

Trakya University (Turkey) 

Dr. Salih Kür ad DOLUNAY 

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Salih UÇAK 

MONE (Turkey) 

Dr. Seçil TÜMEN AKYILDIZ 

F rat University(Turkey)  

Dr. Seçil VARAL 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Seçkin SARPKAYA 

Ege Üniversity (Turkey) 

Dr. Seda Gül KARTAL 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Seda KU ÇU ÖZBUDAK 

Gazi University (Turkey) 

Dr. Seda TA  

Trakya University (Turkey) 

Dr. Seda DURAL 

Gazi University (Turkey) 

Dr. Seher Ç ÇEK 

MONE (Turkey) 

Dr. Selami ALAN 

Bolu Abant zzat Baysal University (Turkey) 

Dr. Selcen KOCA 

Hitit University (Turkey) 

Dr. Selçuk ATAY 

MONE (Turkey) 

Dr. Selçuk TÜRKYILMAZ  

zmir Katip Çelebi University(Turkey) 

Dr. Selçuk ERYATMAZ 

Manisa Celal Bayar University (Turkey) 

Dr. Selda AD LO LU 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  L I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Bursa Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selda UYGUR GÜRBÜZ 

Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selahattin KARAGÖZ 

Ege Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selen TEKALP 

Batman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selin GÜRSES ANBAY 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selin KILIÇ  

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selin TEKEL  

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selma ERDA I TOKSUN 

Kafkas Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selmin SÖYLEMEZ  

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sema NOYAN 

Karabük Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Semih SARIGÜL 

Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Semih YE LBA  

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Semin KAZAZO LU 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Senem KARAGÖZ 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Senem ÖNER 

stanbul Arel Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Senem Seda AHENK ERKAN 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Senem ÜSTÜN KAYA 

Ba kent Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Serap SARIBA  

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Serdar KARAO LU 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Serhan D NDAR 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Serkan DEM REL 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Serkan KOÇ 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Bursa Technical University (Turkey) 

Dr. Selda UYGUR GÜRBÜZ 

Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. Selahattin KARAGÖZ 

Ege University (Turkey) 

Dr. Selen TEKALP 

Batman University (Turkey) 

Dr. Selin GÜRSES ANBAY 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Selin KILIÇ  

Y ld z Technical University (Turkey) 

Dr. Selin TEKEL  

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Selma ERDA I TOKSUN 

Kafkas University (Turkey) 

Dr. Selmin SÖYLEMEZ  

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Sema NOYAN 

Karabük University (Turkey) 

Dr. Semih SARIGÜL 

Kahramanmara  Sütçü mam University (Turkey) 

Dr. Semih YE LBA  

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Semin KAZAZO LU  

Y ld z Technical University (Turkey) 

Dr. Senem KARAGÖZ 

Gazi University (Turkey) 

Dr. Senem ÖNER 

Istanbul Arel University (Turkey) 

Dr. Senem Seda AHENK ERKAN 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Senem ÜSTÜN KAYA 

Ba kent University (Turkey) 

Dr. Serap SARIBA  

stanbul University (Turkey) 

Dr. Serdar KARAO LU 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Serhan D NDAR 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Serkan DEM REL 

Gazi University (Turkey) 

Dr. Serkan KOÇ 

Dokuz Eylül University (Turkey) 



LII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Serkut Mustafa DABBAGH 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Serpil YILDIRIM  

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Servet GÜNDO DU 

Samsun Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Servet ENGÜL 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevcan I IK 

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevcan SEÇK N 

Fatih Sultan Mehmet Vak f Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevcan Y lmaz KUTLAY 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevda BALAMAN 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevda EMLAK 

zmir Demokrasi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevda KAMAN 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevda PEKCO KUN GÜNER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevda POLAT 

stanbul Geli im Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevdiye KÖKSAL 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevgi ÇALI IR ZENC  

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevgi GÖKÇE 

Eski ehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevinç AHUNDOVA 

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevinç KARAYEL 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Seydi K RAZ 

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sezer Sabriye K Z 

Mu la S tk  Koçman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Shawky Hassan A. A. SHAABAN 

Kahire Üniversitesi (M s r) 

Dr. Shelale RAMAZANOVA 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Serkut Mustafa DABBAGH 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Serpil YILDIRIM  

Ankara Y ld r m Beyaz t University(Turkey).  

Dr. Servet GÜNDO DU 

Samsun University (Turkey) 

Dr. Servet ENGÜL 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. Sevcan I IK 

nönü University (Turkey) 

Dr. Sevcan SEÇK N 

Fatih Sultan Mehmet Vak f University (Turkey) 

Dr. Sevcan Y lmaz KUTLAY 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Dr. Sevda BALAMAN 

Sivas Cumhuriyet University (Turkey) 

Dr. Sevda EMLAK 

zmir Demokrasi University (Turkey) 

Dr. Sevda KAMAN 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Sevda PEKCO KUN GÜNER 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Sevda POLAT 

stanbul Geli im University (Turkey) 

Dr. Sevdiye KÖKSAL 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Sevgi ÇALI IR ZENC  

Anadolu University (Turkey) 

Dr. Sevgi GÖKÇE 

Eski ehir Osmangazi Üniversity (Turkey) 

Dr. Sevinç AHUNDOVA 

Hitit University (Turkey) 

Dr. Sevinç KARAYEL 

Ardahan University (Turkey) 

Dr. Seydi K RAZ 

Hitit University (Turkey) 

Dr. Sezer Sabriye K Z 

Mu la S tk  Koçman University (Turkey) 

Dr. Shawky Hassan A. A. SHAABAN  

Cairo University (Egypt) 

Dr. Shelale RAMAZANOVA 

Ardahan University (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  L I I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. S dd k BAKIR 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. S la GEN KAYA 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sibel AKOVA 

Yalova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sibel ZM R 

At l m Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sibel ERGÜN ELVER C  

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sibel KOCAER 

Eski ehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sibel MURAD 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sibel YILMAZ 

Orta Do u Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Simla DO ANGÜN 

Do u  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sinan ERD M 

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sinan GUL 

Milli Savunma Universitesi (Türkiye) 

Dr. Sinem CANIM ALKAN 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sopio MAKHATCHASHVILI 

Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sultan KOMUT BAKINÇ 

Haliç Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Süleyman AYDEN Z 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sümeyye Beyza ABAY ALYÜZ 

Sa l k Bilimleri Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sümeyye KONUK 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Süreyya Elif AKSOY 

Do u  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. ahin GÖK 

stanbul Geli im Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. ahin KIZILTA  

Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. enay KIRGIZ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. enay TANRIVERM  

Dr. S dd k BAKIR 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. S la GEN KAYA 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Dr. Sibel AKOVA 

Yalova University (Turkey) 

Dr. Sibel ZM R 

At l m University (Turkey) 

Dr. Sibel ERGÜN ELVER C  

Y ld z Teknik University (Turkey) 

Dr. Sibel KOCAER 

Eski ehir Osmangazi University (Turkey) 

Dr. Sibel MURAD 

Amasya University (Turkey) 

Dr. Sibel YILMAZ 

Orta Do u Teknik University(Turkey) 

Dr. Simla DO ANGÜN 

Do u  University (Turkey) 

Dr. Sinan ERD M 

Kastamonu University (Turkey) 

Dr. Sinan GUL 

Milli Savunma University (Turkey 

Dr. Sinem CANIM ALKAN  

Istanbul University (Turkey) 

Dr. Sopio MAKHATCHASHVILI 

Recep Tayyip Erdo an University (Turkey) 

Dr. Sultan KOMUT BAKINÇ 

Haliç University (Turkey) 

Dr. Süleyman AYDEN Z 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. Sümeyye Beyza ABAY ALYÜZ 

Sa l k Bilimleri Universiy (Turkey) 

Dr. Sümeyye KONUK 

Trakya Üniversity (Turkey) 

Dr. Süreyya Elif AKSOY 

Do u  University (Turkey) 

Dr. ahin GÖK 

stanbul Gelisim University (Turkey) 

Dr. ahin KIZILTA  

Bitlis Eren University (Turkey) 

Dr. enay KIRGIZ 

Sivas Cumhuriyet University (Turkey) 

Dr. enay TANRIVERM  



LIV / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Ni anta  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. enol KORKMAZ (Türkiye) 

Dr. erife ÇEL KKAYA 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. erife ÖZER 

Çank r  Karatekin Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. erife Seher EROL ÇALI KAN 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. eyda KINCAL 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. eyda YE LYURT 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. irin TUFAN 

stanbul Atlas Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. ule DEM RKOL ERTÜRK 

Bo aziçi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. ule GÜMÜ  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. ükran Güzin ILICAK AYDINALP 

stanbul Geli im Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Taha Yasir CEVHER 

Hakkari Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tahir YA AR 

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Talat AYTAN 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Taner NAMLI 

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Teymur EROL 

Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Timuçin Bu ra EDMAN 

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tuba KAPLAN ALPTEK N  

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tuba L VBERBER 

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tu ba AKMAN KAPLAN 

stanbul Geli im Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tu ba DEM RTA  TOLAMAN 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tu ba Elif TOPRAK 

zmir Bak rçay Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tu ba GÜNÖR 

Ni anta  University (Turkey) 

Dr. enol KORKMAZ (Turkey) 

Dr. erife ÇEL KKAYA 

Anadolu Universiy (Turkey) 

Dr. erife ÖZER 

Çank r  Karatekin Üniversity (Turkey) 

Dr. erife Seher EROL ÇALI KAN 

Bart n University (Turkey) 

Dr. eyda KINCAL 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. eyda YE LYURT 

Gazi University (Turkey) 

Dr. irin TUFAN 

stanbul Atlas University (Turkey) 

Dr. ule DEM RKOL ERTÜRK 

Bo aziçi University (Turkey) 

Dr. ule GÜMÜ  

Sivas Cumhuriyet University (Turkey) 

Dr. ükran Güzin ILICAK AYDINALP 

stanbul Geli im University (Turkey) 

Dr. Taha Yasir CEVHER 

Hakkari University (Turkey) 

Dr. Tahir YA AR 

Siirt University (Turkey) 

Dr. Talat AYTAN 

Y ld z Teknik University (Turkey) 

Dr. Taner NAMLI 

nönü University (Turkey) 

Dr. Teymur EROL 

Kahramanmara  Sütçü mam University (Turkey) 

Dr. Timuçin Bu ra EDMAN 

Düzce University (Turkey) 

Dr. Tuba KAPLAN ALPTEK N  

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Tuba L VBERBER 

Akdeniz University (Turkey) 

Dr. Tu ba AKMAN KAPLAN 

stanbul Geli im University (Turkey) 

Dr. Tu ba DEM RTA  TOLAMAN 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Tu ba Elif TOPRAK 

zmir Bak rçay University (Turkey) 

Dr. Tu ba GÜNÖR 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  L V  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tu ba SARIKAYA AKSOY 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tu çe Elif TA DAN DO AN 

Samsun Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tuncay TÜRKBEN 

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Tuncer YILMAZ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Turgay GÖKGÖZ 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Turgay KABAK 

Bayburt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Turgut KOÇO LU 

Erciyes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ufuk GÜNDO AN 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. U ur D LER 

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. U ur ÖZGÜR 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. U ur UZUNKAYA 

Erzurum Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ula  B NGÖL 

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Uluhan ÖZALAN 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Umut BA AR 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ülkü KÖLEMEN 

stinye Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ümit HASANUSTA 

Biruni Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ümmügülsüm ALB Z 

Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Üzeyir SÜ ÜMLÜ 

Ordu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Vasfiye GEÇK N 

zmir Demokrasi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Vesile ALBAYRAK SAK 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Veysel BA ÇI 

Dr. Volkan KURT 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. Tu ba SARIKAYA AKSOY 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Tu çe Elif TA DAN DO AN 

Samsun University (Turkey) 

Dr. Tuncay TÜRKBEN 

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Tuncer YILMAZ 

Karadeniz Technical University (Turkey) 

Dr. Turgay KABAK 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Turgay KABAK 

Bayburt University (Turkey) 

Dr. Turgut KOÇO LU 

Erciyes University (Turkey) 

Dr. Ufuk GÜNDO AN 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. U ur D LER 

Mardin Artuklu University (Turkey) 

Dr. U ur ÖZGÜR 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. U ur UZUNKAYA 

Erzurum Technical University (Turkey) 

Dr. Ula  B NGÖL 

Siirt University (Turkey) 

Dr. Uluhan ÖZALAN 

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Umut BA AR 

Ankara Sosyal Bilimler University (Turkey) 

Dr. Ülkü KÖLEMEN 

stinye University (Turkey) 

Dr. Ümit HASANUSTA 

Biruni University (Turkey) 

Dr. Ümmügülsüm ALB Z 

Karamano lu Mehmet Bey University (Turkey) 

Dr. Üzeyir SÜ ÜMLÜ 

Ordu University (Turkey) 

Dr. Vasfiye GEÇK N 

zmir Demokrasi University (Turkey) 

Dr. Vesile ALBAYRAK SAK 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Dr. Veysel BA ÇI 

Dr. Volkan KURT 



LVI / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Adana Alparslan Türke  Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Türkiye) 

Dr. Yahya Kemal BEY TO LU 

Ad yaman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ya z YALÇINKAYA 

stanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yakup ALAN 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yakup GÖÇEMEN 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yasemin AKKU  YAVUZ 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yasemin ÇÜRÜK 

Do u  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yasemin Güniz SERTEL 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yasemin GÜRSOY 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yasin BEYAZ 

Yalova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yasin YAYLA 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ya ar M EK 

Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ya ar TOKAY 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yavuz Selim BAYBURTLU 

Milli E itim Bakanl  (Türkiye) 

Dr. Yeliz OKAY (Türkiye) 

Dr. Yeliz YASAK PERAN (Türkiye) 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ye im TÜKEL KANRA 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Y ld ray BULUT 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Y ld ray ÇEV K 

stanbul Arel Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Y ld r m ÖZSEVGEÇ 

Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Y ld z AYDIN 

Tekirda  Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Y lmaz EVAT 

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Adana Alpaslan Türke  Science and Technology University 
(Turkey) 

Dr. Yahya Kemal BEY TO LU 

Ad yaman Üniversity (Turkey) 

Dr. Ya z YALÇINKAYA 

stanbul Kültür University (Turkey) 

Dr. Yakup ALAN 

Kilis 7 Aral k Üniversity (Turkey) 

Dr. Yakup GÖÇEMEN 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Yasemin AKKU  YAVUZ 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Yasemin ÇÜRÜK 

Do u  University (Turkey) 

Dr. Yasemin Güniz SERTEL 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Yasemin GÜRSOY 

Trakya University (Turkey) 

Dr. Yasin BEYAZ 

Yalova University (Turkey) 

Dr. Yasin YAYLA 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Ya ar M EK 

Tokat Gaziosmanpa a University (Turkey) 

Dr. Ya ar TOKAY 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Dr. Yavuz Selim BAYBURTLU 

Ministry of Education (Türkiye) 

Dr. Yeliz OKAY (Turkey) 

Dr. Yeliz YASAK PERAN (Turkey) 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Ye im TÜKEL KANRA 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Y ld ray BULUT 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Y ld ray ÇEV K 

stanbul Arel University (Turkey) 

Dr. Y ld r m ÖZSEVGEÇ 

Recep Tayyip Erdo an University (Turkey) 

Dr. Y ld z AYDIN 

Tekirda  Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. Y lmaz EVAT 

Aksaray University (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  L V I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Yonca DEN ZARSLANI  

Ege Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yunus Emre ÖZSARAY 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Yunus ENY T 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yusuf ÇOPUR 

MEB (Türkiye)  

Dr. Yusuf GÖKKAPLAN  

Kapadokya Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Yusuf Mete ELKIRAN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yusuf EN  

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yusuf Ziyaettin TURAN 

U ak Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yüksel G RG N 

Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zafer ÖZDEM R 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zehra ERGEÇ 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN 

Eski ehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zekeriya HAMAMCI 

Düzce Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zennure ELGÜN GÜNDÜZ 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep ARKAN 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep Asya ALTU  

Ege Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep BAKAL 

Istanbul Okan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep ÇET N KÖRO LU 

Bayburt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep BA ER 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep GÖRGÜLER 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep Gül ah KAN  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep HARPUTLU SHAH 

Dr. Yonca DEN ZARSLANI 

Ege University (Turkey) 

Dr. Yunus Emre ÖZSARAY  

stanbul Medeniyet University (Turkey)  

Dr. Yunus ENY T 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Yusuf ÇOPUR  

MNE (Turkey)  

Dr. Yusuf GÖKKAPLAN  

Kapadokya University (Turkey)  

Dr. Yusuf Mete ELKIRAN 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. Yusuf EN 

Düzce University (Turkey) 

Dr. Yusuf Ziyaettin TURAN 

U ak University (Turkey) 

Dr. Yüksel G RG N 

Ayd n Adnan Menderes University (Turkey) 

Dr. Zafer ÖZDEM R 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Zehra ERGEÇ 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN 

Eski ehir Osmangazi University (Turkey) 

Dr. Zekeriya HAMAMCI 

Düzce University (Turkey) 

Dr. Zennure ELGÜN GÜNDÜZ 

Ardahan University (Turkey) 

Dr. Zeynep ARKAN 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Zeynep Asya ALTU  

Ege University (Turkey) 

Dr. Zeynep BAKAL 

Istanbul Okan University (Turkey) 

Dr. Zeynep ÇET N KÖRO LU 

Bayburt University (Turkey) 

Dr. Zeynep BA ER 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Zeynep GÖRGÜLER 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep Gül ah KAN  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversity (Turkey) 

Dr. Zeynep HARPUTLU SHAH 



LVIII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep SÜTER GÖRGÜLER 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep Rana TURGUT 

At l m Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zhazira OTYZBAY 

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ziya TOK 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zübeyde ENDER N 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zümra Gizem YILMAZ KARAHAN 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Türkiye) 

Siirt University (Turkey) 

Dr. Zeynep SÜTER GÖRGÜLER 

Y ld z Tecnical University (Turkey) 

Dr. Zeynep Rana TURGUT 

At l m University (Turkey) 

Dr. Zhazira OTYZBAY 

Pamukkale University (Turkey) 

Dr. Ziya TOK 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Zübeyde ENDER N 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Zümra Gizem YILMAZ KARAHAN 

Ankara Sosyal Bilimler University (Turkey) 

 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  L I X  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

RumeliDE 2022.26 ( ubat/February) HAKEMLER  / REFEREES 

Prof. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ahmet GÜNEYL  

Lefke Avrupa Üniversitesi (K br s) 

Prof. Dr. Emine BOGENÇ DEM REL 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Ergün KOCA  

Girne AmerikanÜniversitesi (K br s) 

Prof. Dr. Erhan DURUKAN 

Trabzon Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Nevin ÖZKAN  

Ankara Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Osman MERT 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. R fat GÜNDAY 

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Prof. Dr. Umut BALCI 

Batman Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ahmet ÇAPKU 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Beytullah BEKAR 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ça r  GÜMÜ  

KTO Karatay Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ertu  CAN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Ertu rul KARAKU  

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Fatih BA PINAR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Funda KIZILER EMER 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. brahim USTA 

Bingöl Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Mazhar BAL 

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) 

Professor Ahmet Cüneyt ISSI 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Professor Ahmet GÜNEYL  

European University of Lefke (Cyprus) 

Professor Emine BOGENÇ DEM REL 

Y ld z Technical University (Turkey) 

Professor Ergün KOCA 

Girne Amerikan University (Cyprus) 

Professor Erhan DURUKAN 

Trabzon University (Turkey) 

Professor Hikmet ASUTAY 

Trakya University (Turkey) 

Professor Nevin ÖZKAN  

Ankara University (Turkey) 

Professor Osman MERT 

Atatürk University (Turkey) 

Professor R fat GÜNDAY 

Ondokuz May s University (Turkey) 

Professor Umut BALCI  

Batman University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ahmet ÇAPKU 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ahmet KOÇAK 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Assoc. Prof. Akartürk KARAHAN 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Assoc. Prof. Beytullah BEKAR 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ça r  GÜMÜ  

KTO Karatay University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ertu  CAN 

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Ertu rul KARAKU  

K rklareli University (Turkey) 

Assoc. Prof. Fatih BA PINAR 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Assoc. Prof. Funda KIZILER EMER 

Sakarya University (Turkey) 

Assoc. Prof. brahim USTA 

Bingöl Üniversitesi (Türkiye) 

Assoc. Prof. Mazhar BAL 

Akdeniz University (Turkey) 



LX / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Doç. Dr. Melek ALPAR 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Özgür AY 

U ak Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Saman HASHEMIPOUR  

Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC) 

Doç. Dr. Semih ZEKA  

Erciyes Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Tamilla AL YEVA 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Vesile ALBAYRAK SAK 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye) 

Doç. Dr. Yakup YILMAZ 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abdulhakim TU LUK 

I d r Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abdulkadir HAMARAT 

Munzur Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Abdullah UÇAR 

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmed ALDYAB 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet GÖGERC N 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet Hamdi CAN 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet hsan DÜNDAR 

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet KARA 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet KAYINTU 

Bingöl Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ahmet YIKIK 

K br s Üniversitesi (K br s) 

Dr. Alparslan OYMAK 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Alper GÜNAYDIN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Asl  F EKC O LU 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Asl  ZENG N 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Atilla D LEKÇ  

Assoc. Prof. Melek ALPAR 

Gazi University (Turkey) 

Assoc. Prof. Özgür AY 

U ak University (Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Saman HASHEMIPOUR 

Girne American University (GRNC) 

Assoc. Prof. Semih ZEKA  

Erciyes University (Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Tamilla AL YEVA 

Ardahan University (Turkey) 

Assoc. Prof. Vesile ALBAYRAK SAK 

Necmettin Erbakan University (Turkey) 

Assoc. Prof. Yakup YILMAZ 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Abdulhakim TU LUK  

I d r Universiy (Turkey)  

Dr. Abdulkadir HAMARAT 

Munzur University (Turkey) 

Dr. Abdullah UÇAR 

Aksaray Universiy (Turkey) 

Dr. Ahmed ALDYAB 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Dr. Ahmet GÖGERC N 

Selçuk University (Turkey) 

Dr. Ahmet hsan DÜNDAR 

Kocaeli University (Turkey) 

Dr. Ahmet Hamdi CAN 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Ahmet KARA 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Ahmet KAYINTU 

Bingöl University (Turkey) 

Dr. Ahmet YIKIK 

University of Cyprus (Cyprus) 

Dr. Alparslan OYMAK 

Y ld z Tecnical University (Turkey) 

Dr. Alper GÜNAYDIN 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Asl  F EKC O LU  

Marmara University (Turkey) 

Dr. Asl  ZENG N 

stanbul Üniversity (Turkey) 

Dr. Atilla D LEKÇ  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  L X I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Aysel SARICAO LU AYGAN 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ay egül ERG  

Yeditepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bahtiyar BAH  

nönü Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Banu ANTAKYALI 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bar  A IR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bar  AYDIN 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bedri ÖZÇEL K 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Belde AKA 

Ça  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Berna SEV ND K 

stanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bihter GÜRI IK KÖKSAL 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ 

Çukurova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Burcu TA KIN 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Betül BAYRAKTAR 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Betül ERTEK 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Canan PA ALIO LU 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Caner SOLAK 

Erzurum Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Carl Jeffrey BOON 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cenk TAN 

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cihan TUNCER 

Ardahan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Cihat Burak KORKMAZ 

Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Dilek MAKTAL CANKO 

Ege Üniversitesi (Türkiye) 

Bolu Abant zzet Baysal University (Turkey) 

Dr. Aysel SARICAO LU AYGAN 

Ankara Sosyal Bilimler Universiy (Turkey) 

Dr. Ay egül ERG  

Yeditepe University (Turkey) 

Dr. Bahtiyar BAH  

nönü University (Turkey) 

Dr. Banu ANTAKYALI 

Çukurova University (Turkey) 

Dr. Bar  A IR 

Osmaniye Korkut Ata University (Turkey) 

Dr. Bar  AYDIN 

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. Bedri ÖZÇEL K 

K r kkale Universiy (Turkey) 

Dr. Belde AKA 

Ça  University (Turkey) 

Dr. Berna SEV ND K 

stanbul Kültür University (Turkey) 

Dr. Bihter GÜRI IK KÖKSAL 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ 

Çukurova University (Turkey) 

Dr. Burcu TA KIN 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Betül BAYRAKTAR 

Karadeniz Technical University (Turkey) 

Dr. Betül ERTEK 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Canan PA ALIO LU 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey) 

Dr. Caner SOLAK 

Erzurum Teknik University (Turkey) 

Dr. Carl Jeffrey BOON 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Cenk TAN 

Pamukkale University (Turkey) 

Dr. Cihan TUNCER 

Ardahan University (Turkey) 

Dr. Cihat Burak KORKMAZ 

Ankara Y ld r m Beyaz t University (Turkey) 

Dr. Dilek MAKTAL CANKO 

Ege University (Turkey) 



LXII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Duygu OYLUBA  KATFAR 

Kapadokya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ebru GÜVENEN 

Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Emine GÜLER (Türkiye) 

Dr. Esra ULU AH N 

Ankara Hac  bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erdem SARIKAYA 

Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erdo an TA TAN 

Marmara Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Erhan ÇAPO LU 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ersin ÇET NKAYA 

A r  brahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatih CAN 

Amasya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatma KARAMAN 

Mu la S tk  Koçman Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fatih ÖZTÜRK 

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ferhan AKGÜN ÜNSAL 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Fuat DA  

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Gamze ENTÜRK 

Munzur Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hakk  ÖZKAYA 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halil BATUR 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Halit A LAR 

K rg zistan-Türkiye Manas Üniversitesi (K rg zistan) 

Dr. Hamza KOLUKISA 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hanife SARAÇ  

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)  

Dr. Hasan EK C  

Aksaray Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hasan HARMANCI 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Hasan Kaz m KALKAN 

Gazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Duygu OYLUBA  KATFAR 

Cappadocia University (Turkey) 

Dr. Ebru GÜVENEN 

Yozgat Bozok University (Turkey) 

Dr. Emine GÜLER (Turkey) 

Dr. Esra ULU AH N 

Ankara Hac  bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Erdem SARIKAYA 

Yozgat Bozok University (Turkey) 

Dr. Erdo an TA TAN 

Marmara University (Turkey) 

Dr. Erhan ÇAPO LU 

Amasya University (Turkey) 

Dr. Ersin ÇET NKAYA 

A r  brahim Çeçen University (Turkey) 

Dr. Fatih CAN 

Amasya Üniversity (Turkey) 

Dr. Fatma KARAMAN 

Mu la S tk  Koçman University (Turkey) 

Dr. Fatih ÖZTÜRK 

F rat University (Turkey) 

Dr. Ferhan AKGÜN ÜNSAL 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Fuat DA  

Bart n Üniversity (Turkey) 

Dr. Gamze ENTÜRK 

Munzur University (Turkey) 

Dr. Hakk  ÖZKAYA 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Halil BATUR 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Halit A LAR 

Kyrgyz-Turkish Manas University (Kyrgyz Republic) 

Dr. Hamza KOLUKISA 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Hanife SARAÇ  

Karadeniz Technical University (Turkey)  

Dr. Hasan EK C  

Aksaray University (Turkey) 

Dr. Hasan HARMANCI 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. Hasan Kaz m KALKAN 

Gazi University (Turkey) 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  L X I I I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. clal ARSLAN 

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. hsan EH TO LU 

Mu  Alparslan Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. nan GÜMÜ  

Isparta Uygulamla  Bilimler Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. nci ARAS 

Anadolu Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. nönü KORKMAZ 

Trakya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail ABALI 

I d r Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. smail DEM R 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. pek TA DEM R 

Eski ehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kadir KAPLAN 

Dr. Kamile ÇET N 

Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Kübra ENGÜL 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mariana BUDU 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Ali GÜNDO DU  

stinye Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet BÖLÜKBA I 

Bart n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet C HANG R 

Dicle Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet DO AN 

Bursa Uluda  Universitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet Halit ATL  

F rat Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mehmet YILDIZ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mert ÖKSÜZ 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Merve KARABULUT 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mikail U U  

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhammed HÜKÜM 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. clal ARSLAN 

Hitit University (Turkey) 

Dr. hsan EH TO LU 

Mu  Alparslan University (Turkey) 

Dr. nan GÜMÜ  

Isparta Uygulamla  Bilimler University (Turkey) 

Dr. nci ARAS 

Anadolu University (Turkey) 

Dr. nönü KORKMAZ 

Trakya University (Turkey) 

Dr. smail ABALI 

I d r University (Turkey) 

Dr. smail DEM R 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. pek TA DEM R 

Eski ehir Osmangazi University (Turkey) 

Dr. Kadir KAPLAN 

Dr. Kamile ÇET N 

Süleyman Demirel University (Turkey) 

Dr. Kübra ENGÜL 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli University (Turkey) 

Dr. Mariana BUDU 

stanbul University (Turkey) 

Dr. Mehmet Ali GÜNDO DU  

stinye University (Turkey) 

Dr. Mehmet BÖLÜKBA I 

Bart n University (Turkey) 

Dr. Mehmet C HANG R 

Dicle University (Turkey) 

Dr. Mehmet DO AN 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Dr. Mehmet Halit ATL  

F rat University (Turkey) 

Dr. Mehmet YILDIZ  

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. Mert ÖKSÜZ 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Merve KARABULUT 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Mikail U U  

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Muhammed HÜKÜM 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 



LXIV / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Muhammed TA KESENL G L 

Atatürk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Muhammet ATASEVER 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa EMEK 

Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa KIRCA 

Çankaya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa U ur KARADEN Z 

Samsun Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Mustafa U URLU 

MEB (Türkiye) 

Dr. Muhammed Zahit CAN 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nazmi ALAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Necmettin ÖZMEN 

stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nesrin TEK N ÇET N 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nilüfer SER N 

Trabzon Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Nurel CENG Z 

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. O uzhan KALKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Osman Kür at YORGANCI 

Y ld z Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ömer Gökhan ULUM 

Mersin Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Önder ÇANGAL 

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özge SÖNMEZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özgür EN BARTAN 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özlem BAT I AKMAN 

Siirt Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özlem GÜNGÖR 

Bursa Uluda  Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Özlem ZAB TG L GÜLSEREN 

stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Öznur ÖZDARICI 

Dr. Muhammed TA KESENL G L 

Atatürk University (Turkey) 

Dr. Muhammet ATASEVER 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Mustafa EMEK 

Kahramanmara  Sütçü mam University (Turkey) 

Dr. Mustafa KIRCA 

Çankaya University (Turkey) 

Dr. Mustafa U ur KARADEN Z 

Samsun University (Turkey) 

Dr. Mustafa U URLU 

MONE (Turkey) 

Dr. Muhammed Zahit CAN 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Nazmi ALAN 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Necmettin ÖZMEN 

stanbul Sabahattin Zaim University (Turkey) 

Dr. Nesrin TEK N ÇET N 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

Dr. Nilüfer SER N 

Trabzon University (Turkey) 

Dr. Nurel CENG Z 

Hacettepe University (Turkey) 

Dr. O uzhan KALKAN 

Afyon Kocatepe University (Turkey) 

Dr. Osman Kür at YORGANCI 

Y ld z Teknik University (Turkey) 

Dr. Ömer Gökhan ULUM 

Mersin University (Turkey) 

Dr. Önder ÇANGAL 

Gaziantep University (Turkey) 

Dr. Özge SÖNMEZ 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Özgür EN BARTAN 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Özlem BAT I AKMAN 

Siirt University (Turkey) 

Dr. Özlem GÜNGÖR 

Bursa Uluda  University (Turkey) 

Dr. Özlem ZAB TG L GÜLSEREN 

stanbul Sabahattin Zaim Üniversity (Turkey) 

Dr. Öznur ÖZDARICI 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  L X V  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

K r kkale Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Öznur YEMEZ 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Philip G. A. GLOVER 

Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. R fat I IK 

Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Rüstem MÜRSELO LU 

stanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Rüveyda H. ÇEB  

Ondokuz May s Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selcen KOCA 

Hitit Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Selda UYGUR GÜRBÜZ 

Nam k Kemal Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Serkut Mustafa DABBAGH 

Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevda PEKCO KUN GÜNER 

K rklareli Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sevgi GÖKÇE 

Eski ehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. S la GEN KAYA 

stanbul Ayd n Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sibel AKOVA 

Yalova Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sibel YILMAZ 

Orta Do u Teknik Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Sultan KOMUT BAKINÇ 

Haliç Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. ule GÜMÜ  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Turgay GÖKGÖZ 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ufuk GÜNDO AN 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Ya z YALÇINKAYA 

stanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yakup GÖÇEMEN 

Kilis 7 Aral k Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yasemin Güniz SERTEL 

stanbul Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yavuz Selim BAYBURTLU 

Milli E itim Bakanl  (Türkiye) 

K r kkale University (Turkey) 

Dr. Öznur YEMEZ 

Selçuk University (Turkey) 

Dr. Philip G. A. GLOVER 

Süleyman Demirel University (Turkey) 

Dr. R fat I IK 

Selçuk University (Turkey) 

Dr. Rüstem MÜRSELO LU 

stanbul Medeniyet University (Turkey) 

Dr. Rüveyda H. ÇEB  

Ondokuz May s University (Turkey) 

Dr. Selcen KOCA 

Hitit University (Turkey) 

Dr. Selda UYGUR GÜRBÜZ 

Nam k Kemal University (Turkey) 

Dr. Serkut Mustafa DABBAGH 

Karamano lu Mehmetbey University (Turkey) 

Dr. Sevda PEKCO KUN GÜNER 

K rklareli University (Turkey) 

Dr. Sevgi GÖKÇE 

Eski ehir Osmangazi Üniversity (Turkey) 

Dr. S la GEN KAYA 

stanbul Ayd n University (Turkey) 

Dr. Sibel AKOVA 

Yalova University (Turkey) 

Dr. Sibel YILMAZ 

Orta Do u Teknik University(Turkey) 

Dr. Sultan KOMUT BAKINÇ 

Haliç University (Turkey) 

Dr. ule GÜMÜ  

Sivas Cumhuriyet University (Turkey) 

Dr. Turgay GÖKGÖZ 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Ufuk GÜNDO AN 

Dokuz Eylül University (Turkey) 

Dr. Ya z YALÇINKAYA 

stanbul Kültür University (Turkey) 

Dr. Yakup GÖÇEMEN 

Kilis 7 Aral k University (Turkey) 

Dr. Yasemin Güniz SERTEL 

stanbul Universiy (Turkey) 

Dr. Yavuz Selim BAYBURTLU 

Ministry of Education (Türkiye) 



LXVI / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dr. Yunus ENY T 

Sakarya Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Yusuf Mete ELKIRAN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 

Dr. Zeynep ARKAN 

Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye) 

 

Dr. Yunus ENY T 

Sakarya University (Turkey) 

Dr. Yusuf Mete ELKIRAN 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) 

Dr. Zeynep ARKAN 

Ankara Hac  Bayram Veli University (Turkey) 

 

  

 



R u m e l i D E D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) / L X V I I

Adres
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714

e-posta: editor@rumelide.com
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

Address
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714
e-mail: editor@rumelide.com, 
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

D Z NLER / INDEX

RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar Dergisi a a daki dizinlerce taranmaktad r.



LXVIII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 

 

EDİTÖRDEN .................................................................................................................................. LXXIII 

EDITOR’S NOTE ............................................................................................................................ LXXIV 

2022.26.01.Abukan, M.: Kolombiya’da Türkçe öğretimi ve Kolombiyalı öğrencilerin Türkçe öğrenme 
gereksinimlerinin incelenmesi / Teaching Turkish in Colombia and investigation the Turkish learning 
requirements of Colombian students ......................................................................................................... 1 

2022.26.02.Deniz, K. & Öztürk İ. Y.: 2-Görsel bir kodlama sistemi olarak grafik simge kavramı / 
Graphical symbol concept as a visual coding system .............................................................................. 24 

2022.26.03.Bayburtlu, Y. S.: Temel dil becerileri bağlamında Türkçe eğitiminin sahadaki sorunları 
ve çözüm önerileri / The problems of Turkish education in the field in the context of basic language skills 
and suggestions for solutions ................................................................................................................... 39 

2022.26.04.Gen Kaya, S.: Türkçe Sözlük’te at- fiiliyle kurulan anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş 
birleşik fiiller / Semantically fused and idiomatized compound verbs formed with the verb at- in Türkçe 
Sözlük ....................................................................................................................................................... 64 

2022.26.05.Yılmaz, Y.: Charles Viotte’un Grammaire Turque’ü ve eserdeki atasözleri / Charles 
Viotte's Grammaire Turque and proverbs in the work ........................................................................... 90 

2022.26.06.Avcı, İ. N. & Tepeli, Y.: Türkçe Dersi Öğretim Programı bağlamında 5. sınıf Türkçe 
dersi öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi / An investigation of teachers’ opinions 
regarding fifth grade Turkish language course in terms of Turkish Language Teaching Program ........ 99 

2022.26.07.Kırcı, A.: Türkçe öğretmeni adaylarının salgın dönemindeki uzaktan eğitim uygulamaları 
sürecinde Türkçe dersi okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar / The 
problems faced by Turkish teacher candidates during the distance education practices in the epidemic 
period, the school experience of the Turkish lesson and the problems they encountered in the teaching 
practice .................................................................................................................................................... 125 

2022.26.08.Adıyaman, C.: Kutadgu Bilig’de hatırat unsurları / Elements of memories in Kutadgu 
Bilig .......................................................................................................................................................... 143 

2022.26.09.Özalan, U.: Sentences, maximes et proverbes Mantchoux et Mongols adlı eserdeki 
Mançu atasözleri / Manchu proverbs found in “Sentences, maximes et proverbes Mantchoux et 
Mongols” ................................................................................................................................................. 155 

2022.26.10.Yıldırım, İ.: Kültürün metinler yoluyla aktarımı bağlamında Türkçe ders kitaplarında 
geleneksel çocuk oyunları / Transfer through cultural texts: The place of traditional childrens games in 
primary school Turkish books ................................................................................................................ 173 

2022.26.11.Albayrak, F. & Mert, O.: Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur dönemi eserlerinin sosyal 
değerler bağlamında incelenmesi / The examination of Köktürk, Ötüken-Uighur and Uighur period 
works in the context of social values ....................................................................................................... 185 

2022.26.12.Bahşi, B.: Malatya ili ağzında pekiştirme / Reinforcement in Malatya province dialect
 ................................................................................................................................................................. 218 

2022.26.13.Alan, N. & Kısa, O.: Amerikan Yabancı Hizmet Enstitüsü tarafından hazırlatılmış 
Türkçe öğretimi seti ve kültürel söz varlığı üzerine / On Turkish Teaching Set and cultural vocabulary 
prepared by the American Foreign Service Institute............................................................................. 230 

2022.26.14.Karabulut, A.: Türkçe öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması hakkındaki 
değerlendirmeleri / Turkish teachers' evaluations about teaching practice ......................................... 242 

2022.26. 15.Yorgancı, O. K.: Öğrenci yapısı podcast (ses yayını) oluşturma süreçlerinin yabancı dil 
olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma ve yazma becerisi ile bu becerilerdeki öz yeterliliklerine etkisi / 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  (Şu b a t ) /  L X I X  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

The impact of student - generated podcast formation processes on speaking and writing skills of learners 
of Turkish as a foreign language and their self-efficacy in these skills ................................................. 256 

2022.26.16.Çiçek, S. & Dilekçi, A.: Kelime öğretimi yöntem ve teknikleri / Methods and techniques 
of vocabulary teaching ........................................................................................................................... 284 

2022.26.17.Yürümez, R. & Aldemir, Ü.: Hayru’l-Buldan (Oş) Risalesi (çeviri yazı, ses bilgisi, şekil 
bilgisi) / Hayru'l-Buldan (Osh) Tractate (translation writing, phonetics, morphology) ...................... 300 

2022.26.18.Kırs, F. & Kinay, İ.: Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığına ilişkin Türkçe 
öğretmenlerinin görüşleri / The opinions of Turkish language teachers on the reading habits of 
secondary school students ..................................................................................................................... 322 

2022.26.19.Fidan, M. & Sarıaslan, E. & Yılmaz, A.: Uzaktan öğretim süreçlerinde kullanılan 
Türkçe dersi materyallerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi / Evaluation of 
teacher and student views on Turkish lesson materials used in distance education processes ........... 350 

2022.26.20.Örnek, M. O.: Tefsîr-i Sûre-i Vâkı’a ve Mülk adlı eserde Balkan Türk ağızlarının etkisi  / 
Tefsîr-i Sûre-i Vâkı’a and Mülk the Effect of the Balkan Turkish dials in the title ............................... 369 

2022.26.21.Şenlik, A. Ş.: ‘Yeni normal’ ve dilde yenilikler / The new normal and recent trends in the 
language .................................................................................................................................................. 384 

2022.26.22.Demir, İ.: Mehmet Akif's opinions and suggestions on child, family and community 
education / Mehmet Akif’in çocuk, aile ve toplum eğitimine dair görüş ve önerileri .......................... 394 

2022.26.23.Şahin D. & Alaca, J.: Ivo Andriç’in “Drina Köprüsü”nde Türk kültüründen izler ve Türk 
tipi / Traces of Turkish culture and Turkish character in "the Bridge on the Drina" by Ivo Andrić
 ................................................................................................................................................................ 405 

2022.26.24.Cihangir, M.: Rıza Tevfik ve Babanzâde Ahmet Naim arasındaki Tevfik Fikret 
tartışmasına çok boyutlu bir yaklaşım / A multidimensional approach to the discussion on Tevfik Fikret 
between Rıza Tevfik and Babanzâde Ahmet Naim ................................................................................. 419 

2022.26.25.Solak, C.: Bir ahenk unsuru olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinde sözcükten 
sözcüğe geçişlerde seslemleme / Syllable as an element of harmony in the transitions from word to word 
in Ahmet Hamdi Tanpınar's poems ........................................................................................................ 431 

2022.26.26.Çapan Özdemir, F.: Ziya Paşa’nın Terci-i Bend’inde tasavvuf meseleleri / Issues of 
sufism in Ziya Pasha's Terci-i Bend ........................................................................................................ 441 

2022.26.27.Uygur Gürbüz, S.: Sınıf çatışması bağlamında August Strindberg’in Matmazel Julie ve 
Vasıf Öngören’in Zengin Mutfağı oyunlarının değerlendirilmesi / Evaluation of Mademoiselle Julie by 
August Strindberg and Rich Cuisine by Vasif Öngören in the context of class conflict ....................... 449 

2022.26.28.Sevindik, B.: Faruk Duman’ın “Av Dönüşleri” hikâyesi üzerine bir tahlil denemesi / An 
analysis on Faruk Duman’s Story “Av Dönüşleri” ................................................................................. 465 

2022.26.29.Şengül, S.: Halit Ziya’nın romanlarında tabiat algısı / The perception of nature in Halit 
Ziya's novels ............................................................................................................................................474 

2022.26.30.Gümüş, Ş.: Somut olmayan kültürel mirasın elektronik kültür ortamında aktarımı: 
Kukuli müziklerindeki kültürel unsurlar / The transfer of intangible cultural heritage in digital media: 
cultural elements in Kukuli songs .......................................................................................................... 492 

2022.26.31.Yeter, S. C. & Özcan, K.: ‘Lilith’ figürü üzerinden mitoloji ve dinlerdeki kadın algısına 
feminist perspektiften bakış / A feminist perspective on perception of women in mythology and religions 
through the figure of 'Lilith' ................................................................................................................... 506 

2022.26.32.Tanrıvermiş, Ş.: Türkan Şoray’ın ikinci dalga kadın hareketi paralelinde değişen 
kariyeri / Türkan Şoray's career that changed parallel to the 2nd wavewave's movement .................. 526 



LXX / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

2022.26.33.Aykaç, O.: Eşik as a scale (maqam) of asking for forgiveness in hagiographies / 
Menkıbelerde bir af dilenme makamı olarak eşik ................................................................................. 543 

2022.26.34.Sekmen, M.: Babanın adını reddetme temelinde “The Piano” filmine Lacancı bakış / 
Lacanian analysis of the movie “the Piano” on the basis of rejecting the name of the father ............... 551 

2022.26.35.Özçelik, B.: Şair Ferâhî’nin şiirlerinde ele eldığı konular ve “Manzum Hikâye-i Velâdet-i 
Resûl” adlı eseri / The subjects that Ferâhî handled in his poems, and his work name “Manzum Hikâye-
i Velâdet-i Resûl” .................................................................................................................................... 564 

2022.26.36.Çetin, K.: Ahmed Paşa ve Ahmed-i Rıdvân’ın “la’l” redifli kasidelerinin mukayesesi / 
Comparison of Ahmed Pasha and Ahmed-i Rıdvân’s odes with “la’l” redif .......................................... 582 

2022.26.37.Yıldız, E.: İsmail Dede Efendi’nin Sultan II. Mahmud vasfındaki mesnevisi / İsmail Dede 
Efendi’s masnavi in praise of Sultan Mahmud II. ................................................................................. 603 

2022.26.38.Batğı Akman, Ö.: Osmanlı’nın Son Şair Okulu Talebelerinden Biri: Hüseyin Hüsnî 
Efendi ve Mecmûa-i Edebiyye’si / One of the last poet school students of the Ottoman Empire: Hüseyin 
Hüsni and His Mecmau-i Edebiyye ....................................................................................................... 650 

2022.26.39.Özgeriş, M. M.: Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi’nin hayatı, edebî yönü ve eserleri / 
Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi's life, literary direction and works.............................................. 658 

2022.26.40.Uyan, Ö.: Belagat-ı Osmaniyye’nin açıklamalı günümüz Türkçesi çevirisi üzerine 
eleştiriler / Criticisms on the annotated contemporary Turkish translation of Belagat-ı Osmaniyye .. 675 

2022.26.41.Yalçınkaya, Y.: Usûlî'nin şiirlerinde sevgili portresi / Portrait of the beloved in Usuli's 
poems ..................................................................................................................................................... 694 

2022.26.42.Saygın, T. & Karaca, M. M.: İskendername ve Mahzen-i Esrar’a göre Nizâmî’de 
evrensel eşitlik ideali / The ideal of Universal Equality in Nezami's Iskendername (The Book of 
Alexander) and Makhzan al-asrār (The Treasury of Mysteries) .............................................................711 

2022.26.43.Kocaer, S.: Işknâme ve Gül ü Hüsrev’de yeniden yazılan ortak hikâyeler / Variants of 
shared episodes in the Işknâme and the Gül ü Hüsrev ......................................................................... 720 

2022.26.44.Işık, İ.: Divan edebiyatında “şiir” redifli gazeller ve bu şiirler ışığında poetik tespitler / 
Ghazals in the divan literature rhymed as "poem" and poetic determinations in these poems .... 732 

2022.26.45.Karabulut, M.: Freud ve Jung ışığında masal ve psikanaliz / Fairytale and 
psychoanalysis in the light of Freud and Jung ....................................................................................... 756 

2022.26.46.Doğan, M. & Koç, N. & Saraç, M.: Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin uzaktan 
eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi / Investigation of foreign 
language preparatory class students' attitudes towards distance education in terms of various variables
 ................................................................................................................................................................. 765 

2022.26.47.Genç, H.: Çağ romanı (Zeitroman) kavramına dair genel bir değerlendirme / General 
evaluation on the concept of period novel ............................................................................................. 782 

2022.26.48.Çelikkaya, Ş.: Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 
ile meslek alan seçimindeki motivasyonları arasındaki ilişki / The relationship between German pre-
service teachers’ attitudes towards teaching profession and their motivation on profession choice ... 795 

2022.26.49.Tuncer, C.: Konformizmin toplumsal izdüşümü: Vicki Baum’un “Berlin Oteli” romanı / 
The social projection of conformism: Vicki Baum's novel "Hotel Berlin" ............................................. 814 

2022.26.50.Harmancı, H.: Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin “el-Lüzûmiyyât”ı ile William Blake’in 
“Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları” adlı eserlerinde pesimizm / Pessimism in Ebu'l-Alâ el-Ma'arrî's "al-
Lüzûmiyyât" and William Blake's "Songs of Innocence and Experience" ............................................ 825 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  (Şu b a t ) /  L X X I  

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

2022.26.51.Cansız, T. & Arkan, Z.: Itamar Even Zohar’ın çoğuldizge kuramı ışığında Ahmed 
Saadavi’nin “Frankenstein Bağdat’ta” adlı eseri’nin incelenmesi / The investigation of Ahmed Saadavi's 
"Frankenstein in Bagdat" in the light of the "Plural String Theory" of Itamar Even-Zohar  ................. 841 

2022.26.52.Aldyab, A.: (دراسة للفاصلة القرآنية في اآليات المتماثلة)الفاصلة القرآنية بين االنسجام البالغي والسياق التفسيري / 
Belâğî uyum ve tefsir bağlamı arasında Kur’ân fâsılası (Benzer ayetlerde Kur’ân fâsılası üzerine bir 
araştırma) / Last words of the Quran verses in terms of rhetorical harmony and tafsir (A study on the 
last words of similar verses in the Qur'an) ............................................................................................ 855 

2022.26.53.Göçemen, Y.: Hatay’ın Altınözü ilçesinde kullanılan Arapça lehçesi ve bu lehçede yer 
alan bazı atasözleri / The Arabic dialect used in Altınözü district of Hatay and some proverbs in this 
dialect  .................................................................................................................................................... 864 

2022.26.54.Alali, A.: تنمية مهارة المحادثة في ضوء المدخل السمعي البصري للناطقين بغير العربيّة / Görsel-işitsel 
yaklaşım ışığında anadili Arapça olmayanlar için konuşma becerisinin geliştirilmesi / Developing 
speaking skill in the light of the audio-visual approach for non-Arabic speakers ................................ 896 

2022.26.55.Şimşek, K.: Kur’ân’da geçen lider kavramları ve özellikleri / Leader concepts in Qur’an 
and their characteristics .......................................................................................................................... 911 

2022.26.56.Can, A. H.: Cezayir’in ilk modern öykülerinden biri olması yönüyle İbn Heddûka’nın 
Yedu’l-İnsân adlı öyküsü üzerine teknik bir inceleme / A technical anaylsis on Ibn Hadduqa's story 
entitled Yad Al-Insân as one of the first artistic storıes in Algeria ....................................................... 930 

2022.26.57.Broutin, J. & Soylu Baştuğ, D.: La place de la littérature francophone en classe de FLE 
comme un médium interculturel: « Une si longue lettre » de Mariama Bâ / Frankofon edebiyatın Fransız 
dili eğitimi sınıflarında kültürlerarası bir araç olarak yeri: Mariama Bâ’nın Une si longue lettre / The 
place of Francophone literature in French as a foreign language classes as an intercultural medium: 
«Une si longue lettre" by Mariama Bâ» ………………………… .................................................................. 945 

2022.26.58.Aydın, B.: Le profil d’enseignant de FLE visé et l’autonomie des facultés de pédagogie / 
The targeted FLT teacher profile and the autonomy of faculties of education / Hedeflenen Fransızca 
öğretmeni profili ve eğitim fakültelerinin özerkliği ............................................................................... 954 

2022.26.59.Elia, A.: Non deve essere una guerra: la viralità delle metafore belliche nel linguaggio 
della pandemia / It must not be a war: The virality of war metaphors in the pandemic language / Bu bir 
savaş olmamalı: Pandemi dilinde virüs kaynaklı savaş metaforları ..................................................... 965 

2022.26.60.İpek, Ö. F. & Mutlu, H. T.: Distance education system evaluation of English language 
teaching: A scale development study / İngiliz dili öğretiminin uzaktan eğitim sistem değerlendirmesi: 
Ölçek geliştirme çalışması ...................................................................................................................... 978 

2022.26.61.Boon, C. J.: “To make a city into a season”: Three Poetic Interventions into Climate 
Catastrophe / “Bir şehri bir mevsime dönüştürmek”: İklim Felaketine Üç Şiirsel Müdahale ............. 995 

2022.26.62.Sertel, Y. G.: From the Play to the Story: Writers and Readers of A Jury of Her Peers / 
Oyundan Öyküye: A Jury of Her Peers'ın Yazar ve Okurları ............................................................... 1004 

2022.26.63.Fettahoğlu, H.: The textual analysis of “The Tell- Tale Heart” by Edgar Allan Poe / Edgar 
Allan Poe’nun Gammaz Yürek’in metin analizi .................................................................................... 1014 

2022.26.64.Sarıcaoğlu, A.: Towards teaching undergraduate-level disciplinary writing in English 
majors: A genre-based approach / İngiliz dili programlarında lisans düzeyinde disipliner yazma eğitimi 
üzerine: Tür odaklı yaklaşım ................................................................................................................. 1024 

2022.26.65.Ertek, B.: Development of language learning strategies: student practices before and 
during online education / Dil öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi: çevrimiçi eğitim öncesinde ve 
sırasında öğrenci uygulamaları ............................................................................................................. 1039 

2022.26.66.Mohammadi, A.: Female resistance to patriarchal ideology: Shakespeare’s The Winter’s 
Tale Through the lens of Stephen Greenblatt and Alan Sinfield / Ataerkil ideolojiye kadınların direnişi: 
Shakespeare'in Stephen Greenblatt ve Alan Sinfield'ın objektifinden Kış Masalı ..............................1064 



LXXII / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

2022.26.67.Sarıbaş, S.: The portrayal of femininity and maternity in Mehmed, My Hawk and The 
Kalevala / İnce Memed romanında ve Kalevala destanında kadınlık ve annelik tasviri ................... 1074 

2022.26.68.Ay, S. & Şen Bartan, Ö.: English language teaching model proposal for Deaf and Hard 
of Hearing students / Sağır ve işitme kayıplı öğrencilerin İngilizce öğretimine yönelik bir model önerisi
 .............................................................................................................................................................. 1082 

2022.26.69.Özbek, D. & Söylemez, A. S.: Towards an understanding of post-translation studies: 
A comparative analysis of cultural transfer in the rewritings of popular literature / Çeviri-sonrası 
araştırmalara yönelik bir yaklaşım: Popüler edebiyat eserlerinin yeniden yazımlarındaki kültürel 
aktarım üzerine karşılaştırmalı bir analiz ............................................................................................ 1098 

2022.26.70.Yıldız, M.: “Friday cannot be black!”: Euphemizing a religious taboo through translation  
/ “Cuma kara olmaz!”: Bir dini tabunun çeviri yoluyla örtmecesi ........................................................ 1117 

2022.26.71.Haldan, A.: Individuellen Präferenzen der Studierenden und Übersetzungsdidaktik in 
der Türkei / The individual preferences of the students and Translation didactics in Turkey / Üniversite 
öğrencilerinin bireysel tercihleri ve Türkiye’ de çeviri eğitimi ............................................................. 1129 

2022.26.72.Baran, E.: Necib Mahfûz’un “Evlâdu Hâratinâ” adlı romanının Türkçe ve İngilizce 
çevirilerinin karşılaştırılması / Comparison of Turkish and English translations of Naguib Mahfouz's 
novel "Evladu Haratina" ........................................................................................................................ 1141 

2022.26.73.Çakır, F. & Tekin Çetin, N.: Sosyolojik eksende kültürel diplomasi ve çeviri / Cultural 
diplomacy and translation on the axis sociological .............................................................................. 1155 

2022.26.74.Sarı, Z. & Söylemez, A. S.: George Orwell'in ‘1984’ romanının iki Türkçe çevirisindeki 
eğretilemeli ifadelerin norm ve eşdeğerlik temelli betimleyici bir incelemesi / A norm- and equivalence-
based descriptive analysis of the metaphorical expressions in two Turkish translations of ‘1984’ by 
George Orwell ......................................................................................................................................... 1191 

 



R u m e l i D E D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) / L X X I I I

Adres
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714

e-posta: editor@rumelide.com
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

Address
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714
e-mail: editor@rumelide.com, 
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

ED TÖRDEN

K ymetli okuyucu,

RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi’nin 26. Say s yazarlar m z n, 
hakemlerimizin, yay n kurulumuzun ve süreçte yer alan de erli ara t rmac lar n üstün gayretleriyle siz 
okurlar m z n istifadesine sunulmu tur.

Dergimiz s n r tan maks z n dünya dilleri ve edebiyatlar , folkloru, dil e itimi, çeviri bilimi üzerine 
yaz lm  her akademik makaleyi hakem sürecinde kabul gördükten sonra yay mlar.

2022.27. say s  (21 Nisan) için makale kabulü ba lam t r. Kabul için son tarih 21 Mart 2022’dir. 

Yazarlar m zdan makaleleri için herhangi bir intihal program ndan intihal raporunu da sisteme 
yüklemelerini, sistemde eksik bilgilerini tamamlamalar n  rica ederiz.

Dergimizin bir say s nda bir yazar n ancak tek yazarl  bir makalesinin yay mlanabildi ini ve dergimize 
makale göndermek isteyen ara t rmac lar n üye olmas  gerekti ini de hat rlatmak isteriz. Üyelerimizin 
de eksik bilgilerini tamamlamalar n , mevcut bilgilerini güncellemelerini istirham ederiz.

RumeliDE 2022.26 ( ubat/February) say s n n yay mlanmas n  mümkün k lan herkese, özellikle 
de yazarlar m za ve makalelerin de erlendirilmesi esnas nda de erli katk lar  asla inkar edilemez olan 
hakemlerimize te ekkür eder, dergide yer alan yaz lar n faydal  olmas n  dileriz.

Ba ar  ve mutluluk dileklerimizle…

RumeliDE Yay n Editörleri



LXXIV / RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February)

Adres
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714

e-posta: editor@rumelide.com
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

Address
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714
e-mail: editor@rumelide.com, 
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

EDITOR’S NOTE

Dear readers,

RumeliDE Journal of Language and Literature Research’s 26th issue has been presented to the 
benefit of our readers thanks to the superior efforts of our authors, referees, editorial board and valuable 
researchers involved in the process.

Our journal publishes every academic article on world languages and literatures, folklore, language 
education, and translation studies after being accepted in the referee process.

Acceptance process of articles for the issue (21 April) numbered 2022.27 has started. The deadline for 
submission is 21 March 2022. 

We ask our authors to upload the plagiarism report of the article to the system retrieved from any 
plagiarism program and complete the missing information in the system.

We would like to remind you that only one article of a single author (not with corresponding authors) 
can be published in an issue of our journal and that researchers who wish to submit an article should be 
a member of the journal. We also ask our members to complete their missing information and update 
their existing information on the system.

We would like to thank everyone who made it possible to publish the issue numbered RumeliDE 
2022.26 ( ubat/February), in particular the authors and the referees whose valuable contributions 
have never been undeniable during the evaluation of the articles. We wish the articles in the journal to 
be fruitful.

We wish you success and happiness.

RumeliDE General Editors



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  1  

Kolombiya’da Türkçe ö retimi ve Kolombiyal  ö rencilerin Türkçe ö renme gereksinimlerinin incelenmesi / M. Abukan (1-23. 
s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

1-Kolombiya’da Türkçe ö retimi ve Kolombiyal  ö rencilerin Türkçe ö renme 
gereksinimlerinin incelenmesi 

Memet ABUKAN1 

APA: Abukan, M. (2022). Kolombiya’da Türkçe ö retimi ve Kolombiyal  ö rencilerin Türkçe 
ö renme gereksinimlerinin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1-
23. DOI: 10.29000/rumelide.1074500. 

Öz 

Kolombiya ile Türkiye aras nda son y llarda geli en güçlü ili kilerin kültür ve e itim boyutlar na da 
yans d  görülmektedir. T KA’n n Kolombiya’da kültürel, sosyal, ekonomik alanda yürütmü  oldu u 
projeler ba ta olmak üzere ikili ili kilere dair birçok geli menin meyvelerini verdi i söylenebilir. Bu 
durumu ülkede Türkçe ö renimine olan talepteki art la da görebilmek mümkündür. Nitekim yap lan 
çal man n amac  da Kolombiya’da Türkçe ö retiminin genel durumunu de erlendirmek ve ülkede 
Türkçeyi yabanc  dil olarak ö renen bireylerin hedef dile ili kin ö renme gereksinimlerini 
incelemektir. Bu amaçla alan yaz n taranm  fakat ülkede Türkçe ö retimine yönelik faaliyetler yeni 
oldu u için ilgili konuda pek bir bilgiye ula lamam t r. Bu çerçevede yap lan çal mada 
Kolombiya’da Türkçeyi yabanc  dil olarak ö renenler üzerinden hedef dilin geli imine katk  
sunabilecek bulgulara ula mak amaçlanm t r. Bunun için de 2020-2021 e itim-ö retim y l n n 
bahar ve güz dönemlerinde ba kent Bogota’da bulunan Ulusal Üniversitesinde (Universidad 
Nacional) Türkçeyi seçmeli ders olarak alan ö rencilere Türkçenin Yabanc  Dil Olarak Ö retimine 
Yönelik htiyaç Analizi (La análisis sobre la necesita por la  enseñanza  Turco como idioma extranjero) 
adl  bir anket uygulanm t r. Onlardan elde edilen veriler de nicel ara t rma yöntemlerinden biri olan 
tarama modelinin kesitsel tarama türüne göre ele al n p de erlendirilmi tir. Bunun sonucunda 
kat l mc lar n dil gereksinimlerinin Türkiye’yi ve Türkleri kendilerine yak n hissetme durumundan 
Türkçenin yeni i  imkânlar  sa layabilme dü üncesine kadar birçok boyutta incelemesi yap lm  ve 
bu bulgular alan yaz nla desteklenerek yorumlanm t r. Böylece yap lan çal mayla özelde 
Kolombiya’da genelde ise ana dili spanyolca olan di er Latin Amerika ülkelerinde Türkçe 
ö retiminin geli imi için neler yap labilece i hususunda çe itli öneriler geli tirilmi tir.  

Anahtar kelimeler: Kolombiya’da Türkçe ö retimi, Güney Amerika’da Türkçe ö retimi, ana dili 
spanyolca olanlara Türkçe ö retimi, ö rencilerin Türkçe ö renme gereksinimleri 

Teaching Turkish in Colombia and investigation the Turkish learning 
requirements of Colombian students 

Abstract 

It is seen that the strong relations that have developed between Colombia and Turkey in recent years 
are also reflected in the cultural and educational dimensions. It can be said that many developments 
regarding bilateral relations, especially the projects carried out by TIKA in many cultural, social and 
economic fields in Colombia, bore fruit. As a matter of fact, it is possible to see this situation with the 
increase in the demand for Turkish language education in the country. The aim of this study is to 
reveal the general situation of Turkish teaching in Colombia and to examine the learning needs of the 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Mu  Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sivil Havac l k Kabin Hizmetleri Bölümü 

(Mu , Türkiye), m.abukan@alparslan.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-3461-0539 [Ara t rma makalesi, Makale kay t 
tarihi: 09.11.2021-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074500]  
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target language of individuals learning Turkish as a foreign language in the country. For this, the 
literature was searched, but since the activities for teaching Turkish in the country are new, not much 
information could be found on this subject. In this context, it is aimed to reach the findings that can 
contribute to the development of the target language through those who learn Turkish as a foreign 
language in Colombia. For this purpose, a questionnaire called Needs Analysis for Teaching Turkish 
as a Foreign Language (La análisis sobre la necesita por la  enseñanza  Turco como idioma extranjero) 
was applied to the students who took Turkish as an elective course at National University 
(Universidad Nacional) in the capital Bogota in the spring and fall semesters of the 2020-2021 
academic year. The data obtained from the students were also handled and evaluated according to 
the cross-sectional survey type of the survey model, which is one of the quantitative research 
methods. As a result, the language needs of the participants were examined in many dimensions, 
from the fact that they felt close to Turkey and Turks, to the idea that Turkish could provide new job 
opportunities, and these findings were interpreted with the support of the literature. Thus, with this 
study, various suggestions have been developed on what can be done for the development of Turkish 
teaching in Colombia in particular and in other Latin American countries whose mother tongue is 
Spanish in general. 

Keywords: Teaching Turkish in Colombia, teaching Turkish in South America, teaching Turkish to 
native Spanish speakers, Turkish learning requirements of students 

1. Giri  

Güney Amerika k tas nda yer alan ve ba kenti Bogota olan Kolombiya Cumhuriyeti 50 milyonun 
üzerinde nüfusa sahip bir Latin Amerika ülkesidir. Ülkenin resmi dili spanyolcad r. Bunun nedeni 
Avrupal lar n 1492’de Amerika k tas n  bulmas ndan sonra spanyollar n bölgede koruyuculuk ve 
önderli i simgelemek amac yla “encomienda” ad  alt nda yürüttükleri faaliyetlerle aç klanabilir. 
Nitekim ülkenin ad n n da talyan kâ if Amerigo Vespucci’nin, spanyol kâ if Alonso de Ojeda’yla 
birlikte Kuzey Kolombiya bölgesine ula t nda Kristof Kolomb’un erefine bölgeye Kolombiya ad n  
verdikleri iddia edilmektedir (Zuluaga González, 2019. 6-7). Kolombiya’n n co rafi olarak Türkiye’ye 
uzakl  bu ülke ya da burada ya ayan halklarla münasebetlerinin de geçmi ten bu yana s n rl  olmas na 
neden olmu tur. Nitekim tarihi kaynaklara bak ld nda Türklerle Kolombiyal lar aras ndaki ili kilere 
dair çokça bir bilgiye ula lamamaktad r. Fakat gerek Afrika’dan buraya gitmek zorunda b rak lm  ya 
da götürülmü  Müslüman köleler ve gerekse Orta Do u’dan buraya göç eden çok say da Osmanl  
tebaas na mensup milletlere yönelik yap lacak ara t rmalarla iki ülke aras ndaki münasebetlerin tarihi 
seyrine k tutacak pek çok bilgiye ula lmas  mümkündür. Özellikle 19. ve 20. yüzy l n ba lar nda 
Suriye, Lübnan, Filistin gibi ülkelerden buraya göç edenlerin Osmanl  pasaportu ta mas  onlar n 
“Türkler” olarak adland r lmalar yla sonuçlanm t r (Castellanos, 2010; akt. Zuluaga González, 2019). 
Dolay s yla Türkiye ve Kolombiya aras ndaki ili kileri do ru okuyabilmek için Osmanl  dönemindeki 
göç, etnik kimlik vb. birçok hususun ara t r lmas  gerekecek; bunun da iki ülke aras ndaki ili kilerin 
geli tirilmesine katk s  oldukça fazla olacakt r. Böylelikle bir taraftan dinsel ve kültürel olarak yak n ili ki 
içerisinde olunan farkl  milletlerin, di er taraftan ise Kolombiyal larla kurulmu  ili kilerin ortak 
paydalar üzerinden ele al nmas na imkân sa layacak ve bu durum ülkede Türkçe ö retimine yönelik 
faaliyetlere de yarar sa layacakt r. Günümüze do ru gelindi inde ise Türkiye’nin Kolombiya’yla 
diplomatik ili kilerinin 1959 y l nda ba lad  görülmektedir. Fakat bunun ekonomik, ticari, kültürel vb. 
alanlarda güçlenmesi 2010’dan sonras na kar l k gelmektedir. Türkiye’nin 2010 y l nda Bogota 
Büyükelçili i ve Kolombiya’n n da 2011 y l nda Ankara Büyükelçili ini açmas  ve akabinde iki ülke 
cumhurba kanlar n n kar l kl  ziyaretleri ili kilere güçlü bir ivme kazand rm t r (Wikipedia, 2021). 
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Türk birli i ve Koordinasyon Ba kanl n n (T KA) Kolombiya’da yürütmü  oldu u faaliyetler bunun 
güçlü bir kan t  olarak gösterilebilir ve bunun Türkçe e itimine do rudan ya da dolayl  deste i ya da 
etkisi de su götürmez. Nitekim MEB Avrupa Birli i ve D  li kiler Genel Müdürlü ü taraf ndan 
Kolombiya’ya okutman gönderilmeyinceye kadar buradaki Türkçe faaliyetlerini T KA yürütmü tür. 
Fakat kurumun ülkede dinsel, kültürel, sosyal birçok alanda yürütmü  oldu u faaliyetlerle de dolayl  
deste inden söz etmek mümkündür. Örne in bu ülkeye göç etmi  olan gerek Orta Do u gerekse Afrikal  
kimi topluluklarla ortak din, kültür vb. nedenlere yönelik yürütülen faaliyetlerin onlarda Türkiye alg s n  
güçlendirece i gibi gelecekte Türkçe ö renmeye yönelik bir talebi de olu turaca  dü ünülebilir. Yine 
T KA’n n Antioquia bölgesinde in a etti i Orejon Okulu ve daha ba ka birçok projeyle de Türkiye’nin 
tan t m na da destekleri yads namaz. Ayr ca T KA’n n ülkede Kolombiya – Bogota Program 
Koordinasyon Merkezi de bulunmaktad r. Bu merkezin gelecekte faaliyetlerinin daha etkin ve Türkçe 
ö retimine yönlendirici bir ekilde yürütülmesi ülke ad na oldukça faydal  olacakt r (T KA, 2021). 
Türkiye ve Kolombiya aras nda güçlenen ili kiler ülkede son y llarda Türkçe ö renmeye olan talebi 
art rm t r. Bunda Navarrete’nin (2020) çal mas nda da vurgulad  üzere birçok Türk dizisinin ülkede 
en çok izlenen yay nlar aras nda olmas  gösterilebilir (s. 52-54). Nitekim ba kent Bogota’da bulunan 
Ulusal Üniversite (Universidad Nacional) ile Kolombiya Gündüz Okulu Üniversitesinde (Universidad 
Externado de Colombia) Türkçe ve Türk kültürü dersleri verilmeye ba lanm  ve her y l bu derslere olan 
talebin artt  görülmektedir. 2021 y l  itibariyle Ulusal Üniversitesinde Türkçe 1, Türkçe 2 ve Türk 
Kültürü dersleri seçmeli olarak okutulmaktad r. S n rl  say da kontenjan ayr lan bu derslere yo un bir 
talep oldu u tespit edilmi tir. Nitekim 2021 y l nda 50’den fazla ö renci burada Türkçe ö renmekte ve 
Türkiye’den görevli bir okutman arac l yla bu dersler yürütülmektedir. Ayr ca farkl  üniversitelerde de 
Türkçeye olan taleple kar la ld  bilinmektedir. Burada da Türkçe ö retimi üzerine çal malar n 
yap lmas  gerek ülke tan t m  gerekse ikili ili kilerin gelece ine yönelik katk s  aç s ndan önemli 
görülmelidir.  

1.1. Ara t rman n amac  ve önemi  

Bu ara t rma, Güney Amerika ülkelerinden biri olan Kolombiya’da Türkçe ö retiminin durumunu ve 
yabanc  dil olarak Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerini tespit etmek amac yla yap lm t r. 
Çal mayla Kolombiya’da Türkçe ö retimine yönelik neler yap lmas  gerekti ine aç kl k kazand r laca  
gibi spanyolca konu an di er Güney Amerika ülkelerinde de Türkçe ö renenlerin dil gereksinimlerine 
etki eden faktörler için de bir öngörü olu turaca  dü ünülmektedir.  

1.2. Ara t rman n problem cümlesi  

Çal ma, “Kolombiya’da yabanc  dil olarak Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimleri nelerdir?” 
problemine yönelik olu turulmu tur. Fakat bu soru kapsam nda konunun bütünlü ü ve anla labilmesi 
ad na bireylerin Türkçe ö renme gereksinimleri ya , ö renim durumu, cinsiyeti, ana dili vb. birçok 
husus da alt problemler olarak de erlendirilmi tir.  

2. Yöntem 

2.1. Ara t rman n modeli 

Çal mada nicel ara t rma yönteminin tarama modelinden yararlan lm t r. Var olan bir durumu oldu u 
gibi incelemeyi amaçlayan ara t rmalardan yararlan lan bu modelin üç farkl  türü vard r. Bunlar 
boylamsal, geçmi e dönük ve kesitseldir. Nitekim haz rlanan çal mada da modelin kesitsel türünden 
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yararlanarak ara t r lacak durum ya da tasvir edilecek de i kenin ölçümünü yapabilmek ad na evrenin 
bir bölümü üzerinden verilerin elde edilip ölçülmesi amaçlanm t r. (Aypay vd., 2009; Büyüköztürk, vd., 
2014; Karasar, 1999). 

2.3. Verilerin toplanmas  ve analizi 

Ara t rmada verilerin toplanmas nda ilkin Kolombiya’da Türkçe ö retiminin nerelerde gerçekle ti inin 
belirlenmesine çal lm t r. Daha sonra ise ilgili ülkede Türkçe ö renen bireylerin hedef dile ili kin 
gereksinimlerinin ne oldu unu belirlemek ve verileri elde etmek amac yla alan yaz n taramas  
yap lm t r. Bunun sonucunda çal mada Nihal Çal kan ve Önder Çangal taraf ndan geli tirilen bir 
anketten yararlan lm t r (Çangal, 2013). Gerek anketin kullan lmas  gerekse anket üzerinde ülkeye 
yönelik baz  ufak de i iklikler yapma ad na kendilerine ula lm  ve gerekli izinler al nd ktan sonra dil 
ihtiyaç anketine son ekli verilmi tir. Toplam 33 soru olarak düzenlenen anket formunun ilgili ülkede 
uygulanabilmesi ad na T.C. Bogota Büyükelçili inden gerekli izinler al nd ktan sonra çal man n 
uygulanmas na geçilmi tir. lgili anket, 2021 e itim-ö retim y l n n bahar döneminde ba kent 
Bogota’da bulunan Ulusal Üniversitesinde Türkçeyi yabanc  dil olarak ö renen ö rencilere uygulanm  
ve böylece verilerin elde edilmesi tamamlanm t r. Tam olarak 32 ö renciden elde edilen verilerin 
analizi ise alan yaz n dikkate al narak ekillerle gösterilip yorumlanm t r.  

3. Bulgular 

Kolombiya’da Türkçeyi yabanc  dil olarak ö renenlerin hedef dile ili kin dil gereksinimlerini tespit 
etmek amac yla Türkçenin Yabanc  Dil Olarak Ö retimine Yönelik htiyaç Analizi (La análisis sobre la 
necesita por la  enseñanza  Turco como idioma extranjero) adl  anket çal mas ndan yararlan lm t r. 
Ulusal Üniversitesinde Türkçeyi seçmeli ders olarak alan ö rencilere uygulanan çal man n sonucunda 
elde edilen bulgular n konuya göre da l m  ekiller halinde a a da gösterilmi tir:  

3.1. Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n dil gereksinimlerinin cinsiyete göre 
da l m :  

 
ekil 1. Türkçe ö renme gereksinimlerinin cinsiyete göre da l m  

ekil 1’de kat l mc lar n cinsiyete göre da l m na bak ld nda %53,1’inin erkek, %46,9’unun ise kad n 
oldu u görülmektedir. Dolay s yla elde edilen bulgulardan cinsiyet faktörü üzerinden ciddi bir farkl l n 
olmad  tespit edilmi tir.  
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3.2. Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n dil gereksinimlerinin ya a göre 
da l m :  

 
ekil 2. Türkçe ö renme ihtiyac n n ya a göre da l m  

ekil 2’de Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n ya a göre da l m  gösterilmi tir. Buna göre 
ö renenlerin %62,5’inin 19-23 ya , aral nda oldu u belirlenmi tir. %31,3’ünün 24-27 ya  ve %6,2’sinin 
ise 18 ve daha alt ya  aral nda oldu u tespit edilmi tir. Dolay s yla Kolombiya’da Türkçe ö renenlerin 
28 ya  ve alt nda bireylerden olu mas  daha çok gençler taraf ndan Türkçeye yönelik bir ilginin 
oldu unu göstermektedir.  

3.3. Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n dil gereksinimlerinin ö renim 
durumuna göre da l m :  

 
ekil 3. Türkçe ö renme ihtiyac n n ö renim durumuna göre da l m  

ekil 3’te Türkçe ö renenlerin %93,8’inin lisans ö rencileri olduklar  tespit edilmi tir. Geriye kalan 
kat l mc lar n ise yar s n n lise ve yüksek lisans ö rencileri olduklar  görülmü tür.   
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3.4. Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n dil gereksinimlerinin mesle e göre 
da l m :  

 
ekil 4. Türkçe ö renme ihtiyac n n mesle e göre da l m  

ekil 4’te Türkçe ö renenlerin mesleki da l m  gösterilmi tir. Bu da l ma göre kat l mc lar n yüzde 
93,8’inin ö renci olduklar  saptanm t r. Geriye kalan kat l mc lar n da i  insan  olduklar  belirlenmi tir. 
Bu da l mlar Kolombiya’da Türkçe ö renenlerin mesleklerinin çe itlilik göstermedi inin kan t d r. 
Gelecekte ülkede kurs merkezlerini aç lmas  ve böylelikle ö renci say s n n artmas n n bu çe itlili i 
etkileyece i dü ünülmektedir. 

3.5. Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n dil gereksinimlerinin uyru a göre 
da l m :  

 
ekil 5. Türkçe ö renme gereksiniminin uyru a göre da l m  

ekil 5’te Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n uyru a göre da l m  gösterilmi tir. Kolombiya, 
Mestizolar gibi gruplar ba ta olmak üzere etnik çe itlili i oldukça yüksek bir ülke. Bu nedenle belirtilen 
soru kapsam nda bu hususa dikkat edilse de bir hata yap ld  söylenebilir. Çünkü sorunun seçenekleri 
Türk, Arap, spanyol ve Di er eklindeydi. Ve Di er ba l  alt nda da kat l mc lardan mensup olduklar  
etnik yap  ya da millete ait olduklar n n yaz lmas  istenmi ti. Fakat kat l mc lar n ço unlu unun Di er 

kk na Kolombiyal /Colombian vs. yazd klar  tespit edilmi tir. Dolay s yla kat l mc lar n ço unun 
Kolombiyal  üst kimli iyle uyruklar n  belirttikleri anla lm t r. Hatta spanyol seçene ini belirten 
kat l mc lar n ço unun ya da tamam n n da Kolombiyal  olduklar  öngörülebilir. Dolay s yla uyru a 
yönelik yap lan bir çal mada Kolombiyal  seçene inin olmamas  büyük bir hata olmu tur. Böyle bir 
hatan n yap lmamas  için ara t rmac lar n dikkat etmesi gerekti i söylenebilir. Fakat elde edilen 
da l mdan kat l mc lar n büyük bir ço unlu unun (belki tamam n n!) Kolombiyal  oldu u tespit 
edilmi tir. 
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3.6. Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n dil gereksinimlerinin ana dile göre 
da l m :  

 
ekil 6. Türkçe ö renme gereksiniminin ana dile göre da l m  

ekil 6’da Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n tamam n n ana dilinin spanyolca oldu u 
saptanm t r. Nitekim ülkenin resmi dilinin de spanyolca olu uyla bu oran gayet ola and r.  

3.7. Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n dil gereksinimlerinin ikinci dile göre 
da l m :  

 
ekil 7. Türkçe ö renme gereksiniminin ikinci dile göre da l m  

ekil 7’de Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n ikinci dile göre da l m na bak ld nda %93,8 
oran nda ngilizce oldu u saptanm t r. Geriye kalan %6,2’sinin de Frans zcay  bildikleri tespit 
edilmi tir.  Dolay s yla ngilizce ve Frans zcan n Kolombiyal  ö renciler aras nda bilinen diller oldu u 
söylenebilir.  

3.8. Kolombiya’da Türkçeyi yabanc  dil olarak ö renmeye devam eden bireylerin dil 
gereksinimlerinin Türkçe ö renme süresine göre da l m :  

 
ekil 8. Bireylerin Türkçe ö renme süresine göre da l m  
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ekil 8’de Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n Türkçe ö renme süreleri gösterilmi tir. Buna 
göre kat l mc lar n tamam na yak n n n “0-4 ay aras ” seçene ini i aretledikleri görülmü tür. Yüzde 5’e 
yak n bir oran n da 4-8 ay aras  bir sürede Türkçe ö rendikleri saptanm t r. Bu ö rencilerin de A2 düzey 
ö renciler oldu u söylenebilir. 

3.9. Kolombiya’da Türkçeyi yabanc  dil olarak ö renen B2 ve C1 düzeyde bireylerin dil 
gereksinimlerinin Türkçe ö renme süresine göre da l m :  

 
ekil 9. B2 ve C1 düzey bireylerin Türkçe ö renme süresine göre da l m  

Çal mada B2 ve C1 düzey ö renciler varsa bunlar n ne kadar sürede belirlenen düzeye geldiklerinin 
saptanmas yla ana dili spanyolca olan ö rencilerin geli im düzeyiyle ilgili bir öngörüye ula mak 
amaçlanm t r. Bu çerçevede B2 ve C1 düzey olan ö rencilerin cevaplanmas  kayd yla onlara ne kadar 
sürede Türkçe ö rendikleri sorulmu tur. Fakat ekil 9’da görüldü ü üzere ö rencilerin %93,8’i (30 ki i) 
0-4 ay aras nda %6,2’si (2 ki i) ise 4-8 ay aras nda Türkçe ö rendiklerini belirtmi lerdir. Elde edilen bu 
sonuçlardan kat l mc lar n soruda geçen “…B2 ve C1 sevide olanla cevaplayacak” ibaresini gözden 
kaç rd klar  anla lmaktad r. Bu çerçevede bu soru kapsam nda tespit edilen de erlerin bir do ruluk 
ta mad  söylenebilir. Sadece iki ö rencinin 4 ve 8 ay aras nda Türkçe ö rendiklerinin tespit 
edilmesiyle onlar n düzeylerinin temel seviye olmad  öngörülebilir. Bununda B1 ve sonras  bir düzeye 
kar l k geldi i eklinde bir ç kar mda bulunmak mümkündür. 

3.10 Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkçe ö renme 
yerlerine göre da l m :  

 
ekil 10. Bireylerin Türkçe ö renme yerlerine göre da l m  

ekil 10’da Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n Türkçe ö renme yerlerine ili kin da l m  
gösterilmi tir. Buna göre kat l mc lar n neredeyse tamam n n üniversitede ve bir dil kursunda 
ö rendikleri tespit edilmi tir. Geriye kalan %3,1’inin de “di er” kk n  i aretledikleri anla lmaktad r.  
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3.11. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’de bulunma 
durumuna göre da l m :  

 
ekil 11. Kat l mc lar n Türkiye’de bulunma durumlar na göre da l m  

ekil 11’de de görülece i üzere Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n %96,9’unun Türkiye’ye 
gelmedikleri belirlenmi tir. Bir Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya’n n Türkiye’ye uzakl  do al 
olarak kat l mc lar n Türkiye’ye gelmediklerini göstermektedir. Fakat buna ra men %3,1’inin Türkiye’de 
bulunmu  olmas  önemli bir veridir.  

3.12. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’de bulunma 
süresine göre da l m :  

 
ekil 12. Bireylerin Türkiye’de bulunma süresine göre da l m  

ekil 12’de kat l mc lar n Türkiye’de kalma sürelerine ili kin da l m  gösterilmi tir. Buna göre 
%96,9’unun bir y ldan az bir sürede Türkiye’de bulunduklar  saptanm t r. Fakat baz  kat l mc lar n da 
7 y l veya daha fazla Türkiye’de bulunduklar  belirlenmi tir. 



10 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

Teaching Turkish in Colombia and investigation the Turkish learning requirements of Colombian students / M. Abukan (pp. 1-
23) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

3.13. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’de bulunma 
nedenine göre da l m :  

 
ekil 13. Bireylerin Türkiye’de bulunma nedenlerine göre da l m  

ekil 13’te Kolombiya’da Türkçe ö renenlerin Türkiye’de bulunma gerekçelerine ili kin da l mlar  
gösterilmi tir. Kat l mc lar n %68,8’i “di er nedenlerle” seçene ini i aretledikleri saptanm t r. Turist 
olarak bulunanlar n oran  ise %25’tir. Geriye kalanlar n ise i  amac yla Türkiye’de bulunduklar  
belirlenmi tir. 

3.14. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin s n f d nda 
Türkçeyi kullanma durumuna göre da l m : 

 
ekil 14. Bireylerin s n f d nda Türkçeyi kullanma durumuna göre da l m  

ekil 14’te Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin s n f d nda hedef dili nerede kulland klar na ili kin 
da l m  gösterilmi tir. Buna göre kat l mc lar n  %44’e yak n  Türkçeyi s n f d nda hiç 
kullanmad klar n , %28,1’i ise nadiren kulland klar n  belirtmi tir. Di er kat l mc lar n büyük bir 
ço unlu u ise sosyal medyada Türkçe bilenlerle mesajla rken Türkçeyi kulland klar n  belirtmi lerdir. 
Dolay s yla ilgili ülkede Türkçe konu anlar n s n rl  olu u kat l mc lar için dili kullanma noktas nda bir 
s n rl l k olu turmaktad r. 
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3.15. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’yi ziyaret 
etme nedenine göre da l m :  

 
ekil 15. Bireylerin Türkiye’yi ziyaret etme nedenlerine göre da l m  

ekil 15’te Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n Türkiye’yi ziyaret etme nedenlerine ili kin 
da l m  gösterilmi tir. Ö rencilerin yar s ndan fazlas , %53,1’i, turist olarak; %43,8’i ise ö renci de i im 
program  için Türkiye’ye gelmek istediklerini belirtmi lerdir. Bunun d nda %5’e yak n bir oranda da i  
amac yla gelmek isteyenlerin de oldu u görülmektedir.  

3.16. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’deki 
yüksekö retim kurumlar nda e itim alma iste ine göre da l m :  

 
ekil 16. Bireylerin Türkiye’yi ziyaret etme nedenlerine göre da l m  

ekil 16’da Kat l mc lar n Türkiye’de bulunan bir yüksekö retim kurumunda e itim alma iste ine 
yönelik oranlar gösterilmi tir. Kat l mc lar n %43’ü Türkiye’de e itim almak istedi ini belirtmi tir. 
Karars zlar n oran  ise oldukça yüksektir. Buna göre Türkçe ö renenlerin yar s n n bu konuda bir 
belirsizlik içerisinde olduklar  saptanm t r. “Kat lm yorum” diyenler ise %7’ye yak n bir oranla 
s n rl d r. Bu oranlara göre denilebilir ki ülkede Türkiye’nin tan t m na yönelik faaliyetlerin art r lmas  
gelecekte daha fazla talebin olu mas na imkân sa layabilir. 
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3.17. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin uzmanl k alanlar yla 
ilgili olarak Türkçeyi ö renebilme amaçlar na göre da l m :  

 
ekil 17. Bireylerin uzmanl k alan na ili kin Türkçe ö renme amaçlar na göre da l m  

ekil 17’de Kat l mc lar n Türkçe ö renme gereksinimlerinin uzmanl k alanlar yla ili kili da l m na 
bak ld nda %46,9 oran nda ö rencilerin bu dü ünceye kat ld klar  görülmektedir. Ayn  oranda 
karars zlar n da oldu u saptanm t r. Buna ra men “kat lm yorum” diye görü  bildirenlerin oran  ise 
hayli dü üktür. Dolay s yla karars zlarla birlikte ülkede Türkçe ö renenlerin, hedef dil konusunda daha 
da yetkin olma iste i ta d klar  söylenebilir. 

3.18. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin resmi görü melere 
kat labilme (burs/i  vb. ) iste ine göre da l m :  

 
ekil 18. Bireylerin dil gereksinimlerinin resmi görü melere kat labilme amac na göre da l m  

ekil 18’de görüldü ü üzere Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n %43,8’i burs, i  vb. resmi i lere 
kat labilmek amac yla Türkçe ö renmek istediklerini belirtmi lerdir. Fakat “kat l yorum”,  diyenlerin 
oran  ise %12,5’le s n rl  kalm t r. Karars zlarla birlikte kat l mc lar n %90’a yak n n n konuya 
yakla m n n bu ülkede Türkçe ö renme faaliyetlerinin amac n  ortaya koymas  bak m ndan önemli 
görülebilir.  
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3.19. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’ye tatile 
gitme iste ine göre da l m :  

 
ekil 19. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’ye tatile gitme amac na göre da l m  

ekil 19’da Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n, karars zlarla birlikte, %95’ten fazlas n n 
Türkiye’ye tatile gitme amac  ta d klar  tespit edilmi tir. Bu çerçevede Türkiye’nin turizm alan nda ülke 
tan t m na yönelik çal malar yürütmesi faydal  olacakt r.  

3.20. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’de ya ama 
iste ine göre da l m :  

 
ekil 20. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’de ya ama iste ine göre da l m  

ekil 20’de Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n hedef dil gereksinimlerinin Türkiye’de ya ama 
iste ine yönelik da l m na bak ld nda kat l mc lar n %31,3’ü buna kat lmad klar n  belirtmi lerdir. 
Fakat %15,6’s  “kat l yorum”,  %53,1’i ise “karars z m” cevab n  vermi tir. Dolay s yla %70’e yak n bir 
oranda kat l mc lar n Türkiye’de ya amak amac yla Türkçe ö renmek istediklerine ili kin bir dü ünce 
ta d  anla labilir. Bu oran ülkede Türkçe ö renenlerin Türkiye’ye yönelik alg lar n  yans tmas  
bak m ndan önemli görülmelidir.  
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3.21. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin yeni i  imkânlar  
sa layabilme dü üncesine göre da l m :  

 
ekil 21. Bireylerin dil gereksinimlerinin yeni i  imkânlar  sa layabilme amac na göre da l m  

ekil 21’de Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n %71,9’unun Türkçe ö renmenin onlara yeni i  
imkânlar  olu turaca  dü üncesini ta d klar  anla lmaktad r. Karars zlarla birlikte bu oran %90’dan 
fazla bir orana yükselmektedir. Dolay s yla Türkçe ö renme noktas nda ö rencilerin yeni imkânlara 
kavu abilme ümidine yönelik bir dü ünce ta malar  burada Türkçe faaliyetlerinin geli tirilmesi ba ta 
olmak üzere iki ülke aras ndaki ili kilerin daha da ileriye ta nmas  noktas nda da bir fikir verdi i 
söylenebilir.  

3.22. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’de alanla 
ilgili bir meslekte çal abilme iste ine göre da l m :  

 
ekil 22. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’de meslekte çal abilme amac na göre da l m  

ekil 22’de kat l mc lar n Türkiye’de bir meslek alan nda çal abilme amac yla Türkçe ö renme 
gereksinimlerine bak ld nda ö rencilerin %28’inin bu hususa “kat l yorum” cevab  verdikleri 
görülmektedir. Buna ra men “kat lm yorum” diyenlerin oran  ise %21 ile s n rl  kalm t r. Kat l mc lar n 
yar s  ise karars z olduklar n  belirtmi lerdir. ki ülke aras ndaki uzakl k göz önünde 
bulunduruldu unda elde edilen da l m n Türkçe e itimi ve Türkiye’ye yönelik bir alg n n ç kar m  
olarak olumlu oldu u söylenebilir. 
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3.23. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin tercümanl k yapma 
iste ine göre da l m :  

 
ekil 23. Bireylerin dil gereksinimlerinin tercümanl k yapma amac na göre da l m  

ekil 23’te Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n %21’i Türkçe tercümanl k yapmak istediklerini 
belirtmi lerdir. Karas zlarla birlikte bu oran %50’den fazlad r.  Bu da l m ülkede Türkçe ö renenler için 
tercümanl n bir i  kolu olarak de erlendirebilecek olmas n  göstermektedir.  

3.24. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin ülkedeki Türk 
irketlerde çal ma amac na göre da l m :  

 
ekil 24. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türk irketlerde çal ma amac na göre da l m  

ekil 24’te Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n ülkedeki Türk irketlerde çal ma amac na 
yönelik da l m na bak ld nda kat l mc lar n %34’ü “kat l yorum”, %37’si ise “karars z m” cevab n  
vermi lerdir. Bu oranlar ö renenlerin dil gereksinimlerinde ekonomik faaliyetlerin bir gösterge olarak 
ele al nmas  gerekti ini göstermektedir.  
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3.25. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türklerle 
konu abilme amac na göre da l m :  

 
ekil 25. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türklerle konu abilme amac na göre da l m  

ekil 25’te Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n Türklerle konu abilmek için Türkçe ö renme 
durumlar na dair da l mlar  gösterilmi tir. Kat l mc lar n %81,3’ü buna “kat l yorum” cevab n  
vermi lerdir. Karars zlarla birlikte bu oran n %95’ten fazla oldu u anla lmaktad r. Elde edilen bu 
sonuçlar Kolombiyal lar n Türklerle ileti im kurmak istediklerine yönelik güçlü bir alg y  
göstermektedir.   

3.26. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkçe ö retmenli i 
yapabilme amac na göre da l m :  

 
ekil 26. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türkçe ö retmenli i yapabilme amac na göre da l m  

ekil 26’da Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n %15,6’s  Türkçe ö retmenli i yapabilmek için 
Türkçe ö rendi ini belirtmi tir. Bu oldukça önemli bir da l md r. Çünkü bu oran ülkede Türkçe 
ö renmeye yönelik bir iste in oldu u eklinde anla labilir. Dolay s yla Türkçe e itimine yönelik 
faaliyetlerin art r lmas  gerekmektedir. 
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3.27. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin ana dille Türkçe 
aras ndaki yak nl a yönelik ö renme iste ine göre da l m :  

 
ekil 27. Bireylerin dil gereksinimlerinin ana dille Türkçe aras ndaki yak nl a göre da l m  

ekil 27’de Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n ana dilleriyle Türkçe aras ndaki yak nl a ili kin 
da l m  da tespit edilmi tir. ekil 6’da görülebilece i üzere ö rencilerin tamam n n ana dillerinin 
spanyolca oldu u tespit edilmi ti. Dolay s yla spanyolcayla Türkçe aras nda bir yak nl k oldu una 

yönelik kat l mc lar n sadece %12,5’inin “kat l yorum” cevab  verdikleri tespit edilmi tir. Fakat 
ö rencilerin %62,5’inin “kat lm yorum”, %25’inin ise “karars z m”  cevab  verdikleri de saptanm t r. Bu 
sonuçlardan anla lmaktad r ki kat l mc lar Türkçe ve spanyolca aras ndaki yak nl a ili kin farkl  bak  
aç lar na sahiptirler. Elde edilen görü lerden onlar n hangi nedenlerden ötürü dü üncelerinin çe itlilik 
arz etti iyle ilgili çal malar yap labilir. Böylelikle yap lacak çal malarla ana dili spanyolca olanlara 
daha nitelikli bir Türkçe ö retimi konusunda bir katk  sa lanabilecektir.  

3.28. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türk kültürü, 
edebiyat  ve tarihini tan yabilme amac na göre da l m :  

 
ekil 28. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türk kültürü, edebiyat  ve tarihini tan yabilme amac na göre da l m  

ekil 28’de Kolombiya’da Türkçe ö renenlerin Türk kültürü, edebiyat  ve tarihine yönelik alg lar n n 
tespitine yönelik da l m na bak ld nda karas zlarla birlikte %95’e yak n bir oranla kar la lmaktad r. 
Bu da l m kat l mc lar n Türkiye’ye olan ilgilerinin ne denli güçlü oldu unun göstergesi olarak 
okunabilir. 



18 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

Teaching Turkish in Colombia and investigation the Turkish learning requirements of Colombian students / M. Abukan (pp. 1-
23) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

3.29. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türk ark , film ve 
dizileri anlayabilme amac na göre da l m :  

 
ekil 29. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türk ark , film ve dizileri anlayabilme amac na göre da l m  

ekil 29’da Kolombiya’da Türkçe ö renenlerin Türk ark  ve filmlerini anlayabilmeye yönelik 
da l mlar na bak ld nda, %53 oran nda bu soruya “kat l yorum” cevab  verildi i anla lmaktad r. 
Ülkede son y llarda Türk dizilerine olan ilginin yüksek oldu u bilinen bir durumdur. Bunun 
ö renenlerin dil tercihlerine de yans d  görülmektedir. Nitekim Navarrete,  (2020) “Kolombiya’da 
Türk dizilerinin etkisi” ba l kl  yaz s nda ba ta Elif dizisi olmak üzere birçok Türk dizisinin ülkede en 
çok izlenen yay nlar aras nda oldu unu belirtmektedir (s. 52-54). Türk dizilerine olan ilginin onlar  
Türkçe ö renmeye yöneltti i de bu çal mayla daha net bir ekilde anla lm t r. 

3.30. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkiye’yi ve 
Türkleri kendilerine yak n hissetme durumuna göre da l m : 

 
ekil 30. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türk ark , film ve dizileri anlayabilme amac na göre da l m  

ekil 30’da Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n, karars zlarla birlikte, %60’tan fazlas n n 
Türkleri kendilerine yak n hissettikleri için Türkçe ö rendikleri anla lmaktad r. Geriye kalanlar n 
%37’sinin ise bu duruma kat lmad  tespit edilmi tir.  
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3.31. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkçeyi hobi olarak 
ö renme iste ine göre da l m :  

 
ekil 31. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türkçeyi hobi olarak ö renme amac na göre da l m  

ekil 31’de Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n %90’dan fazlas  hedef dili hobi olarak 
ö rendiklerini belirtmi tir. Bu durum Kolombiya’n n Türkiye’ye çok uzak bir bölgede yer almas na 
ra men ülkede Türkçeye yönelik yüksek bir ilginin yans mas  olarak görülmelidir.  

3.32. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin ki isel geli imi 
art rma amac na göre da l m :  

 
ekil 32. Bireylerin dil gereksinimlerinin ki isel geli imi art rma amac na göre da l m  

ekil 32’de Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n ki isel geli imlerini art rmak için Türkçe 
ö rendikleri anla lmaktad r. Nitekim kat l mc lar n %90’dan fazlas  bu duruma kat ld klar n  
belirtmi tir. Karars zlarla birlikte bu da l m %100’e ula maktad r. lgili soru kapsam nda bu dü ünceye 
“kat lm yorum” cevab n n verilmemi  olmas  çok önemli bir göstergedir. Çünkü bu da l m Türkçe 
ö renenlerin tamam n n hedef dilin onlar n ki isel geli imine katk  sundu unu ya da sunabilece inin 
sonucu olarak aç klanabilir.  
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3.33. Kolombiya’da Türkçe ö renen bireylerin dil gereksinimlerinin Türkçenin dünyada 
en çok kullan lan dillerden biri olma durumuna göre da l m : 

 
ekil 33. Bireylerin dil gereksinimlerinin Türkçenin yayg n bir dil olma amac na göre da l m  

ekil 33’te kat l mc lar n Türkçenin dünyada en çok konu ulan dillerden biri oldu una ili kin da l m  
gösterilmi tir. Buna göre kat l mc lar n sadece %12,5’i bu dü ünceye kat ld n  belirtmi tir. 
Karars zlar n oran  ise %56,3’tür.  Türkçeye yönelik faaliyetlerin birkaç y ld r ba lad  ve Türkiye’ye 
uzakl  bilinen bir ülkede bu denli bir da l m önemli görülmeli ve bu çerçevede ülkede Türkçe 
ö retimine yönelik faaliyetlerin art r lmas  gerekti i aç kt r. Böylece bu oranlar n çok daha fazla artaca  
öngörülebilir.  

4. Sonuç ve öneriler 

Bu bölümde Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n Türkçe dil gereksinimlerinin tespiti 
sonucunda ortaya ç kan hususlar n aç kl a kazand r lmas  amaçlanm t r. Fakat genel anlamda ise 
bulgulardan elde edilen sonuçlar çerçevesinde Kolombiya’da Türkçe ö retiminin de erlendirilmesi 
yoluna gidilerek birtak m öneriler geli tirilmi  ve bunlar maddeler halinde s ralanm t r: 

Kolombiya, Türkiye ili kilerinin gelece e daha güçlü ta nabilmesi amac yla dil ve kültür alan nda 
yap lan çal malar n sistemli bir ekilde yürütülmesine yönelik çal malar üzerinde yo unla lmal d r. 
Bu çerçevede ülkede Türkçeye olan talep dikkate al narak Türkçenin seçmeli ders olarak okutuldu u 
Ulusal Üniversitesi gibi büyük üniversitelerde Türkoloji bölümlerinin kurulmas  konusunda elçilik 
taraf ndan çal malar yap lmal d r. Böylece ana dili spanyolca olan Türkologlar n yeti mesi sa lanacak 
ve gerek ö rencilerin dil geli imi aç s ndan gerekse ülkede Türkçe ö retimine yönelik bir zemin 
olu acakt r. Derslerin düzeye ve ihtiyaca göre belirlenebilmesi, Türkçe faaliyetlerinin her zaman takibi 
ya da yürütülmesi gibi birçok hususta da gerek u an gerekse uzun vadede Kolombiyal  Türkologlara 
ihtiyaç oldu u/olaca  aç kt r.  

Türkiye ve Kolombiya aras nda burs programlar na ö renci kabulünde Türkçenin yabanc  dil olarak 
ö retimi alan nda uzmanla acak ö rencilere yer verilmesinin oldukça faydal  olaca  dü ünülmektedir. 
Bu konuda farkl  alanlarda Türkiye burslar yla Türkiye’ye gelip ö renim gören ö rencilerin oldu u tespit 
edilmi tir. Nitekim son y llarda Kolombiya’ya yönelik Türkiye’de yap lan çal malardan da bu geli meler 
anla labilir. Örne in Ulusal Tez Merkezinden (2021) yap lan ara t rmada arama terimi olarak 
“Kolombiya” yaz ld nda ç kan ara t rmalar n neredeyse tamam n n son on y lda yap lan tezlerden 
olu tu u ve önemli bir k sm n n da Kolombiyal  ö renciler taraf ndan yaz ld  görülmektedir. 3 tezin 
doktora, geriye kalan 28’inin ise yüksek lisans tezi oldu u ve farkl  alanlarda yaz ld  tespit edilen bu 
çal malar içerisinde dil e itimine yönelik bir çal maya rastlanmam t r. Dolay s yla iki ülke ili kilerine 
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katk  sunacak dile yönelik çal malar n artmas  ve ülkede Türkçe ö retimini yapabilecek Kolombiyal  
ö reticilerin de yeti mesinin gereklili i aç kt r.  

Yap lan çal mada Kolombiya’da Türkçe ö renenlerin dil gereksinimlerinin tespit edilmesine yönelik 33 
sorudan olu an bir anket uygulanm t r. Buna göre kat l mc lar n ya , cinsiyet, ana dil ba ta olmak üzere 
birçok de i kenlere yönelik da l m  belirlenmi tir. Elde edilen oranlar çerçevesinde ülkede Türkçe 
ö renenlerin dil gereksinimlerine yönelik sonuçlara bak ld nda kat l mc lar n cinsiyet oranlar n n 
birbirine yak n oldu u, ya lar n n 28 ya  ve alt nda bireylerden olu tu u tespit edilmi tir. Ana dillerinin 
tamam n n spanyolca oldu u kat l mc lar n %93,8’inin lisans, geriye kalan kat l mc lar n ise lise ve 
yüksek lisans ö rencileri olduklar  görülmü tür. Nitekim mesleki durumlar na yönelik da l ma da 
bak ld nda kat l mc lar n yüzde 93,8’inin ö renci oldu u saptanm t r. Bu çerçevede ülkede Türkçe 
ö renenlerin gençler oldu u belirlenmi tir. Türkçe kurs merkezlerinin aç lmas yla her ya  grubundan 
ö rencinin artaca  öngörülse de daha çok gençler aras nda bir tercih olarak Türkçe ö renmeye olan 
istek ya da amac n olu mas  olumlu bir geli medir.  

Kat l mc lar n tamam n n ana dillerinin, ülkenin de resmi dili olan, spanyolca oldu u belirlenmi tir. 
Fakat ö renenlerin ikinci dil olarak %93,8 oran nda ngilizce, %6,2’sinin de Frans zca oldu u 
saptanm t r. Ülkede farkl  etnik topluluklar n oldu u bilinmektedir. Özellikle az msanmayacak bir 
oranda Orta Do u ve Afrika’dan ülkeye göç etmi  olanlar n oldu u bilinen bir durumdur. Bu çerçevede 
ülkede Türkiye’yle ortak tarihi, dini, kültürel de erlere sahip olan bireylerin çe itli nedenlerle Türkçe 
ö renme istekleri mümkün olabilir. Bunun için de Türkçe ö retimine yönelik faaliyetlerin art r lmas  
gerekebilir. 

Kolombiya’da Türkçe ö retimi belirli üniversitelerde seçmeli ders olarak okutuldu u için kat l mc lar n 
da Türkçe ö renme süreleri seçmeli derslerle s n rl  kalmaktad r. Bu nedenle kat l mc lar n nerdeyse 
tamam na yak n n n 0-4 ay aras nda Türkçe ö rendikleri tespit edilmi tir. Geriye kalan yüzde 5’lik 
kesimin de seçmeli olarak Türkçe A2 adl  derse kay t yapan ö renciler olabilece i dü ünülmektedir. Bu 
tespitler çerçevesinde denilebilir ki ülkede Türkçe ö retimine yönelik Türkoloji bölümlerinin aç lmas  
ya da Yunus Emre Enstitüsü gibi merkezlerin burada da faaliyet göstermesi gerekmektedir.  

Kat l mc lar n nerdeyse tamam na yak n n n Türkiye’ye gelmedikleri tespit edilmi tir. Dolay s yla 
Türkçe ediniminin de daha çok s n fla s n rl  kald  söylenebilir. Nitekim kat l mc lar n  %44’e yak n  
Türkçeyi s n f d nda hiç kullanmad klar n  %28,1’i ise nadiren kulland klar n  belirtmi tir. Di er 
kat l mc lar n büyük bir ço unlu unun ise sosyal medyada Türkçe bilenlerle mesajla rken Türkçeyi 
kulland klar  saptanm t r. Dolay s yla ilgili ülkede Türkçe konu anlar n s n rl  olu u kat l mc lar için 
dili kullanma noktas nda bir s n rl l k olu turmaktad r. 

Kolombiya’da Türkçe ö renenlerin yar s ndan fazlas , %53,1’i, turist olarak; %43,8’i ise ö renci de i im 
program  için Türkiye’ye gelmek istediklerini belirtmi lerdir. Bunun d nda %5’e yak n bir oranda da i  
amac yla gelinmek istendi i görülmektedir. Özellikle ö renci de i im programlar  konusunda 
ö rencilerin yar s na yak n n n Türkçe ö renme iste inin olmas  Türkiye’ye yönelik güçlü bir alg n n 
göstergesi olarak okunabilir. Nitekim kat l mc lar n %43’ü’nün Türkiye’de bulunan bir yüksekö retim 
kurumunda e itim almak istedikleri de bir ba ka madde kapsam nda saptanm t r.  

Kat l mc lar n Türkçe ö renme gereksinimlerinin uzmanl k alanlar yla ili kili da l m na bak ld nda 
karars zlarla birlikte kat l mc lar n %90’dan fazlas n n bu dü ünceye kat ld  tespit edilmi tir. 
Dolay s yla ülkede Türkçe ö renenlerin hedef dil konusunda daha da yetkin olma iste i ta d klar  
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söylenebilir. Türkçeyi farkl  bölümlerden ö rencilerin seçmeli ders olarak tercih edi i elde edilen 
sonuçlarla ili kilendirilebilir. Bu çerçevede ülkede sürekli Türkçe ö retimine yönelik bölüm ya da 
merkezlerin olmas  önemli görülmelidir.  

Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n %43,8’i burs, i  vb. resmi i lere kat labilmek amac yla 
Türkçe ö renmek istediklerini belirtmi lerdir. Karars zlarla birlikte kat l mc lar n %90’a yak n n n 
konuya yakla m  bu ülkede Türkçe ö renme faaliyetlerinin amac n  ortaya koymas  bak m ndan önemli 
görülebilir. Her ülkede ekonomik faktörlerin dil ö renmede etkili oldu u bilinen bir durumdur. Bu 
çerçevede kat l mc lar n buna yönelik da l m  normal bir durumdur. Fakat ö renenlerin Türkçeye 
yönelik böyle bir alg lar n n olu u üzerinde etkili olan hususlar n neler oldu u üzerinde farkl  çal malar 
yap labilir.  

Kolombiya’da Türkçe ö renenlerin yüksek oranda Türkiye’ye tatile gitme amac  ta d klar  tespit 
edilmi tir. Bu çerçevede turizm alan nda Türkiye’nin tan t m na yönelik çal malar n yürütülmesi her 
anlamda faydal  olacakt r. Nitekim çal mada kat l mc lar n Türkiye’de ya ama iste ine yönelik 
da l m na da bak lm t r. Buna göre %31 oran nda “kat l yorum” cevab n n verilmesi bireylerde Türkiye 
alg s n n güçlü oldu unu göstermektedir. Bu oran karas zlarla birlikte %70’e yak n bir orana 
ç kmaktad r.  

Kat l mc lar n %71,9’u Türkçe ö renmenin onlara yeni i  imkânlar  olu turaca  dü üncesini 
ta maktad r. Karars zlarla birlikte bu oran %90’dan fazla bir orana yükselmektedir. Dolay s yla Türkçe 
ö renme noktas nda ö rencilerin yeni imkânlara kavu abilme ümidine yönelik bir dü ünce ta malar  
burada Türkçe faaliyetlerinin geli tirilmesi ba ta olmak üzere iki ülke aras ndaki ili kilerin daha da 
ileriye ta nmas  noktas nda da bir fikir verdi i söylenebilir. Nitekim ö renenlerin Türkiye’de bir meslek 
alan nda çal abilme, tercümanl k yapma, ülkedeki Türk irketlerde çal abilme, Türkçe ö retmenli i 
yapabilme amac na yönelik de Türkçe ö rendikleri tespit edilmi tir.  

Kolombiya’da Türkçe ö renen kat l mc lar n ana dillerinin tamam n n spanyolca oldu u tespit 
edilmi tir. Kat l mc lar n sadece %12,5’i spanyolcayla Türkçe aras nda bir yak nl k oldu unu 
belirtmi tir. Buna kar n %62,5’i “kat lm yorum”, %25’i ise “karars z m” cevab n  vermi tir. Elde edilen 
oranlardan anla lmaktad r ki kat l mc lar Türkçe ve spanyolca aras ndaki yak nl a ili kin farkl  bak  
aç lar na sahiptir. Bu çerçevede elde edilen bu görü lerin hangi nedenlerden ötürü çe itlilik arz etti iyle 
ilgili çal malar yap labilir. Böylelikle yap lacak çal malarla ana dili spanyolca olanlara daha nitelikli 
bir Türkçe ö retimi konusunda bir katk  sa lanabilecektir. 

Çal mada kat l mc lar n Türk kültürü, edebiyat  ve tarihine yönelik olumlu bir alg ya sahip olduklar  ve 
Türkleri kendilerine yak n gördükleri sonucuna ula lm t r. Bu olumlu görü lerin yap lacak 
çal malarla daha da güçlenmesinin ülkeler aras  ili kiye katk  sa layaca  aç kt r.  

Kat l mc lar n %90’dan fazlas n n Türkçeyi hobi olarak ö rendikleri de tespit edilmi tir. Benzer ekilde 
ki isel geli imlerini art rmak için de Türkçe ö renenlerin oran  %90’dan fazlad r. Hatta karars zlarla 
birlikte bu da l m n %100’e ula t  görülmektedir. Dolay s yla ülkede Türkçe ö renmek için gelenlerin 
hedef dile ili kin bu kanaatleri ülkede yap lacak etkinlik ya da çal malar hakk nda bir fikir verebilmesi 
konusunda de erli görülmelidir. Nitekim kat l mc lar n Türkçenin dünyada en çok konu ulan dillerden 
biri oldu una ili kin olumlu görü ler ortaya koymas  da bu çerçevede de erlendirilebilir.  
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Kolombiya’da son y llarda Türk dizilerinin çok ra bet gördü ü bilinmektedir. Nitekim Navarrete,  
(2020) “Kolombiya’da Türk Dizilerinin Etkisi” ba l kl  yaz s nda ba ta Elif dizisi olmak üzere birçok 
Türk dizisinin ülkede en çok izlenen yay nlar aras nda oldu unu belirtmektedir (s. 52-54). Bu çerçevede 
çal mada kat l mc lar n dil gereksinimlerinin Türk ark  ve filmleri anlayabilmeye yönelik da l m na 
da bak lm  ve bunun sonucunda %53 gibi bir oranla kar la lm t r. Karars zlarla birlikte bu oran n 
%70’in üstüne ç kt  tespit edilmi tir. Türk dizilerine olan ilginin onlar  Türkçe ö renmeye yöneltti i 
de bu çal mayla daha net bir ekilde anla lm t r. 

Kolombiya’da Türkçe ö retimine yönelik faaliyetlerin gerek tarihsel, dinsel, kültürel vb. miras n ortak 
oldu u bireylerle kurulan ili kilerin geli tirilmesine gerekse ülke aleyhine yürütülen ya da yürütülecek 
güncel/tarihi iddia veya çarp tmalar n önüne geçme ad na önemli oldu u dü ünülmektedir. Bu nedenle 
özelde Kolombiya genelde ise Latin Amerika ülkelerinde Türkçe ö retimine yönelik faaliyetler 
önemsenmeli ve bunun geli tirilmesi konusunda çaba sarf edilmelidir. Özellikle Yunus Emre 
Enstitüsünün Latin Amerika ülkelerinde faaliyetlerini art rmas na yönelik çal malar içerisine 
girmesinin oldukça yararl  olaca  dü ünülmektedir.   
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2-Görsel bir kodlama sistemi olarak grafik simge kavram 1 

Kemalettin DEN Z2 

smail Yavuz ÖZTÜRK3 

APA: Deniz, K. & Öztürk, . Y. (2022). Görsel bir kodlama sistemi olarak grafik simge kavram . 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 24-38. DOI: 10.29000/rumelide.1073837. 

Öz 

Halka aç k alanlarda ve imal edilmi  ürünler üzerinde her dilden ve kültürden insan  bilgilendirmek, 
yönlendirmek veya onlara yönerge vermek amac yla grafik simgeler evrensel bir kodlama sistemi 
olarak s kça kullan l r duruma gelmi tir. Ancak yayg n kullan m na ra men bu kodlama sistemine 
birbirinden farkl  adlar verilmektedir. Ayr ca bu adlar n gönderimde bulunduklar  anlamlar aras nda 
tutars zl klar mevcuttur. Bu nedenle ara t rmayla, grafik simge kavram n  temsil etmek üzere tercih 
edilen terimlerin ve bu kavrama yüklenen anlamlar n belirlenerek söz konusu kavram n anlam 
s n rlar n n çizilmesi amaçlanmaktad r. Model bak m ndan nitel bir ara t rma olan bu çal mada 
doküman incelemesi yöntemi kullan lm t r. Betimsel analiz yakla m na uygun olarak elde edilen 
veriler nda, kavram n anlam s n rlar  belirlenmi  ve niçin grafik simge teriminin uygun 
görüldü ü aç klanarak bu terimin kullan lmas  gerekti i önerisinde bulunulmu tur. 

Anahtar kelimeler: Kodlama, grafik simge, piktogram, i aret, sembol, ileti im 

Graphical symbol concept as a visual coding system 

Abstract 

Graphical symbols have become frequently used as a universal coding system in order to inform, 
direct or give instructions to people of all languages and cultures on public places and manufactured 
products. However, despite its widespread use, different names are given to this coding system. In 
addition, there are inconsistencies between the meanings of these names. For this reason, it is aimed 
to determine the meaning boundaries of the concept in question by determining the preferred terms 
to represent the graphical symbol concept and the meanings attributed to this concept. In this study, 
which is a qualitative research, document analysis method was used. In this context, academic 
publications were reached as a result of scanning in various databases and these sources were 
examined in terms of the meaning attributed to the ‘graphical symbol’ concept via ‘pictogram, 
pictograph, graphical symbol, symbol, sign, safety sign’ labels. In the light of the data obtained in 
accordance with the descriptive analysis approach, the meaning limits of the concept have been 
determined and it has been suggested that this term should be used by explaining why the term 
‘graphic symbol’ is appropriate. 

                                                             
1  Bu çal ma yazar n Görsel Okuma Kapsam nda Grafik Simgeler ba l kl  yüksek lisans ile Grafik Simgelerin Standartlara 

Uygunlu u, Anla labilme Düzeyi ve Ö retimi ba l kl  doktora tezinden hareketle haz rlanm t r. 
2  Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler E itimi Bölümü, Türkçe E itimi ABD (Ankara, 

Türkiye), kemalettindeniz@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0001-7531-490X [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
11.12.2021-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073837]  

3  Dr. Ö r. Üyesi, Mersin Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler E itimi Bölümü, Türkçe E itimi ABD 
(Mersin, Türkiye), iyavuzozturk@mersin.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-6256-4387 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  2 5  

Görsel bir kodlama sistemi olarak grafik simge kavram  / K. Deniz & . Y. Öztürk (24-38. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Keywords: Coding, graphical symbol, pictogram, sign, symbol, communication 

Giri  

Bili im teknolojisindeki ilerlemeler, ileti im kanal ve araçlar n n çe itlenmesini sa layarak 21. yüzy lda 
ya ayan bireylerin gün içinde önceki nesillere k yasla daha çok mesaja maruz kalmas na yol açmaktad r. 
Yo unla an ve h zlanan ya amlar nda bireyler art k daha h zl  ve kolay anlay p yorumlayabilecekleri 
mesajlara yönelmek durumunda kalmaktad r. Görsel mesajlar, onlar n bu ihtiyac n  kar laman n yan  
s ra dil bilmemeye dayal  ileti im engellerinin üstesinden gelmeyi de mümkün k lmaktad r. Grafik 
simgeler, dünya genelinde yayg n bir biçimde kullan lan görsel uyar c lardan biri olup kamusal alan, 
ürün ambalaj , etiketi ve bizzat üzerinde insanlara bilgi veya yönerge vermek, onlar  yönlendirmek 
amac yla i e ko ulmaktad r. Bu yayg nl na ra men bahis konusu görsellerin adland r lmas nda bir 
birli in bulunmad ; ilgili kavram  temsil etmek üzere piktogram, piktograf, sembol, i aret gibi 
terimlerin kullan ld  tespit edilmi tir. Ayr ca kullan lan terimlerin gönderimde bulunduklar  
anlamlarda bir tak m farkl l klar n oldu u da belirlenmi tir. Bu nedenlerle bir kavram olarak grafik 
simgenin anlam s n rlar n n çizilip uygun bir terimle adland r lmas na ihtiyaç oldu u dü ünülmektedir. 

nsanlar n di er canl  türlerinden ayr  olarak duygu, dü ünce, tasar m, istek veya hayallerini biriktirip 
aktarabilmeleriyle farkl  bir boyut kazanan ileti im, kendine has i leyi i olan do al bir süreçtir. Onun 
sayesinde bireyler, somut veya soyut olay, olgu veya nesneler hakk nda s n rlar  zaman ve mekânlar  
a an mesaj al veri inde bulunabilmekte; böylece onlar  toplumsalla t rarak nesiller aras  ba lant y  
mümkün k lmaktad r.  

Türkçe Sözlükte “Duygu, dü ünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla ba kalar na aktar lmas , 
bildiri im, haberle me, komünikasyon.” tan mlamas yla ileti im, bu ekliyle bir ortakl a i aret 
etmektedir. Söz konusu ortakl k, ileti imin iki ögesi olan kaynak ile al c  aras nda süregelen mesaj 
döngüsüyle tesis edilir ki bu, ileti imin süreç hâline gelmesi anlam na gelir. 

leti im sürecinde kaynak ile al c  aras ndaki mesajlar n anla labilmesi, onlar n üzerinde uzla t klar  
kodlama sistemlerine ba l d r. Kaynak, zihninde bulunan soyut hâldeki mesaj  al c n n duyu 
organlar yla alg layabilece i forma dönü türerek somutla t r r. Bu formlara kodlama sistemleri, 
kayna n bu dönü türme eylemine ise kodlama ad  verilir. Kodlama sistemleri, kendilerine özgü 
göstergeler ve bunlar n bir araya geli  kurallar ndan olu ur. Yaz l  veya sözlü diller, beden dili; foto raf, 
resim, grafik gibi görseller; sesler, notalar kodlama sistemlerine örnektir (Deniz, 2011). 

Dil, kodlama sistemlerinin en yayg n kullan lan d r ve her bir dile ait göstergeler ile bunlar n dizili  
kurallar  kültürler aras nda farkl l k göstermektedir. Bundan dolay  bir kavram olan “masa” için 
Türkçede “m, a, s, a” seslerinden örülü sözcük kullan l rken ngilizcede “t, a, b, l, e” kullan lmaktad r. 
Beden dilleri de kültürden kültüre de i iklik gösterebilmektedir. Örnek vermek gerekirse ngiltere’de 
parmak bo az boyunca hareket ettirilirse bunun anlam  “Ayvay  yedim.” iken ayn  beden hareketi 
Afrika’da “Seni seviyorum.” diye yorumlan r (Hogg ve Vaughan, 2011, s. 637). Dolay s yla ileti im için 
kaynak ile al c n n ayn  kodlama sistemini biliyor olmalar  gerekmektedir.  

Yakla k 20.000 y l önce alfabenin, dolay s yla yaz  dilinin öncülü olup getirdi i ileti im engellerini 
ortadan kald rabilen görsel kodlardan grafik simgeler, t pk  dünya genelinde ayn  sesi temsil eden müzik 
notalar  gibi evrensel bir nitelik kazanmaya ba lam t r. Bunda kolay ö renilmeleri; ak lda kalmalar  ve 
okuma-yazma bilen veya bilmeyen, farkl  dil ve kültür dairelerinden insanlar taraf ndan kolayca 



26 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

Graphical symbol concept as a visual coding system / K. Deniz & . Y. Öztürk (pp. 24-38) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

anla labilmeleri etkili olmaktad r. Ayr ca dile getirilmesine gerek duyulmayan ayr nt lardan 
ar nd r larak en sade ekilde mesaj ilettiklerinden, grafik simgeler h zl ca anlamland r labilmektedir. Bu 
sayede al c lar n belki de sözcükler dolusu yaz l  bir metni okumas na gerek kalmayarak az çaba 
harcamalar  ve teknolojik geli meler nda, kültürleraras  ileti im s kl  ile bilgi ve mesaj 
patlamas n n ya and  bu günlerde önemi gittikçe artan h zl  ve kolay ileti im sa lanmakta, zaman n 
tasarruflu kullan lmas  söz konusu olmaktad r. Bu özelliklerinden dolay  grafik simgelerle okullar, 
hastaneler, turistik tesisler, müzeler, otobüs terminalleri, havalimanlar , al veri  merkezleri, metro-
tren istasyonlar , stadyumlar, üniversite yerle keleri gibi özel veya resmî kurumlarda; uzaktan kumanda 
tu lar , cep telefonlar , bilgisayarlar, müzik çalarlar, mutfak aletleri, otomobiller gibi teknolojik 
sistemlerde; giysilerde, ürün ambalajlar nda, k sacas  günlük hayat n her yerinde ve her an nda 
kar la lmaktad r (Becer, 2009; Öztürk, 2014; Pettersson, 1993; Uçar, 2004; Yazar, 2010). 

Grafik simgelerin kullan m  yayg nl k kazansa da bu simgeleri temsil etmek üzere evrensel anlamda 
ortak bir adland rmaya gidilmedi i görülmektedir. Ayr ca “pictogram, pictograph, graphical symbol, 
symbol, sign, safety sign; piktogram, piktograf, simge, sembol, grafik simge, i aret, güvenlik i areti” 
anahtar kelimeleri kullan larak Academic Search Complete (EBSCO), DergiPark Akademik, Ebrary-
EBook Central, Education Resources Information Center (ERIC), ScienceDirect, Türk Standartlar  
Enstitüsü (TSE)-Türk Standartlar  Veri Taban , Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu 
(TÜB TAK) Ulusal Akademik A  ve Bilgi Merkezi (ULAKB M) Ulusal Veri Tabanlar , Web of Science, 
Wiley Online Library veri tabanlar  incelendi inde, akademik çal malarda ve standartlarda grafik 
simge kavram na yönelik olarak birbirinden farkl  terimlerin kullan ld  tespit edilmi tir. Bu kavram n 
anlam s n rlar n n çizilip do ru adland r lmas na çal arak terim birli inin tesis edilmesini sa layacak 
herhangi bir çal ma da tespit edilmemi tir. 

Ara t rman n amac  

Ara t rman n amac ; kodlama sistemlerinden biri olan grafik simge kavram n  temsil etmek üzere hangi 
terimlerin kullan ld n  ve bu kavrama yüklenen anlamlar  belirleyip söz konusu kavram n anlam 
s n rlar n  çizmektir. 

Ara t rman n önemi 

Ara t rman n, kullan m  dünya çap nda gittikçe yayg nla an ve dolay s yla evrensel bir dil hâlini alan 
grafik simge kavram  için yine evrensel düzeyde terim birli ine var lmas  gerekti ine vurgu yapmas  ve 
bir terim önerisinde bulunmas  aç s ndan önemli oldu u dü ünülmektedir. 

Ara t rman n s n rl l klar  

leti im sürecinde mesaj n somut hâle getirilmesini sa layan birçok kodlama sistemi vard r (dil, beden 
dili, ses, resim, nota vb.). Bu ara t rmada yaln zca görsel kodlama sistemlerinden biri olan grafik simge 
ele al nmaktad r. 

Yöntem 

Bu bölümde, ara t rma kapsam nda kullan lan yöntemle birlikte verilerin toplanmas  ve analiz edilmesi 
süreci hakk nda bilgi verilmektedir. 
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Ara t rman n yöntemi 

Model bak m ndan nitel bir ara t rma olan bu çal mada doküman incelemesi yöntemi kullan lm t r. 
Doküman incelemesi, ara t r lmas  amaçlanan olgu veya olgularla alakal  bilgi içeren yaz l  
materyallerin analizini kapsamaktad r ve bu materyaller,  nitel ara t rmalarda etkili bir biçimde 
kullan lmas  gereken önemli bilgi kaynaklar d r (Y ld r m & im ek, 2013). 

Verilerin toplanmas  

“Grafik simge” kavram na yüklenen anlamlar  tespit edip söz konusu kavram n s n rlar n  belirlemek 
üzere yürütülen bu ara t rma için gerekli verilerin toplanmas  amac yla Academic Search Complete 
(EBSCO), DergiPark Akademik, Ebrary-EBook Central, Education Resources Information Center 
(ERIC), ScienceDirect, Türk Standartlar  Enstitüsü (TSE)-Türk Standartlar  Veri Taban , Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu (TÜB TAK) Ulusal Akademik A  ve Bilgi Merkezi 
(ULAKB M) Ulusal Veri Tabanlar , Web of Science, Wiley Online Library veritabanlar nda “pictogram, 
pictograph, graphical symbol, symbol, sign, safety sign; piktogram, piktograf, simge, sembol, grafik 
simge, i aret, güvenlik i areti” anahtar kelimeleri kullan larak ilgili akademik yay nlara ula lm t r. 
Ula lan kaynaklar Ölçüt Örnekleme Yöntemi ile seçilmi tir. Ölçüt Örnekleme Yöntemi, “önceden 
belirlenmi  bir dizi ölçütü kar layan bütün durumlar n çal lmas d r.” (Y ld r m & im ek, 2013, s. 
140). Bu kapsamda, söz konusu anahtar kelimeler hakk nda bilgi veren yay nlar elde edilmi tir.  

Verilerin analizi 

Elde edilen dokümanlar, grafik simge kavram na yüklenen anlam ve bu kavram  temsil etmek üzere 
tercih edilen terimler aç s ndan betimsel analiz yakla m na uygun olarak irdelenmi tir. “Bu yakla ma 
göre, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlan r. (…) Bu tür 
analizde amaç, elde edilen bulgular  düzenlenmi  ve yorumlanm  bir biçimde okuyucuya sunmakt r.” 
(Y ld r m & im ek, 2013, s. 256). Veriler, grafik simge kavram na gönderimde bulunmak üzere ilgili 
literatürde tercih edilmi  olan terimler ba lam nda ara t rmac  taraf ndan daha önceden belirlenmi  
temalara (piktogram, piktograf, simge/sembol, i aret, grafik simge/sembol) göre analiz edilmi tir.  

Bulgular 

Bir kodlama türü olarak bu çal man n oda nda bulunan grafik simgelerin kesin tarifini yapmak, 
s n rlar n  çizmek veya görseller içindeki yerini belirlemek güçtür. Çünkü kaynak taramas  yap ld nda, 
daha ba tan, grafik simgelerin bünyesinde yer ald klar  görsellere ait s n fland rmalarda farkl l klar 
oldu u görülecek ve bu kavram için i aret, simge, sembol, piktogram, piktograf gibi birbirinden farkl  
terimlerle kar la lacakt r. Pettersson da bu hususa dikkatleri çekmi  ve grafik simgelerin de içinde 
bulundu u görsellerin “kaynak (gönderici), al c  (hedef), içerik, uygulama, ba lam, i lev, kullan m, 
üretim araçlar ” gibi birçok ölçüte göre s n fland r labilece inin alt n  çizmi tir (Pettersson, 1993, s. 201). 

Meggs’e göre görseller; “en basit düzeydeki çizgi (notation), piktograf (pictograph), silüet (silhouette), 
kontur çizimi (contour drawing), tonlamaya dayal  çizgi (line as tone) ve temsil (representation)” olmak 
üzere alt  gruba ayr lmaktad r (1992, s. 19). Yazar n notation olarak isimlendirdi i görseller; do rusal ve 
indirgeyici olup ekonomiklik ve özlük ile karakterize edilir (s. 19). Piktograflar, konu ald klar  nesneyi 
en basit geometrik formlarla aktar r ve belli bir zümreye ya da bölgeye özel olmaktan ziyade evrenseldir 
(Meggs, 1992). Silüetler ise piktograflardan farkl d r, çünkü konu ald klar  nesneyi daha detayl  aktar r 
ve bu nedenle evrensel bir örnek olmaktan ç kar (Meggs, 1992). Kontur çizimi, t pk  yazar n notation 
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dedi i basit çizgiler gibi, “çizgisel ve kavramsald r” (Meggs, 1992, s. 19). Tonlamaya dayal  çizgilerden 
olu an görseller ise insan beyninin, parça parça verilerden bütüncül bir yap  olu turabilme becerisine 
dayanmaktad r ve bu tür görselleri meydana getiren siyah-beyaz çizgili dokular, kesintisiz bir bütün 
olarak yorumlanmaktad r (Meggs, 1992). Son grup olan temsiller (representations) de konu ald klar  
nesneleriyle do al bir benzerlik içerisindedir. Bu benzerlik, özel kland rmalara ve gölgelendirmelere 
dayan r (Meggs, 1992). Ara t rmac ya göre en basit piktogramlardan en gerçekçi illüstrasyonlara kadar 
bütün görseller, “birbirinden ba ms z parçalar n (noktalar, çizgiler, tonlar, biçimler, kenarlar) düzenli 
ve tutarl  tanzimi”ne dayal d r (1992, s. 19). 

 
ekil 1. Megss’in görsel s n fland rmas  (1992, s. 19) 

Landa (2010) ise Graphic Design Solutions adl  kitab nda görselleri “nesnesinin özünü yans tan basit ve 
çizgisel görsel (notation), piktograf (pictograph), silüet (silhouette), ekil veya formu tarif etmek için 
a r  çizgi kullan m na dayal  çizgisel görsel (linear), kontura dayal  görsel (contour), k ve gölgeye 
dayal  görsel (light and shadow), do al görsel (naturalistic), ekspresyonist görsel (expresionistic)” (s. 
107-108) olmak üzere sekiz alt gruba ay rm t r. 
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ekil 2. Landa’n n görsel s n fland rmas  (2010, s. 107) 

Wileman (1993), grafik simgelerin de aralar nda bulundu u görsel uyar c lar , do al veya insan ürünü 
eylerin temsil edilmesi olarak tarif etmi tir. Ona göre bir objeyi, eylemi veya süreci temsil eden ba ka 

bir nesneye “simge (symbol)” ad  verilir ve simgeler kendi içinde somuttan soyuta do ru üçe ayr l r: 
“Resimli simgeler (pictorial symbols), grafik simgeler (graphic symbols) ve sözel simgeler (verbal 
symbols)” (Wileman, 1993, s. 11). Resimli simgeler; foto raflar, resimlemeler (illustrations) veya 
çizimler (drawings) eklinde ortaya ç kar. Bunlar n tamam , herhangi bir eyi veya objeyi son derece 
gerçekçi ve somut bir simge olarak temsil etme özelli ine sahiptir. zleyiciler bu türden simgeleri 
kolayl kla gerçek dünyadaki kar l na dönü türebilirler. Yazar, grafik simgelerin ise çe itli yollarla 
olu turuldu unu belirtir ve ngiliz ressam Rudolf Modley’e dayanarak bunlar  üç gruba ay r r: “ mge 
ba lant l  grafikler (image-related graphics), kavram ba lant l  grafikler (concept-related graphics) ve 
keyfî/nedensiz grafikler (artitrary graphics)” (s. 12). mge ba lant l  grafikler, objelerin profilleri veya 
silüetleri eklinde ay rt edilebilir. Bu tür grafik simgelerde temsil edilen obje, detaylar ndan 
ar nd r lm t r ancak büyük oranda tan nabilir olma özelli ini korumaktad r. Kavram ba lant l  grafik 
ise imge ba lant l ya göre daha az detaya sahiptir. Bu türden simgeler, nesnenin özünü temsil eder. 
Gerçekli in stilize edilmi , biçimlendirilmi  hâlidir. Keyfî/nedensiz grafikler de bir objenin soyutlanm  
biçimidir. Bunlar n bazen geometrik forma sahip oldu u görülür. Bu tür simgeler, tasar mc s n n hayal 
gücünün ürünüdür ve ad ndan da anla laca  üzere temsil etti i obje ile aralar nda ili ki olmayabilir. 
Son görsel grubu olan sözel simgeler ise yerine göre tek tek sözcükler veya cümlelerin tamam  
olabilmektedir. Objeleri etiketlemek için adlar kullan l r veya sözcükler birbirine ba lanarak objelerin 
tarifi yap l r. Eylemler de sözel simgeler arac l yla temsil edilir. Ancak bu türden simgeler yaln zca o 
dili bilen ki iler taraf ndan anla labilmektedir (Wileman, 1993). Wileman’ n, s n fland rmas n  daha 
anla l r k lmak üzere kulland  görseller tablosu u ekilde Türkçeye uyarlanabilir: 
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ekil 3. Ralph E. Wileman’ n görsel s n fland rmas 4 

Pettersson (1993) ise genel anlamda görselleri “figüratif (figurative)” ve “figüratif olmayan (non-
figurative) temsiller” eklinde ikiye ay rm , grafik simgeleri görseller ile birlikte figüratif temsiller 
grubuna katm t r (s. 202). Yazara göre figüratif olmayan temsiller veya sözel simgeler; sözel tarifleri 
(verbal descriptions), adlar  veya etiketleri (labels), harfleri veya karakterleri kapsar. “Üç boyutlu 
resimler, foto raflar, gerçekçi çizimler ve ematik çizimler” görseller kategorisini meydana getirirken; 
“resimli simgeler (pictographic symbols), soyut simgeler (abstract symbols) ve keyfî/nedensiz simgeler 
(abstract symbols)” de grafik simgeleri olu turur (s. 202). Yazar n grafik simgelere yönelik yapt  bu 
s n fland rma, Wileman’ nki ile örtü mektedir. Sadece Wileman’ n belirtti i kavram ba lant l  simgeler 
terimine kar l k Pettersson, soyut simgeler terimini kullanm t r. Zira ona göre tasar m sürecinde baz  
resimli simgelerin, detaylar ndan biraz daha ar nd r lmas yla figüratif soyut simgelere dönü me ihtimali 
vard r. Resimli grafik simgelere göre daha az detaya sahip olan bu tür simgeler yine de nesnelerine 
benzemeye devam etmektedir (Pettersson, 1993). 

Becer’e göre konu ma seslerini temsil eden harflerin (fonogram) d ndaki grafik simgeler logogram 
olarak adland r l r ve bunlar, konu ald klar  nesne, olay, durum veya kavram  temsil etme durumuna 
göre “imge ba lant l  simgeler, kavram ba lant l  simgeler, di er simgeler” olmak üzere üç gruba ayr l r 
(2009, s. 197). mge ba lant l  simgeler, “konu ald klar  nesneyi do rudan temsil eder” ve piktogram 
olarak adland r l r (s. 197). Bunlar n ço unlukla nesnelerin stilize edilmi  silütleri oldu unu ve kolay 
alg lan p çabuk ö renildi ini belirten Becer, Avustralya Sivil Havac l k Kurumu için tasarlanan a a daki 
görselleri piktogramlara, di er ad yla imge ba lant l  simgelere örnek olarak verir. 

                                                             
4  Wileman’ n Visual Communicating ba l kl  kitab nda bulunan tablodan (1993, s. 17) yararlan lm t r. 
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ekil 4. Becer’in piktogram/imge ba lant l  simgeye örnek olarak verdi i grafik simgeler (2009, s. 197) 

Kavram ba lant l  simgeler için yazar, “konu ald klar  nesneyi alg lanabilen kavramlarla” ifade eden 
simgeler oldu unu söyler ve suyu temsil eden dalgal  çizgileri, sa a dönülmesi gerekti ini anlatan sa a 
bakan oku bu tür simgelere örnek olarak gösterir (Becer, 2009, s. 198). Ayr ca piktogramlara göre daha 
zor anla lsa da nesne ya da kavram  anla labilir formlara dönü türmelerinden dolay  bu tür simgelerin 
kolay ö renilir ve çabuk hat rlan r özellikte olduklar n  söyler. Zira “trafikte sa a dönü  i areti, ‘Sa a 
Dönü ’ yaz l  bir levhadan daha etkilidir” (s. 198). Yazar n bahsetti i di er simgeler ise gerçek nesneleri 
ve kavramlar  temsil etme özelli ine sahip olmad klar ndan, bunlar n ö renilmeleri ve hat rlanmalar  
zordur. Alfabe harfleri, say lar, matematik i aretleri ve noktalama i aretleri; di er tip simgelere örnektir 
(Becer, 2009). 

Uçar (2004), görsel ileti imi sa layan ileti im ögeleri olarak yaz n n yan nda, i aret ve simgelerin de 
bulundu unu belirtmi tir. Bunlar n, yaz n n getirdi i engelleri a maya yarayan evrensel görseller 
oldu unu vurgulayan yazar, daha sonra aralar ndaki fark  dile getirmi tir. Ona göre i aretler “bir 
durumu, eylemi ya da bir olay  i aret eden görsel elemanlar” olup mesaj n  “do rudan ve tan mlanm  
bir boyutta” verirken; simgeler “ard nda bir öykü ya da bir olay  bar nd r r”, “derin ve kapsaml  
aç l mlara sahip olabilir” (s. 23). Ancak yazar, bir i aretin simgeye/sembole dönü ebilece inin veya 
kullan m alan na göre simgesel de er ta mas  durumunda, simge olarak de erlendirilebilece inin de 
alt n  çizip bu durumu dolar i areti ve müzik notas  üzerinden örneklendirir (Uçar, 2004). 

 
ekil 5. Dolar i aretinin simgeye dönü ümü (Uçar, 2004, s. 23) 

A) Dolar i areti Amerika Birle ik Devletleri’nin resmi para biriminin belirtecidir. Önündeki veya 
arkas ndaki rakamlar n döviz cinsini tan mlamaya yarayan bir i arettir. B) Bu görüntüde ayn  
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i aret, bir nevi sembolik yap ya ula m , art k dolar i aretinden çok “zenginlik” kavram n  ifade 
etmeye ba lam t r (2009, s. 23). 

 
ekil 6. Nota i aretinin simgeye dönü ümü (Uçar, 2004, s. 24) 

A) lk karede sekizlik nota i areti görüyoruz, ancak bu hali ile sesi belirtemiyor. B) kinci karede 
sekizlik bir sol sesinin nota diliyle yaz l : Bu durumda ilave görsel elemanlar i aretin anlam n  
de i tirip geli tiriyor. C) Üçüncü karede, sol anahtar  ve nota i aretinden faydalan larak bir 
sembol geli tirilmi , sol anahtar  ve nota i aretleri belirli bir sesi i aret etmekten çok, “müzik” 
kavram n  vurgulayan bir sembole dönü mü  (2009, s. 24). 

Yazar n bunlara ek olarak “piktogram” kavram n  i aret ve simge kavramlar n n yan nda ara ara 
kulland  görülmektedir. Ancak bu kavramla ilgili ayr nt l  bir aç klamaya rastlanmamaktad r. Sadece 
piktogramlarla ilgili olarak “...uluslararas  anlam ve bilgi yüklü i levsel sembollerdir” aç klamas , uygun 
görselle desteklenerek yap lm t r (Uçar, 2004, s. 31). 

 
ekil 7. Uçar’ n “piktogram” kavram yla ilgili kulland  görseller (2004, s. 31) 

Uluslararas  Standartlar Te kilat  (ISO) piktogram, ikon, imge veya kavram ba lant l  simge vb. 
adland rmalara ve s n fland rmalara girmemi ; “Dilden ba ms z olarak bilgi iletmek amac yla 
kullan lan, belirli bir anlama sahip, görsel olarak alg lanabilir figür.” (ISO, 17724, 2003, s. 5) eklinde 
tan mlad  grafik simgelerin yönlendirme oku, olumsuzlama çarp s  gibi ögelerden olu an bir bütün 
oldu unu belirtmi tir (ISO 7001, 2007). Te kilat n yay mlam  oldu u standartlar n ba l klar na göz 
at ld nda, grafik simge kavram n n kamu bilgilendirme simgeleri (public information symbol), ürün 
güvenli i simgeleri (product safety symbol), ula m sistemi simgeleri (transportation system symbol), 
cihazlar n üzerinde kullan lan grafik simgeler (graphical symbols for use on equipment), güvenlik 
i aretleri (safety signs) gibi terimlerin hepsini kapsayacak biçimde kulland  görülmektedir (ISO 7000, 
2014; ISO 7001, 2007; ISO 17724, 2003; ISO 3864-1, 2011; ISO 3864-2, 2016; ISO 3864-3, 2012; ISO 
3864-2011).  

ISO’ya göre kamu bilgilendirme simgeleri, “halka dilden ba ms z olarak bilgi vermeyi amaçlayan bir 
grafik simge”dir (ISO 17724, 2003, s. 8). Ürün güvenli i simgesi, “ürün güvenlik etiketi üzerinde 
bulunan grafik simge”ye verilen add r (ISO 17724, 2003, s. 8). Ayr ca bu kurulu a göre grafik simgeyi 
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olu turan ve belirli anlama sahip parçalar, o grafik simgenin ögesi/elementidir (graphical symbol 
element) (ISO 17724, 2003, s. 5). Örne in a a da yer alan ( ekil 8) “hastane” anlam ndaki grafik simge, 
“yatakta yatan insan figürü ile t bbî bak m  simgeleyen haç” ögelerinden, di er ad yla göstergelerinden 
olu makta olup haç simgesi, “grafik simgenin kullan laca  ülkenin kültürüne uygun ba ka bir simgeyle 
de i tirilebilir” (ISO 7001, 2007, s. 16). Bu ba lamda Türkiye’de, hilal simgesi kullan labilece i gibi 
havaalan , otobüs terminalleri, turistik tesisler gibi farkl  kültürlerden insanlar n ziyaret etti i yerlerde 
hem hilal hem de haç simgelerinin birlikte kullan lmas , anla labilirlik aç s ndan daha uygun olabilir. 

 
ekil 8. ISO’nun hastaneyi temsil etmek üzere belirledi i grafik simge (ISO, 2007, s. 16) 

Yaln zca güvenlik i areti (safety sign) kavram , ISO taraf ndan grafik simgelerden ayr l r. Buna göre 
güvenlik i areti, “Renk ve geometrik ekil kombinasyonu ile elde edilen ve bir grafik simge ilavesiyle 
belirli bir güvenlik mesaj  veren i arettir”. Ayr ca “... güvenlik i aretini biçimlendirmek üzere bahsedilen 
renk ve geometrik ekillerle beraber kullan lan...” grafik simgelere güvenlik simgesi ad  verilir (ISO 
7001, 2007, s. 9). Bu tan mlardan hareketle ISO’ya göre güvenlik i aretlerinin, olu um biçimleri 
nedeniyle, grafik simgeleri de kapsayan bir görsel oldu u dü ünülebilir. Buna ek olarak renk ve 
geometrik ekil gibi, anlatmak istedikleri fikri, eylemi veya olguyu do rudan temsil etmeyen, saymaca 
göstergelerden de olu malar ndan dolay  güvenlik i aretlerinin anlamlar  üzerinde uzla ya var lmas  ve 
bunlar n ö renilmesi gerekmektedir. A a da, renk ve geometrik ekil bile iminin verilen mesaja 
etkisini somutla t rmak amac yla ISO taraf ndan tasarlanan güvenlik i aretlerinden örnekler 
sunulmu tur. 

 
ekil 9. Güvenlik i areti kategorisindeki bir uyar  i areti (ISO, 2013, s. 28) 

Yukar daki güvenlik i areti, “Uyar : Elektrik ak m ” mesaj n  vermek üzere tasarlanan bir uyar  
i aretidir. Uyar  mesaj  içeren bu tür güvenlik i aretlerini anlayabilmek için sar  renge, siyah kenarl kla 
çevrilmi  üçgen biçime ve siyah renkli güvenlik simgesine (grafik simge) dikkat etmek gerekmektedir 
(ISO, 2013). 
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ekil 10. Güvenlik i areti kategorisindeki bir yasaklama i areti (ISO, 2013, s. 29) 

Bu güvenlik i areti ise bulunulan ortamda sigara içilmesini yasaklamak üzere tasarlanm t r. 
Yasaklamay  anlayabilmek için k rm z  bir dairesel eride ve kö egen çubu a, ayr ca beyaz zemin 
üzerinde yer alan siyah güvenlik simgesine dikkat edilmelidir (ISO, 2013). 

 
ekil 11. Güvenlik i areti kategorisindeki bir güvenli durum i areti (ISO, 2013, s. 31) 

Ye il rengin a rl kta oldu u üstteki güvenli durum i aretleri ise “tahliye rotalar n  ve bulu ma 
noktalar n  tan mlamak, ilk yard m ve acil müdahale ekipmanlar n n yerlerini ve güvenli eylemi 
göstermek” için kullan lmaktad r (ISO, 2013, s. 31). Yukar daki i aret de bu kapsamda “(Sa  yöne) Acil 
ç k .” mesaj n  vermek üzere tasarlanm t r. Bu türden i aretleri anlayabilmek için ye il kare üzerindeki 
beyaz renkli güvenlik simgesine dikkat etmek yeterlidir (ISO, 2013). 

Türk Standartlar  Enstitüsü (TSE) de ISO’nun “graphical symbol” terimine ba l  kalarak standartlar nda 
“grafik sembol”ü kullanmaktad r (TS ISO 7000, 2013; TS ISO 16069, 2008; TS ISO 17724, 2007; TS ISO 
3864-1, 2016). 

Sonuç ve tart ma 

Grafik simge kavram na yüklenen anlamlar n ve bu kavram için kullan lan terimlerin belirlenip söz 
konusu kavrama ait anlam s n rlar n n çizilerek uygun adland rman n yap lmaya çal ld  bu ara t rma 
sonucunda; görsel kodlama sistemlerinin s n fland r lmas , dolay s yla grafik simge kavram n n 
adland r lmas  noktas nda bir tak m farkl l klar n oldu u tespit edilmi tir.  

Grafik simgelerin kullan m na yönelik uluslararas  düzeyde standartlar geli tirmeye çal an ISO’nun da 
bu kavrama yükledi i anlam bak m ndan çeli kiler ya ad  dü ünülmektedir. Zira Te kilat n 
yay mlad  standartlar n ba l klar na dikkat edildi inde grafik simge teriminin, yine ayn  Te kilat 
taraf ndan adland r l p s n fland r lan birçok terimi (kamu bilgilendirme simgeleri, ürün güvenli i 
simgeleri, güvenlik i aretleri vb.) kapsad  görülmektedir.5 

Ayr ca ISO taraf ndan gerek kamu bilgilendirme simgeleri gerekse güvenlik i aretleri olsun hepsine 
yönelik standartlar geli tirmede olu turulan ekibin ad  “ISO/TC 145- Graphical Symbols” eklindedir. 
Bu iki durum, grafik simgenin ISO’ya göre hem kamu bilgilendirme simgelerini hem de güvenlik 
                                                             
5  Yay mlanan standartlara ait ba l klar için Ek 1’e bak n z. 
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i aretlerini kapsayan bir kavram olarak görüldü ü izlenimi vermektedir. Fakat ayn  Te kilat n 2003’te 
yay mlam  oldu u Graphical Symbols-Vocabulary ba l kl  sözlükteki “safety signs” maddesine bak ld  
zaman grafik simgenin, güvenlik i aretlerinin bir ögesi konumuna indirgendi i görülmü tür.6 Buna ek 
olarak “safety symbol” maddesinde ise güvenlik i aretlerinde ekil ve renkle birlikte kullan lan simgelere 
“güvenlik sembolü” denerek grafik simgelerin bir öge konumuna getirilmesi durumu devam 
ettirilmi tir.7 Te kilata ait çeli kili ifadelerin, grafik simge kavram n n anlam s n rlar n n çizilmesini ve 
bu kavrama yönelik uygun terimin bulunmas n  zorla t rmakta oldu u ortadad r. 

Wileman’ n “kavram ba lant l  simgeler” ile “keyfî nedensiz simgeler”i, Pettersson’un “soyut simgeler” 
ile “keyfî/nedensiz simgeler”i, Becer’in “imge ba lant l  simgeler” ile “kavram ba lant l  simgeler”i bu 
çal man n oda ndaki grafik simge kavram  kapsam nda ele al nabilecek terimlerdir. Zira ISO’nun 
geli tirdi i grafik simgeler incelendi inde, bir görsel türü olarak silüetlerden yararlan lmad ; bunun 
yerine daha az detaya sahip (Meggs ve Landa’ya göre piktograf, Wileman’a göre kavram ba lant l  
grafik, Pettersson’a göre soyut simge) veya tasar mc s n n hayal ürünü olan, ard nda öyküler bar nd ran 
daha soyut (Wileman’a göre keyfî/nedensiz grafikler, Pettersson’a göre keyfî/nedensiz simgeler) 
görsellerin kullan ld  görülmektedir. Buna gerekçe olarak mesaj n mümkün olan en yal n ve sade 
biçimde aktarabilmesi için grafik simgelerde detaydan ar nd r lm  görsel göstergelerin kullan lmas  
gerekti i ilkesi (Ba l , 1997; Becer, 2009; lhan, 1992; Ota, 1987; Uçar, 2004; Uyan Dur, 2011, Yazar, 
2010) gösterilebilir.  

Yine Wileman’ n sözel simgeler, Pettersson’un figüratif olmayan/sözel simgeler, Becer’in di er 
simgeler ad n  verdikleri alfabe harfleri veya karakterler de grafik simgelerde (örne in ISO’nun genel 
uyar  mesaj  ileten, ünlem i aretine sahip üçgen biçimindeki grafik simgesi veya “ nternet Kafe” mesaj  
ileten, üzerinde “@” karakteri bulunan grafik simgesi gibi) kullan labilmektedir. Karakterler, Uçar’ n 
ifade etti i üzere zamanla gönderimde bulunduklar  as l anlamlar ndan s yr larak daha derin ve 
sembolik anlamlar kazabilir: ISO’nun “ nternet Kafe” mesaj  ileten grafik simgesindeki “@” karakteri 
gibi… 

Dikkat edildi inde, bir kod sistemi olarak grafik simge üzerine yap lan s n fland rmalar ve 
adland rmalar n, asl nda grafik simgeleri meydana getiren “göstergeler”in temsil ettikleri nesne, olay, 
olgu, kavram vb. eylerle olan ili kisine dayand  görülmektedir. Di er bir deyi le oda a al nan, asl nda 
bir kodlama sistemi olarak grafik simge de il, onu da meydana getiren göstergelerdir. Dolay s yla 
ortadaki adland rma ve s n fland rma karma as na girmeden denilebilir ki bir grafik simge ya temsil 
etti i eye görüntü bak m ndan benzeyen, yani nedenli olan ya da hiç benzemeyip saymaca olan, 
uzla ma dayal  göstergelerden olu abilir ve hatta her iki türden göstergeyi de ayn  anda bünyesinde 
bar nd rabilir. A a daki grafik simgeler, bu tespiti örneklendirmektedir: 

                                                             
6  Safety sign: Sign which gives a general safety message, obtained by a combination of colour and geometric shape and 

which, by the addition of a graphical symbol, gives a particular safety message (ISO 17724, 2003, s. 9). 
7  Safety symbol: Graphical symbol used together with a safety colour and safety shape to form a safety sign (ISO 17724, 

2003, s. 9). 
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ekil 12. Uluslararas  K z lhaç ve K z lay Hareketi’nin belirledi i grafik simgeler (International Committee of the 

Red Cross [ICRC], 2005, s. 12) 

Yukar daki iki göstergenin, temsil ettikleri kavramlarla olan ili kileri saymaca, dolayl  ve uzla ma 
dayal d r ve her ikisi de ard nda öyküler bar nd rmaktad r. Bunlar n anlamlar  üzerinde ortak bir 
uzla ma ve ö renme gerekir. 

 
ekil 13. ISO’nun “konaklanacak yer” mesaj n  vermek üzere belirledi i grafik simge (ISO, 2007, s. 49) 

Üstteki grafik simgeye ait göstergeler, temsil ettikleri kavramlarla do rudan ili kili olup görüntüye 
dayal  bir benzerlik içindedir. 

 
ekil 14. ISO’nun hastaneyi temsil etmek üzere belirledi i grafik simge (ISO, 2007, s. 16) 

Yukar daki grafik simgede ise temsil ettikleri kavramlarla ili kileri bak m ndan her iki türden gösterge 
de kullan lm t r. 

Bu de erlendirmeler nda, yukar daki adland rmalara girmeden (adland rmalar ki ilere veya 
kurumlara göre de i ti i için) grafik simgelerin, temsil ettikleri nesne, olay, olgu, kavram vb. eylerle 
olan ili kilerine göre ve ISO’nun güvenlik i areti ad n  verdi i türün bir parças  olmaktan ziyade onlar  
da kapsayan genel bir kavram olarak ele al nmas n n daha do ru olaca  dü ünülmektedir. Buna göre 
grafik simge kavram  için temsil ettikleri eye görüntü bak m ndan benzeyen (nedenli) veya hiç 
benzemeyen (saymaca olan, uzla ma dayal ) yahut her iki görsel gösterge türüne de sahip; halka aç k 
alanlarda ve ürün etiketleri üzerinde dilden ba ms z kullan larak insanlara bilgi, yönerge veren veya 
onlar  yönlendiren görsel bir kodlama sistemidir, denilebilir.  
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Bunlar n yan nda, TSE’nin “grafik sembol” olarak ISO’dan yapm  oldu u çevirideki “sembol” yerine 
Türkçe kar l  olan “simge” kelimesinin tercih edilerek bu kavram  temsil etmek üzere “grafik 
simge”nin kullan lmas n n daha uygun olaca  dü ünülmektedir. 
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3-Temel dil becerileri ba lam nda Türkçe e itiminin sahadaki sorunlar  ve 
çözüm önerileri 

Yavuz Selim BAYBURTLU1 

APA: Bayburtlu, Y. S. (2022). Temel dil becerileri ba lam nda Türkçe e itiminin sahadaki sorunlar  
ve çözüm önerileri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 39-63. DOI: 
10.29000/rumelide.1073839. 

Öz 

nsan n çevresiyle ileti imi kulland  dil vas tas yla olmaktad r. Anne karn nda i itmeye ba lad m z 
ana dilimiz hayat m z n sonuna kadar devam eden etkile imsel ve geli imsel bir süreci kapsar. Bu 
süreçte Türkçenin temel dil becerilerini edinerek ileti im kurmaya ba lar z. E itim hayat n n 
ba lamas yla temel dil becerilerinin kazan mlar  daha nitelikli olmaya ba lar. Bir ara t rma makalesi 
olan bu çal mada, Türkçe derslerinde Türkçe ö retmenlerinin temel dil becerilerinin geli im 
sürecinde kar la t klar  sorunlar ve bu sorunlara getirdikleri çözüm önerileri tespit edilmi tir. Bu 
amaçla Antalya ili merkez ilçelerinde görev yapan 43 farkl  okuldan 82 Türkçe ö retmeniyle uzman 
görü leri do rultusunda olu turulmu  yar  yap land r lm  görü me formu kullan larak ara t rma 
verileri toplanm t r. Ara t rmada kolay eri ilebilirlik ve yak nl k kriterlerine göre mümkün oldu u 
kadar Türkçe ö retmenine ula lm t r. Ara t rma bulgular ndan elde edilen sonuçlara göre tespit 
edilen ö renci merkezli sorunlar n çözümü için ö rencilere çe itli e itimler verilip, etkinlik ve 
uygulamalarla temel dil becerilerinin desteklenmesinin faydal  olaca n  sonucuna ula lm t r. 
Türkçe derslerinde temel dil becerilerinin birbirini etkileyen yap lar  dikkate al nmal d r. Bunun için 
her bir beceri alan  için ayn  hassasiyet gösterilmelidir. Türkçe derslerinde, dört temel dil becerisine 
de hitap eden etkinliklerin yap lmas n n yararl  olaca  dü üncesine göre hareket edilmelidir. 
Günümüz teknolojisiyle hayat m za giren blog, sosyal medya gibi sanal ortamlarda temel dil 
becerilerinin geli iminin de takip edilerek ö rencilerin bu mecralardaki durumlar  kontrol edilebilir. 
Bu ortamlarda ö rencilerin temel dil becerilerine ilgilerini artt racak uygulamalar geli tirilebilir. 

Anahtar kelimeler: Dil becerileri, temel dil becerileri, Türkçe e itiminin sorunlar , Türkçe 
ö retmenlerine göre temel dil becerileri, sorunlar ve çözüm önerileri 

The problems of Turkish education in the field in the context of basic language 
skills and suggestions for solutions 

Abstract 

It is through the language that a person uses to communicate with his environment. Our mother 
tongue, which we begin to hear in the womb, covers an interactive and developmental process that 
continues until the end of our lives. In this process, we start to communicate by acquiring the basic 
language skills of Turkish. With the beginning of educational life, the acquisition of basic language 
skills begins to be more qualified. Turkish teachers' basic language skills in Turkish lessons have been 
identified in this study, which is a research article, the problems they face in the development process 
and the solutions they bring to these problems have been identified. For this purpose, research data 
were collected using a semi-structured interview form created in accordance with expert opinions 

                                                             
1  Dr., Milli E itim Bakanl , Türkçe Ö retmeni (Antalya, Türkiye), yavuzselimbayburtlu@gmail.com, ORCID ID: 0000-

0002-6128-6239 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 27.11.2021-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1073839]  



40 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

The problems of Turkish education in the field in the context of basic language skills and suggestions for solutions / Y. S. 
Bayburtlu (pp. 39-63) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

with 82 Turkish teachers from 43 different schools working in the central districts of Antalya 
province. In the research, Turkish teachers were reached as much as possible according to the criteria 
of easy accessibility and proximity. According to the results obtained from the research findings, it 
was concluded that it would be useful to provide students with various trainings and support their 
basic language skills with activities and applications to solve the student-centered problems 
identified. The structures of basic language skills that affect each other should be taken into account 
in Turkish lessons. For this, the same sensitivity should be shown for each skill area. In Turkish 
lessons, it should be acted upon according to the idea that it will be useful to conduct activities that 
address all four basic language skills. By following the development of basic language skills in virtual 
environments such as blogs, social media that come into our lives with today's technology, the status 
of students in these media can be controlled. In these environments, applications can be developed 
that will increase students' interest in basic language skills. 

Keywords: Turkish language skills, basic language skills, problems of Turkish education, basic 
language skills according to Turkish teachers, problems and solution suggestions 

Giri   

Sosyal bir varl k olan insan çevresiyle ileti im halindedir. Bu ileti im anne karn nda ba lay p insan n 
ölümüne kadar devam eden geli imsel ve etkile imsel bir süreci kapsar. Çocu un anne karn nda ana 
dilini i itmesiyle tan maya ba lad  bu süreç ana dilini ö renerek edinece i çe itli temel dil becerileri 
vas tas yla daha nitelikli bir ileti im kurma biçimine evrilir. Bu ileti im kurma biçimi dil ile gerçekle ir. 
nsan n geli imsel ve etkile imsel ya ant s , çevresiyle sürekli ileti im kurmas na neden olur. Bunun 

neticesinde de insan, kendisinin ve ileti im kurdu u bireylerin dilsel ya ant s na katk  sa lar. Dile ait 
kazan mlar  artan insan edindi i dilin temel dil becerileri ile konu ur, yazar ya da dinleyerek çevresiyle 
olan ileti imini devam ettirir. Zaman içerisinde bireyin e itim hayat n n ba lamas yla, ana diline ait 
çe itli kural ve kavramlar belirli bir program dâhilinde bireye ö retilir. Dil insanlar aras  ileti imi 
sa layan en temel araç oldu undan okullarda dil e itiminin temel amaçlar ndan biri de insana etkili ve 
bilinçli ileti im becerilerini kazand rmakt r (Co kun, 2009). Ana dilimize ait bu kural ve kavramlar 
ilkokul ve ortaokullarda Türkçe derslerinde ö retilmektedir. Ara t rmada odak noktas  olarak ortaokul 
Türkçe derslerindeki sorunlar ve çözüm önerileri seçilmi tir. Bu nedenle çal mada Türkçe e itiminin 
ilkokul boyutundan bahsedilmemi tir. Ortaokullarda Türkçe dersi, Türkçe Dersi Ö retim Program ’nda 
belirtilen genel-özel amaçlar ve kazan mlar do rultusunda Türkçe ö retmenleri taraf ndan yürütülür. 
Türkçe dersleri, Türkçe Dersi Ö retim Program ’nda ifade edildi i gibi “ö rencilerin hayat boyu 
kullanabilecekleri dinleme/izleme, konu ma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel 
becerileri kazanmalar , bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geli tirmeleri, 
etkili ileti im kurmalar , Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma al kanl  edinmelerini 
sa layacak ekilde” (MEB, 2019, s. 8) i lenir. Ortaokullarda Türkçe derslerinin temel ilkesi ö rencilere 
ya am boyunca kar la abilecekleri her türlü dil becerisine sahip niteliklere ula abilecekleri bir alt yap  
olu turabilmektir (Y ld z, 2003). Türkçe dersi, temel kazan mlar yla ortaokullarda okutulan di er temel 
derslerin de ö retilmesinde oldukça önemli bir görev üstlenmektedir. Türkçe derslerinin temel 
kazan mlar n  edinemeyen ö rencilerin di er derslerde de sorunlar ya amas  oldukça yüksektir. 
Alanyaz ndaki benzer ara t rmalarda da Türkçe derslerindeki ba ar n n di er dersleri de etkiledi i ve 
Türkçe dersinin di er derslerle güçlü ili kilere sahip oldu u ifade edilmi tir (Güneyli, 2007; Ural ve 
Ülper, 2013; Ceran ve Deniz, 2015, Sever, 2015).  
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Türkçe dü üncelerimizi, duygu ve isteklerimizi ifade edebilece imiz ortak bir uzla  arac d r. Dilimiz 
ayn  zamanda duygusal ve sosyal geli memizdeki en önemli araçt r. Bireyin duygu ve dü üncelerini 
do ru ifade edebilmesi, d  dünya ile bütünle ebilmesinde dil e itimimin oldukça önemli bir yeri vard r. 
Nitelikli dil e itimi alan bireylerin çevresiyle etkili ve do ru ileti im kurabilen, duygu, dü ünce ve 
isteklerini aktarabilen, söyle i ve sohbetlere aktif bir ekilde kat l p her ortamda kendini do ru ifade 
edebilen, özgür ve özgün dü ünceler ortaya koyabilen bireyler olmas  beklenir. Dolay s yla nitelikli bir 
dil e itimi almayan bireylerin de çevresiyle ileti im kurmakta güçlük çeken, kendini, duygu ve 
dü üncelerini ifade etme konusunda s k nt lar ya ayan bireyler olmalar  ihtimal dâhilindedir. Çe itli 
ara t rmalarda da bunu do rular nitelikte bulgulara ula lm t r (Y lmaz ve Do an, 2014). Ö rencilerin 
temel dil becerilerindeki ba ar lar  Türkçe dersinin yan nda di er akademik dersleri de etkilemektedir. 
Konu ma, yazma, okuma ve dinleme/izleme becerilerindeki kabiliyetleri ö rencilerin bireysel ve 
toplumsal ya ant lar ndaki her alandaki ba ar lar n  belirleyen bir etkendir (Sever, 1998, s. 54). 
Türkçe derslerinde ö rencilere temel dil becerileri verilirken kendi içerisinde anlama ve anlatma 
becerileri, yaz l  ve sözlü dil becerileri eklinde dört temel gruba ayr l r (Onan, 2015, s. 93). Türkçe 
derslerini alan ö rencilerin de dinleme ve okuma becerilerinin geli mi , duygu ve dü üncelerini hem 
yaz l  hem de sözlü olarak güzel ve etkili bir ekilde ifade edebilen bireyler olmalar  beklenmektedir 
(Temizkan, 2011, s.32).  

Temel dil becerilerinden dinleme, konu an n verece i iletiyi tam olarak anlayabilme gayreti içinde 
olma ve bu uyarana tepkide bulunabilme eylemidir (Demirel, 1999, s. 33). Dinleme/izleme bilinçli ve 
istemli yap lan bir eylemdir. Dinleme, duydu umuzu anlamak amac yla dikkat harcayarak yapt m z 
bir eylemdir (Sever, 2015). nsan, hayat na dair edindi i bilgi ve becerilerin ço unu dinleme/izleme 
becerisi ile kazan r (Ba , 2012, s. 280). Dinleme becerisi insan n anne karn nda tan t  ve kazand  
ilk temel dil becerisidir (Do an, 2012, s. 7).  Dinleme/izleme becerisi Türkçe e itiminde di er temel dil 
becerilerinin de temel noktas n  olu turan ve di er temel dil becerilerini de büyük ölçüde etkileyen en 
önemli becerilerin ba nda gelir.  

Konu ma becerisi, bireyin bebeklik döneminde edinmeye ba lad ; duygu, dü ünce ve isteklerini 
konu ma organlar  arac l yla aktarabilmesine denir. Konu ma insan n zihninde ba layan, duygu ve 
dü üncelerin sözle ifade edilmesi sürecidir (Güne , 2007, s. 95).  

Okuma becerisi, bir metindeki yaz y , kelimeleri, cümleleri, yaz ya ait tüm unsurlarla birlikte görme ve 
kavray p alg lama sürecidir (Kavcar, O uzkan ve Sever, 2004). Okuma, ses ve görme organlar m z 
vas tas yla alg lanan çe itli i aret ve sembollerin zihinsel süreçlerden geçirilerek anlamland r lma 
sürecidir (MEB, 2006). Okuma becerisi bireyin e itim hayat n n ba lamas  ile ortaya ç kan bir beceridir. 

Yazma becerisi, duygu, dü ünce, istek ve hayallerin dilimizdeki harfler vas tas yla kâ t üzerinde güzel 
bir biçimde ifade edilmesidir (Calp, 2010, s. 225). Zihnimizdeki aktarmak istedi imiz her eyin harf 
ismini verdi imiz sembollerle kodlanmas na yaz  denir (Karada  ve Maden, 2013, s. 266). Bir ba ka 
tan ma göre ise, zihnimizde yap land rd m z çe itli bilgilerin yaz ya aktar lmas  i lemine yazma 
denilmektedir (Güne , 2009, s. 11). Yazma becerisi e itim hayat m z n ba lamas yla kazand m z, 
zihinsel ve bedensel fonksiyonlar m z n koordinasyonuyla olu an bir beceri türüdür. Yazma becerisi de 
okuma becerisi gibi okul ya ant m z n ba lamas yla, bir e itim alarak edindi imiz beceridir. Yazma 
becerisi gerçek ki ilerin d nda tüzel ki ilerle de ileti im kurmak için kullan lan bir beceri türüdür.  

Türkçe derslerinin temel yap  ta  olan Türkçe Dersi Ö retim, Program ’nda ula lmas  hedeflenen 
amaçlar u ekilde ifade edilmi tir:  
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 dinleme/izleme, konu ma, okuma ve yazma becerilerinin geli tirilmesi,  

 Türkçeyi, konu ma ve yazma kurallar na uygun olarak bilinçli, do ru ve özenli 
kullanmalar n n sa lanmas ,  

 okudu u, dinledi i/izledi inden hareketle, söz varl n  zenginle tirerek dil zevki ve bilincine 
ula malar n n; duygu, dü ünce ve hayal dünyalar n  geli tirmelerinin sa lanmas ,  

 okuma yazma sevgisi ve al kanl n  kazanmalar n n sa lanmas ,  

 duygu ve dü ünceleri ile bir konudaki görü lerini veya tezini sözlü ve yaz l  olarak etkili ve 
anla l r biçimde ifade etmelerinin sa lanmas ,  

 bilgiyi ara t rma, ke fetme, yorumlama ve zihinde yap land rma becerilerinin geli tirilmesi,  

 okuduklar n  anlayarak ele tirel bir bak  aç s yla de erlendirmelerinin ve sorgulamalar n n 

sa lanmas , (MEB, 2019, s. 8). 

Ö rencilerin Türkçe Dersi Ö retim Program ’nda belirtilen bu amaçlar do rultusunda yeti tirilebilmesi 
Türkçe derslerinin daha nitelikli ve zengin bir yap yla i lenmesine, Türkçeyi etkili ve güzel 
kullanabilmek temel dil becerilerinin tam anlam yla kazan lmas na ba l d r (Mert, 2014, s.24). Türkçe 
e itiminin sahadaki uygulay c lar  olan Türkçe ö retmenlerinin Türkçe e itimini icra ederken 
kar la t  sorunlar  tespit etmenin ve tespit edilen sorunlara çözüm önerileri getirmenin Türkçe 
e itimine katk  sa layaca  dü ünülmektedir. Ana dili e itimi ve ö retimi dört temel dil becerisi üzerine 
in a edilirken Türkçe e itimi de temel dil becerileri üzerine kurulur (Temizyürek, 2003, s. 163). Türkçe 
derslerinin temel dil becerileri do rultusunda yürütüldü ü dü ünüldü ünde, ara t rmada Türkçe 
e itiminde temel dil becerileri ba lam nda ya anan sorunlar  tespit etmek ve çözüm önerileri getirmenin 
do ru bir yakla m tarz  oldu u kanaatine var lm t r. Bu amaç do rultusunda a a daki sorulara yan t 
aranmaya çal lm t r. 

Ara t rman n amac  

Bu çal man n amac , Türkçe ö retmenlerinin Türkçe dersini i lerken kar la t  sorunlar ve bu 
sorunlara çözüm önerilerini temel dil becerileri ba lam nda tespit etmektir. Bu amaca yönelik olarak 
yan t aranan ara t rma sorular  a a daki gibidir: 

Türkçe derslerinde; 

1. Okuma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar ve varsa çözüm önerileriniz nelerdir? 

2. Yazma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar ve varsa çözüm önerileriniz nelerdir? 

3. Konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar ve varsa çözüm önerileriniz 
nelerdir? 

4. Dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar ve varsa çözüm önerileriniz 
nelerdir? 
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Yöntem 

Ara t rman n modeli 

Bu ara t rma temel dil becerileri ba lam nda Türkçe e itiminin sahadaki güncel sorunlar n  tespit etmek 
ve tespit edilen bu sorunlara çözüm önerileri getirebilmek amac yla betimsel tarama modeliyle yap lm  
nitel bir durum çal mas d r. Durum çal malar nda, belirli bir zaman dilimi içerisinde gözlemler, 
görü meler vas tas yla toplanan veriler betimlenir ya da durum temalar  ortaya konulmaya çal l r 
(Creswell, 2013). Betimsel tarama modellerinde, var olan bir durum veya olay mevcut özellikleriyle 
hiçbir de i iklik yap lmadan oldu u gibi aç klan r (Kaptan, 1995). Bu ara t rmada yar  yap land r lm  
görü me formu kullan larak Türkçe ö retmenlerinin görü leri al nm t r. 

Çal ma grubu 

Ara t rmada evrenin tamam na ula mak mümkün olamayaca ndan çal ma grubu seçimi yöntemine 
ba vurulmu tur. Ara t rma, Antalya merkez ilçelerinden gönüllülük esas na göre ara t rmaya kat lan 
Türkçe ö retmenleriyle yürütülmü tür. Ara t rmac  Antalya ilinde çal maktad r. Bu nedenle 
ara t rmada belirlenen çal ma grubu kolay eri ilebilirlik, yak nl k kriterlerine göre olu turulmu tur. 
Ara t rmaya 2019-2020 e itim ö retim y l nda 01.09.2019 ile 17.12.2019 tarihleri aras nda Antalya ili 
merkez ilçelerinde görev yapan 43 farkl  ortaokuldan 82 Türkçe ö retmeni kat lm t r.  

Veri toplama araçlar  

Çal maya gerekli izinler al narak ba lanm t r. Ara t rman n amac  do rultusunda hedef ki ilere 
ara t rman n konusuyla alakal  sorular sorulur ve hedef ki ilerin ara t rma konusuyla ilgili duygu ve 
dü ünceleri al narak elde edilen veriler anlamland r larak tasnif edilir (Türnüklü, 2000). Çal mada, 
elde edilecek verileri toplamak amac yla ara t rmac  taraf ndan geli tirilen yar  yap land r lm  görü me 
formu kullan lm t r. Görü me formu haz rlan rken alanyaz n incelenmi  ve biri e itim bilimleri 
alan nda, ikisi Türkçe e itimi alan nda olmak üzere üç alan uzman  ö retim üyesinden destek al nm t r. 
Alan uzmanlar n n önerileri do rultusunda görü me formunda de i iklikler yap larak görü me formuna 
son ekli verilerek uygulamaya haz r hale getirilmi tir. Ara t rmaya kat lmak isteyen Türkçe 
ö retmenleriyle yüz yüze görü meler yap larak ara t rma hakk nda bilgi verilmi tir. Ara t rmac  
taraf ndan uzman görü leri katk s yla olu turulan yar  yap land r lm  görü me formu ara t rmaya 
kat lmak isteyen Türkçe ö retmenlerine hem matbu olarak hem de elektronik ortamda mail yoluyla 
ula t r lm t r. Ara t rmaya kat lan 82 Türkçe ö retmeninden al nan görü me formlar na  (K1, K2, K3…) 
eklinde kodlar verilmi tir. 

Verilerin analizi 

Ara t rma verileri analiz edilirken içerik analizi yöntemlerinden yararlan lm t r. çerik analizi 
yönteminde metinde yer alan sözcüklerin veya cümlelerin varl n  tespit ederek onlar  say ya 
dökebilmek için kullan lan bir yöntemdir (K z ltepe, 2015). çerik analizinde ara t rmac n n temel amac  
görü me formundan elde etti i verileri yorumlayabilece i kavram ve ili kileri belirleyebilmektir 
(Y ld r m ve im ek, 2018). Yar  yap land r lm  görü me formundan elde edilen veriler ara t rmac  
taraf ndan (K1, K2, K3…) eklinde kodlanm  ve birkaç defa detayl ca okunmu tur. Okunan veriler tasnif 
edilerek tablolar halinde sunulmu  ve ö retmen görü lerinden do rudan al nt lar yap larak 
desteklenmi tir. Ara t rmadan elde edilen verilerin analizinin güvenilirli i için Türkçe e itimi alan nda 
ö retim üyesi olan bir alan uzman yla birlikte çal lm t r. Miles ve Huberman (2015)’ n kodlay c lar 
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aras  uyum formülünden yararlan lm t r. Ara t rmac  ve alan uzman  taraf ndan elde edilen veriler için 
ayr  kodlamalar yap lm t r. Kodlay c lar aras  uyum yüzdesi 0,86 olmu tur. Ara t rman n içerik 
analizinin tutarl  ve güvenilir olmas  için uyum oras n n %70’ten büyük olmas  gerekmektedir (Tav anc l 
ve Aslan, 2001). Bu ara t rmada elde edilen oran da güvenilirlik için yeterli düzeydedir. Ara t rmadan 
elde edilen veriler tablolar ve do rudan al nt lar eklinde bulgular ba l  alt nda sunulmu tur. 

Bulgular 

Bu bölümde ara t rman n amac  do rultusunda ara t rma sorular na verilen yan tlardan elde edilen 
veriler s ras yla verilmi tir. 

1.Okuma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar ve varsa çözüm 
önerileriniz nelerdir? 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin okuma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la t klar  
sorunlar Tablo 1’de verilmi tir. 

Tablo 1. Okuma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar 

Yan tlar f 

Sözcüklerin son hecelerini atlama 43 

Sözcükleri tan yamama 41 

Okumaya kar  özgüven eksikli i 41 

Söz varl n n zay f olmas  40 

Okumaya kar  ilgisiz ve isteksiz olma 40 

Sözcükleri yanl  okuma 40 

Erken ya ta al kanl a dönü türülememesi 35 

Vurgu ve tonlamaya dikkat edememe 32 

Kelimeleri do ru telaffuz edememe 32 

Okudu unu anlayamama 28 

lgiye ve seviyeye göre kitap türü seçilememesi 26 

Okumay  bir ihtiyaç olarak görmeme 21 

Okudu u metini içselle tirememe 20 

Nefesini kontrol edememe 19 

Okuma düzeyinin ya  seviyesinin alt nda olmas  18 

Kitap okuma konusunda çevrede rol modelinin olmamas  15 

Okuma al kanl  kazand rman n zorla yapt r lm  olmas  13 

Dikkat da n kl  nedeniyle okumaya odaklanamama 11 

Ba da kl k ögelerini kullanamama 9 

Kelimeye fazladan ek getirerek okuma 8 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerine Türkçe derslerinde okuma becerisinin geli tirilmesi 
sürecinde kar la t klar  sorunlar n neler oldu u sorusu yöneltildi inde 43 Türkçe ö retmeni 
ö rencilerin sözcüklerin son hecelerini atlayarak okuduklar  cevab n  vermi tir. Sözcükleri tan yamama 
cevab n  veren 41 ö retmen, ö rencilerin okumaya kar  kendilerinde özgüven eksikli i oldu unu 
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dü ünen 41 ö retmen oldu u tespit edilmi tir. Ara t rmaya kat lan 40 Türkçe ö retmeni ise ö rencilerin 
söz varl klar n n zay f olmalar n , okumaya kar  ilgisiz ve isteksiz olmalar n  ve sözcükleri yanl  
okumalar n  kar la t klar  sorunlar olarak beyan etmi tir. 35 Türkçe ö retmeni ise okuma becerisinin 
erken ya ta al kanl a dönü türülememi  olmas n  önemli bir sorun olarak görmektedir. Ara t rmaya 
kat lan 32 Türkçe ö retmeni, kelimeleri do ru telaffuz edememe, vurgu ve tonlamaya dikkat 
edememenin önemli sorunlar oldu unu bildirmi tir. Okudu u metni anlayamama 28 Türkçe ö retmeni 
taraf ndan sorun olarak görülmü tür. 26 Türkçe ö retmeni ö rencilerin ilgi ve seviyelerine göre kitap 
türü seçememelerini okuma becerisinin geli tirilmesinde bir sorun olarak görmektedir. 20 Türkçe 
ö retmenine göre ö renciler okumay  bir ihtiyaç olarak görmemekte ve bu da okuma becerisinin 
geli tirilmesi sürecinde bir sorun olarak görülmektedir. Ara t rmaya kat lan 20 Türkçe ö retmenine 
göre ö rencilerin okuduklar  metni içselle tirememeleri okuma becerisinin geli tirilmesinde bir sorun 
olarak görülmektedir. Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerine göre nefesini kontrol edememe (f19), 
okuma düzeyinin ya  seviyesinin alt nda olmas  (f18), kitap okuma konusunda çevrede bir rol model 
olmamas  (f15), okuma al kanl  kazand rman n zorla yapt r lm  olmas  (f13), dikkat da n kl  
nedeniyle okumaya odaklanamama (f11), ba da kl k ögelerini kullanamama (f 9), kelimeye fazladan ek 
getirerek okuma (f 8), sorun olarak belirtilmi tir. 

Ara t rma verilerinin güvenilirli ini desteklemek amac yla ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin 
yar  yap land r lm  görü me formuna verdi i yan tlardan baz lar  do rudan al nt lar yap larak 
verilmi tir. 

“Okuma yaparken kelimenin tan nmas  ve ay rt edilmesi gerekir. En çok kar la t m sorunlar: 
ö rencilerin okudu u kelimeyi tan mamas , kelimeyi eksik okumas , gereksiz duru lar yapma, vurgu 
ve tonlamaya dikkat etmeme gibi sorunlard r.” (K1) 

“Okuma becerisini geli tirme sürecinde kar la t m en büyük sorun çocu un erken ya ta okuma 
sevgisi ve okuma al kanl n  kazanmam  olmas d r. Kar la t m di er bir sorun ise ö rencinin 
ilgi ve seviyesine uygun kitap seçimi yap lamam  olmas d r. Ö renci ilgi duydu u türleri okumad  
için okuma sevgisi geli memekte ve okuma becerisi bundan olumsuz etkilenmektedir.” (K8) 

“Okuma al kanl n n küçük ya lardan kazan lmam  olunmas ndan dolay  okuma s ras nda çabuk 
s k lma ve okudu u kitab  çabuk b rakma gibi davran lar görmekteyim. Ö rencilerin kitap okumak 
yerine daha cazip gelen interneti, sosyal a lar  tercih etmesi bence en büyük sorun günümüzde.” (K14) 

“Bence ö renciler okumay  gereksiz görmektedir. Okumay  bir ihtiyaç olarak görmüyorlar. stedikleri 
bilgiye sanal âlemde bir tu la ula abildiklerinden okumak ö rencilere göre gereksiz geliyor. Bir 
dersimde ö rencilerime kitap okuyarak çok ey ö renebiliriz çocuklar diye söylemi tim. Bir ö rencim; 
‘Ö retmenim ö renmek istedi im her eyi google’a sesli olarak sorunca anlat yor. Bence art k 
okumaya bile gerek kalmayacak ilerde.’ dedi. Ö rencilerin böyle dü ünmesi onlar  okuma sürecinde 
tembelli e ve ard ndan da okumamaya do ru sevk ediyor.” (K23) 

“Ö rencilerin okuduklar n  anlayamamalar , noktalama i aretleri ve vurgu tonlamaya dikkat 
etmemeleri, okumaya çok az zaman ay rmamalar  benim tespit etti im sorunlardan baz lar d r.” 
(K31) 
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“Okuma becerisinin geli tirilmesindeki en büyük sorun bence ö rencilerin okul ça ndan önceki 
ya larda ailesi taraf ndan kitaplarla tan t r lmam  olmas d r. Bu sebeple çocuklar okumaya kar  
isteksizler.” (K48) 

“Okuma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la t m sorunlar: Kelimeyi yanl  telaffuz etme, 
okudu u kelimenin anlam n  bilememe, okudu unu anlamama, okuduklar n  geçmi  bilgileri ile 
birle tirememe, okudu u metnin bölümleri aras nda ba lant  kuramama, özellikle sesli okumada 
özgüven eksikli i, yanl  okuma korkusu, deyim ve atasözlerini bilememe,  gibi sorunlarla s kça 
kar la yorum. Ö rencilerin kelime hazinelerinin zay f olmas  da okumaya kar  ilgilerini azalt yor 
diye dü ünüyorum.” (K81) 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin okuma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan 
sorunlara sunduklar  çözüm önerileri Tablo 2'de verilmi tir. 

Tablo 2. Okuma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlara çözüm önerileri 

Yan tlar f 

Sesli okuma çal malar  yap labilir 48 

Kelime tan ma ve farkl /yeni/anahtar kelimeleri ay rt etme gibi etkinlikler yap labilir 31 

Okumaya motive edici etkinlikler ve yöntemler uygulanabilir 28 

Ö rencilerin seviyelerine uygun kitap seçimine dikkat edilmelidir 28 

Farkl  türde metinler sunmak 28 

Okuma eyleminin içine aileyi de katmak 26 

Evde/okulda okuma saatleri düzenlemek 25 

Okul d  etkinliklerde okuma çal malar  yapmak 25 

Okul öncesinden ba layarak çocu a evde kitapl k olu turmaya özendirmek 21 

Çocu un sevdi i kitap türlerinin yazarlar yla söyle iler düzenlenebilir 20 

Türkçe dersleri kütüphanelerde i lenebilir 17 

Tablo 2 incelendi inde ara t rmaya kat lan 48 Türkçe ö retmeninin ö rencilerin okuma becerilerini 
geli tirmek için sesli okuma çal malar  yapmalar n n faydal  olabilece ini ifade etti i görülmektedir. 31 
Türkçe ö retmeni Kelime tan ma ve farkl /yeni/anahtar kelimeleri ay rt etme gibi etkinlikler 
yap lmas n n okuma becerisini geli tirebilece ini söylemi tir. 28 Türkçe ö retmeni ise; okumaya motive 
edici etkinlikler ve yöntemler uygulanabilir, ö rencilerin seviyelerine uygun kitap seçimine dikkat 
edilmelidir, farkl  türde metinler sunmak gibi uygulamalar n ö rencilerin okuma becerilerini 
geli tirebilece ini bildirmi tir.26 Türkçe ö retmeni okuma eyleminin içine aileyi de katman n faydal  
olabilece ini ifade etmi tir. Evde/okulda okuma saatleri düzenlemek, okul d  etkinliklerde okuma 
çal malar  yapmak 25 Türkçe ö retmeninin ifadesine göre okuma becerisinin geli iminde faydal  
olabilecek çözüm önerileridir. 21 Türkçe ö retmeni okul öncesinden ba layarak çocu a evde kitapl k 
olu turmaya özendirmenin faydal  olabilece ini ifade etmi tir.20 Türkçe ö retmeni çocu un sevdi i 
kitap türlerinin yazarlar yla söyle iler düzenlemenin okuma becerisinin geli imi sürecinde faydal  bir 
çözüm önerisi olabilece ini bildirmi tir. Ara t rmaya kat lan 17 Türkçe ö retmeni ise Türkçe derslerinin 
kütüphanelerde i lenebilece ini ifade etmi tir. 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin ifade etti i çözüm önerilerinin baz lar ndan do rudan 
al nt lar yap larak a a da sunulmu tur. 
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“Çocuklar n küçük ya larda, okumay  ö renmeden önce bile kitaplarla tan t r lmas  okuma 
becerisinin geli tirilmesi noktas nda faydal  olabilir. Çocuklar n okumaya kar  istekli olmalar  için 
ailelerle birlikte okuma etkinlikleri düzenlenebilir.” (K2) 

“Okuma becerisi ve okuma sevgisinin ö rencilere küçük ya ta sevdirilmesi gerekir. Bu noktada ilk 
görev aliye dü mektedir. Aileler bu noktada bilinçlendirilebilir. Bu konuda biz Türkçe ö retmenleri 
ö rencilerimize rehberlik etmeliyiz. Okuma saatleri ve okuma etkinlikleri düzenlemeliyiz.” (K8) 

“Okuma becerisi çal malar  sadece okulda yap lan bir etkinlik olmaktan ç kar lmal d r. De i ik 
mekânlarda okuma çal malar  ve etkinlikleri düzenlenebilir. Okul d  ö renme ortamlar nda okuma 
faaliyetleri düzenlenebilir. Kitap okumak amac yla bir gezi etkinli i yap labilir.” (K14) 

“Çocuklar n konu may  ö renmeye ba lamas yla aileler taraf ndan kitap okuma çal malar  
yap lmal d r. Çocuk okumayla ailesinde tan rsa okul döneminde bu becerinin geli tirilmesi daha 
kolay ve ba ar l  olacakt r. Bu noktada da ailelere e itim verilebilir. Küçük ya lardan itibaren evde 
çocu a ait bir kitapl k olu turmak, okuduklar  kitaplar hakk nda sohbet etmek okuma becerisinin 
geli tirilmesi sürecine büyük ölçüde katk  sa layacakt r. Ortaokula gelen ö rencilerin okuma geli im 
dosyalar , okuma ilgi envanterleri ilkokulda belirlenmi  olsa ya da belki de ilkokul ö retmenleri 
belirliyordur. Çocuk ortaokula geçince bu bilgiler biz Türkçe ö retmenleriyle de payla lsa okuma 
becerisinin geli imine, okuma sevgisinin kazand r lmas na büyük ölçüde katk  sa layacakt r diye 
dü ünüyorum.” (K30) 

“Ö rencilerle bol bol sesli okuma çal malar  yap labilir. ngilizce dil s n flar  olur baz  okullarda 
Türkçe dersleri için okuma odalar  yap labilir. Ö rencilerin kelimeleri tan malar , anahtar kelimeler 
ve yabanc  sözcükleri tan malar  için bol bol etkinlik yap lmal d r. Özellikle farkl  metinlerden okuma 
çal malar  yap lmal d r.” (K73) 

“Biz ö retmenler olarak öncelikle ö rencileri okumaya motive edici yöntemler geli tirmeliyiz. Bunun 
için her çocu un duygu ve dü ünce dünyas na girebilmek, onu tan maya çal mak çok önemlidir. 
Böylelikle çocuklar n ilgisine göre okuma süreci geli tirilebilir. Çocu a uygun kitab  seçmek, onlara 
farkl  türde metinler sunmak, okuma merak  uyand racak sorular yöneltmek, aileyi yönlendirmek ve 
evde okuma saatleri düzenlemek faydal  olabilir diye dü ünüyorum.” (K81) 

2.Yazma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar ve varsa çözüm 
önerileriniz nelerdir? 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin yazma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la t klar  
sorunlar Tablo 3’te verilmi tir. 

Tablo 3. Yazma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar ila ilan sorunlar 

Yan tlar f 

Yazma becerisini önemsememe 35 

Dü ünmeden yazmaya ba lamak 30 

Plan yapmadan yazmaya ba lamak 30 

Gere inden fazla yazma görevleri nedeniyle yazmaktan ho lanmama 29 

Yazmaya kar  ilgisiz ve isteksiz olma 28 
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Yazma yetersizli i/korkusu ve tembelli i 26 

Ö retmenlerin ve ö rencilerin yazmaya daha az vakit ay rmalar  26 

Yazmak yerine test çözmenin tercih edilmesi 24 

Söz varl n n zengin olmay  21 

Yazma becerisinin ö rencilere göre yorucu olarak dü ünülmesi 19 

Yazma becerisinin yeteri kadar sevdirilememesi 19 

Yaz m yanl lar  yapma 19 

Okunakl /güzel yazamama 19 

Konu malar ndaki hatalar  yaz ya dökme 17 

Duygu ve dü üncelerini yaz l  olarak ifade edememe 17 

Yazman n gereksiz ve s k c  görülmesi 11 

Yaz  türleri hakk ndaki bilgi eksikli i 8 

Sanal ortam yaz lar ndaki yaz m yanl lar  8 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerine Türkçe derslerinde yazma becerisinin geli tirilmesi 
sürecinde kar la t klar  sorunlar n neler oldu u sorusu yöneltilmi  ve 35 Türkçe ö retmeni yazma 
becerisini önemsememesi yan t n  vermi tir. 30 Türkçe ö retmeni; dü ünmeden yazmaya ba lamak, 
plan yapmadan yazmaya ba lamak sorunlar yla kar la t klar n  beyan etmi tir. Gere inden fazla yazma 
görevleri nedeniyle yazmaktan ho lanmama ise 29 Türkçe ö retmeni taraf ndan kar la t klar  sorun 
olarak bildirilmi tir. Yazmaya kar  ilgisiz ve isteksiz olma 28 Türkçe ö retmeni taraf ndan yazma 
becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan bir sorun olarak görülmektedir. Yazma 
yetersizli i/korkusu ve tembelli i, ö retmenlerin ve ö rencilerin yazmaya daha az vakit ay rmalar  26 
Türkçe ö retmeni taraf ndan kar la lan bir sorun olarak beyan edilmi tir. Ara t rmaya kat lan 24 
Türkçe ö retmeni ise yazmak yerine test çözmenin tercih edilmesi sorunuyla kar la t klar n  
aktarm t r. 21 Türkçe ö retmeni ise söz varl n n zengin olmay n  yazma becerisinin geli tirilmesi 
sürecinde bir sorun olarak tespit ettiklerini ifade etmi tir. Yazma becerisinin ö rencilere göre yorucu 
olarak dü ünülmesi, yazma becerisinin yeteri kadar sevdirilememesi, yaz m yanl lar  yapma, 
Okunakl /güzel yazamama 19 Türkçe ö retmeni taraf ndan kar la lan bir sorun olarak belirtilmi tir. 
17 Türkçe ö retmeni; konu malar ndaki hatalar  yaz ya dökme, duygu ve dü üncelerini yaz l  olarak 
ifade edememeyi kar la t klar  di er sorunlar olarak aktarm t r. Yaz  türleri hakk ndaki bilgi eksikli i 
ve sanal ortam yaz lar ndaki yaz m yanl lar  ise 8 Türkçe ö retmeni taraf ndan kar la lan sorunlar 
olarak görülmektedir. 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin yar  yap land r lm  görü me formuna verdi i yan tlardan 
baz lar  do rudan al nt lar yap larak verilmi tir: 

“Bence yazma becerisi geli meyen ö rencilerin okuma al kanl  da geli memi tir. Çok kitap 
okumayan bir ö rencinin kelime da arc  yetersizdir. Bu da yazma becerisini olumsuz etkiler. 
Günümüzde internet, cep telefonlar  yazma becerisinin gösterildi i alanlar olarak kar m za 
ç kmaktad r. Art k eskisi gibi ö rencilerin Türkçe defterine yazd klar n  de il de sanal âleme 
yazd klar n  de erlendirmemiz gerekmektedir bence. Bunlara göre de bir Türkçe ö retmenlerinin 
sanal yaz  türlerine kendilerini adapte etmeleri gerekiyor diye dü ünüyorum. Bence yazma 
becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la t m en büyük sorun; ö rencilerin sanal ortamlarda 
Türkçenin kurallar na uymadan yaz lar yazmalar  ve bu yanl lar n  da fark etmedikleri için 
de i tirme ya da do rusunu ö renme yoluna gitmemeleridir. Her ö rencinin elinde bir cep telefonu 
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var. Sürekli bir ey payla p, onunla ilgili bir eyler yaz yorlar. Yazd klar  do rumu?, yaz m 
yanl lar n n fark ndalar m ? Bu bence büyük bir sorun diye dü ünüyorum. Ö rencilerim sosyal 
medyada yapt klar  yaz m yanl lar n , anlams z k saltmalar  yaz l  sorular n  cevaplarken, verdi im 
yazma görevlerini yaparken fark nda olmadan kullan yorlar.” (K3) 

“Yazma becerisinde ö rencinin yazma al kanl n  ilkokul zaman nda kazand  ve yap lan hatalar n 
düzeltilmemesi maalesef Türkçe derslerine yans maktad r. Ö rencilerin ilkokuldan getirdikleri yazma 
kusurlar n  ortaokulda düzeltmek oldukça zor oluyor. lkokullarda Türkçe derslerinde yazma 
görevleri daha fazla verilmeli ve yazmaya daha çok önem verilmeli diye dü ünüyorum.” (K13) 

“Bence biz ö retmenler ö rencilere çok fazla yazma ödevleri veriyoruz. Ö renciler yaz  yazmaktan 
b k yorlar zamanla. Bu da onlar  yazmaya kar  isteksiz hale getiriyor.” (K19) 

“Yazma becerisinin geli tirilmesindeki en büyük sorun bence plans zca ve dü ünmeden hareket 
etmektir. Ö rencilere yaz  yazman n bir dü ünce eylemi oldu u, yazmaya ba lamadan önce 
dü ünmeleri gerekti i, nas l dü ünecekleri ö retilmiyor bence. Biz Türkçe ö retmenleri ü eniyor 
muyuz? Yoksa gereksiz mi görüyoruz bilmiyorum ama bunu atl yoruz hep. Ö rencilere yazmaya 
ba lamadan önce plan yapmalar  gerekti i konusu üstün körü geçi tiriliyor.” (K38) 

“Yazma becerisinde ö rencilerin duygu ve dü üncelerini aç k ve etkili bir ekilde ifade etmelerini 
bekleriz. Ancak ö renciler duygu ve dü üncelerini yaz l  olarak ifade edebilme konusunda sorunlar 
ya yor. Ayr ca oldukça fazla yaz m yanl  yap yorlar. Güzel ve okunakl  yaz  yazam yorlar. 
Ö renciler yazmaya kar  isteksiz olduklar  için üstük körü yaz yorlar. Bazen ö renciler kendi 
yaz lar n  bile okuyam yorlar.” (K51) 

“Yazma becerisine ö retmenler yeteri kadar zaman ay rm yor. Bu becerinin geli mesindeki en büyük 
sorun bence yeteri kadar önem verip zaman ay rm yoruz. S nav kayg s  yüzünden test çözmeye daha 
çok önem veriyoruz. 8. S n flarda yazma becerisi LGS s navlar  yüzünden hep ihmal ediliyor. LGS de 
yazma becerisi de ölçülebilse eminim çok güzel yaz  yazan ö rencilerimiz olur diye dü ünüyorum.”  
(K65) 

“Yazma becerisi zihinsel ba lang c  olan ve dü üncenin kas gücünü harekete geçirmesiyle ortaya ç kan 
bir beceridir. Bu yüzden öncelikle ö rencilerimize dü ünme e itimi vermeliyiz. Nas l dü üneceklerini 
ö retmeliyiz. Dü ünceyi nas l yaz ya dökeceklerini anlatmal y z. Bol örnekler vermeden, uygulamalar 
yapmadan yazma e itimi veriyoruz. Sonuç olarak da arzu edilen ekilde yazamayan ö renciler 
yeti tiriyoruz.” (K80) 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin yazma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan 
sorunlara sunduklar  çözüm önerileri Tablo 4’te verilmi tir. 

Tablo 4. Yazma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlara çözüm önerileri 

Yan tlar f 

Müstakil bir yaz  dersi/saati konulmal d r  31 

Günlük tutma al kanl  kazand r labilir 30 

Yaz m yanl lar  konusunda android uygulamalar/oyunlar ve etkinlikler geli tirilebilir 28 

Ö rencilerin tüm yazma faaliyetleri desteklenmeli, bol bol peki tireçler verilmelidir 26 

Gezilen, görülen yerleri yazarak anlatmalar  sa lanmal d r 25 
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Yazma için haz rl k, plan vb. süreçler detayl ca ö retilmelidir 25 

Yaz  türleri ö rencilere kavrat lmal  ve uygulamal  yaz  çal malar  yap lmal d r 24 

Duygu ve dü ünceleri yaz l  olarak ifade etme uygulamalar  çok s k yap lmal  24 

nternet ve sosyal medya yaz malar  için kurallar geli tirilebilir 20 

Tablo 4 incelendi inde yazma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlara getirilen çözüm 
önerilerinin ba nda 31 Türkçe ö retmeni taraf ndan müstakil bir yaz  dersi/saati konulmal d r önerisi 
gelmektedir. 30 Türkçe ö retmeni günlük tutma al kanl  kazand r labilir önerisini getirmi tir. 28 
Türkçe ö retmeni yaz m yanl lar  konusunda android uygulamalar/oyunlar ve etkinlikler geli tirilebilir 
önerisini getirmi tir. 26 Türkçe ö retmeni ö rencilerin tüm yazma faaliyetleri desteklenmeli, bol bol 
peki tireçler verilerek yazma sürecinde kar la lan sorunlar n çözülebilece ini dü ünmektedir. Gezilen, 
görülen yerleri yazarak anlatmalar  sa lanmas , yazma için haz rl k, plan vb. süreçler detayl ca 
ö retilmelidir önerileri de 25 Türkçe ö retmeni taraf ndan ifade edilmi tir.24 Türkçe ö retmeni 
taraf ndan yaz  türleri ö renciler kavrat lmal  ve uygulamal  yaz  çal malar  yap lmal  ve duygu ve 
dü ünceleri yaz l  olarak ifade etme uygulamalar  çok s k yap lmal  önerileri getirilmi tir. Ara t rmaya 
kat lan 20 Türkçe ö retmeni ise internet ve sosyal medya yaz malar  için kurallar geli tirilebilir 
önerisini sunmu tur. 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin yazma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la t klar  
sorunlara getirdikleri çözüm önerilerinden baz lar  do rudan al nt lar yap larak sunulmu tur: 

“Yazma becerisinin geli tirilmesi için Türkçe derslerinde yazma becerisi için ayr  bir zaman dilimi 
ay rmal y z. Müstakil bir ders gibi yazma dersi yapabiliriz.” (K6) 

“Küçük ya lardan itibaren günlük tutma al kanl  kazand rmak yazma becerisinin geli tirilmesi için 
çok faydal  olacakt r. Ö rencilere duygu ve dü üncelerini, gezip gördükleri yerleri yaz l  olarak s k s k 
anlatt rmal y z. ark  sözü yazma çal malar , iir yazma çal malar , ö rencilerin yaz  
yazabilecekleri her türlü etkinlik ve uygulamalar Türkçe derslerinde bol bol yap lmal d r.” (K9) 

“Bence Milli E itim Bakanl  LGS de aç k uçlu sorular sormal  art k. Çocuklara test çözdürmekten 
ba ka bir çal ma yapam yoruz. Ö rencilerin yaz l  anlat m n n geli mesi için öncelikle yaz l  
anlat m n önemli oldu u bilinciyle hareket edilmelidir.” (K19) 

“Sosyal medya kullan m  yazma becerisini olumsuz etkiledi diye dü ünüyorum. Ö rencilere kâ t 
kalemle yaz  yazd rmak çok güç oldu art k. Biz de ça a ayak uydurmal y z. Ö rencilerin sanal 
ortamdaki yaz  çal malar  yapmalar  için uygulamalar geli tirilebilir. Ö renci kompozisyon yazma 
ödevini blog gibi bir ortamda yazabilir. Milli E itim Bakanl  buna benzer ortamlar olu turabilir. 
Her okula internet sitesi yapt lar bence bunu da yapabilirler.” (K40) 

“Her ö renciye günlük tutturmal y z bence. Ö renciler isterse matbu bir deftere isterse de elektronik 
ortamda günlük tutabilirler. Her gününü k sa anlatt  bir blog da olabilir ö renciler için. 
Ya ad klar n , duygu ve dü üncelerini yazarak anlatmal  her ö renci bence. Yazma becerisi ancak bol 
bol uygulamalar ile geli ir diye dü ünüyorum. Bunun için toplant lar, paneller düzenlenerek ortak bir 
yol haritas  ç karabilir bakanl k bence.” (K74) 
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3.Konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar ve varsa çözüm 
önerileriniz nelerdir? 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la t klar  
sorunlar Tablo 5’te verilmi tir. 

Tablo 5. Konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar 

Yan tlar f 

Özgüven eksikli i 47 

Konu ulacak konu hakk nda ö rencilerin yeterli bilgiye sahip olmamas  39 

Kelime hazinesinin yetersiz olu u 38 

Yeteri kadar kitap okumama 38 

Sözcükleri do ru telaffuz edememe 28 

Yerel a z özellikleri 26 

Konu ma e itimine çok az zaman ay r lmas  26 

Konu maya haz rl ks z, plans z ve dü ünmeden ba lama 24 

Duygu ve dü üncelerini sözlü olarak ifade edememe 17 

Sanal ortamdaki yaz m yanl lar n n konu malar na da yans mas  15 

Ses tonunu ayarlayamama, vurgu ve tonlamaya dikkat edememe 15 

Beden dilini kullanamama/jest ve mimikleri kullanamama 15 

Argo ve uygunsuz sözcükleri kullanma 10 

Ara t rmadan elde edilen bulgulara göre 47 Türkçe ö retmeni konu ma becerisinin geli tirilmesi 
sürecinde kar la t klar  en önemli sorunun özgüven eksikli i oldu unu ifade etmi tir. Tablo 5 
incelendi inde 39 Türkçe ö retmeninin konu ulacak konu hakk nda ö rencilerin yeterli bilgiye sahip 
olmamas n  konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde bir sorun olarak gördükleri anla lmaktad r. 
Kelime hazinesinin yetersiz olu u, yeteri kadar kitap okumama 38 Türkçe ö retmeni taraf ndan sorun 
olarak kar la ld  ifade edilmi tir. Sözcükleri do ru telaffuz edememenin 28 Türkçe ö retmeni 
taraf ndan konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde bir sorun olarak kar la ld  görülmektedir. 
Yerel a z özellikleri, konu ma e itimine çok az zaman ay r lmas  26 Türkçe ö retmeni taraf ndan 
kar la lan sorunlar olarak beyan edilmi tir. Konu maya haz rl ks z,  plans z ve dü ünmeden ba lama 
24 kat l mc  taraf ndan kar la lan bir sorun olarak aktar lm t r. Duygu ve dü üncelerini sözlü olarak 
ifade edememe ise 17 Türkçe ö retmeni taraf ndan kar la lan bir sorun olarak tespit edilmi tir. Sanal 
ortamdaki yaz m yanl lar n n konu malar na da yans mas , Ses tonunu ayarlayamama, vurgu ve 
tonlamaya dikkat edememe, beden dilini kullanamama/jest ve mimikleri kullanamama ise 15 Türkçe 
ö retmeni taraf ndan kar la lan sorunlar olarak ifade edilmi tir. Ara t rmaya kat lan 10 Türkçe 
ö retmeni argo ve uygunsuz sözcükleri kullanmay  kar la t klar  bir sorun olarak tespit etmi tir. 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin yar  yap land r lm  görü me formuna verdi i yan tlardan 
baz lar  do rudan al nt lar yap larak a a da sunulmu tur. 

“Konu ma becerisinde kar la lan sorunlar; telaffuz sorunlar , ses tonunu ayarlayamama, vurgu 
eksikli i, özgüven eksikli i ve alay edilme korkusudur. Baz  ö renciler argo sözcükler kullan yor 
konu urken. Kulland  argo ya da uygunsuz sözcüklerin fark nda bile olmuyorlar. Muhtemelen 
televizyon, sanal âlemden etkileniyorlar.” (K5) 
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“Ço u ö rencide kar la t m sorun kendine güven duymama, heyecan n  dengede tutamama ve en 
önemlisi de kelime da arc klar n n yetersiz olmas d r. Baz  ö renciler iki kelimeyi bir ayara getirip 
fikirlerini ifade edemiyorlar. Yeteri kadar kitap okumad klar  için bu konuda yetersiz kal yorlar diye 
dü ünüyorum.” (K12) 

“Günümüzde teknolojinin do ru kullan lmamas  konu ma becerisinin geli tirilmesinde büyük bir 
sorun te kil etmektedir. Ö rencinin televizyon, bilgisayar vb. ortamlarda konuma becerisine yön 
verebilecek, katk  sa layabilecek örnekleri seçememesi, bu konuda ö renciye rehberlik edilmemesi çok 
önemli bir sorun diye dü ünüyorum. Ö renciler uygun olmayan kanallar  izleyip olumsuz 
etkileniyorlar.” (K27) 

“Konu ma becerisindeki en büyük sorun ö rencilerin yeterli kelime hazinesine sahip olmay d r. Bu 
nedenle kendilerine güvenleri olmuyor ve topluluk kar s nda konu maktan utan yorlar. Türkçe 
derslerinde konular  yeti tirece iz diye konu ma becerisine fazla yer vermiyoruz. Bu da en önemli 
sorun diye dü ünüyorum.” (K33) 

“Ö renciler anne ve babalar ndan, mahallelerinden edindikleri yerel a z özelliklerini konu malar na 
yans t yorlar. Konu urken baz  ö rencilerin nereli oldu unu bile bazen tahmin edebiliyorsunuz. 
Ayr ca konu urken vurgu ve tonlamaya hiç dikkat etmiyorlar.” (K51) 

“Yeteri kadar kitap okumamak bence en büyük sorun. Az kitap okuyan ö rencinin kelime hazinesi 
zay f oluyor. Kitaplar ö rencilere bilgi anlam nda da çok ey kazand r yor. Çok kitap okuyan çocuklar 
genellikle çok iyi kendilerini ifade edebiliyor. Verilen sorulara cevap verebiliyor. Ayr ca konu ma 
becerisi geli mi  bir ö renci beden dilini çok iyi kullanabilmeli bence. Ö renciler konu urken beden 
dilini etkili kullanam yor. Jest ve mimiklerine hâkim olam yor. Bu da konu malar n n etkili 
olmamas na sebep oluyor.” (K64) 

“Ö rencilerin ço unda telefon var. Telefondan bir resim payla ma, payla mlar yla ilgili bir eyler 
yazmaya çal ma iste i çabas  var ço unda. Konu mak onlara art k gereksiz geliyor bence. Çok yak n 
iki arkada  bir araya geliyor ama konu mak yerine sosyal medyada tak l yorlar. Yan yana oturmak 
yetiyor sanki onlara. Bu da az konu an ve telefonu elinden dü ürmeyen bir çocuk ortaya ç kar yor. 
Haliyle onlar nda konu ma becerilerinin güzel ve etkileyici olmas n  beklemek pek gerçekçi olmaz diye 
dü ünüyorum.” (K77) 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan 
sorunlara sunduklar  çözüm önerileri Tablo 6’da verilmi tir. 

Tablo 6. Konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlara çözüm önerileri 

Yan tlar f 

Konu ma becerisi e itimine müstakil bir ekilde yer verilmeli  34 

Ö rencilerin özgüvenlerini geli tirecek konu ma etkinlikler düzenlenmeli 29 

yi ve etkili konu ma örnekleri izlenerek örnek uygulamalar yap labilir 25 

Konu ma öncesi haz rl k, konu ma plan  vb. konularda e itimler ve örnek uygulamalar yap labilir 19 

Ö rencilere beden dili e itimi verilebilir 18 

Ö rencilere haz rl kl  ve haz rl ks z konu malar yapma etkinlikleri yap labilir 18 

Drama ve canland rma etkinlikleri yap labilir 17 
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TED konu malar  gibi örnek konu malar izletilip ö rencilerle de erlendirmeler yap labilir 15 

Tablo 6’ya göre ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinden 34’ü konu ma becerisinin geli tirilmesi 
için konu ma becerisi e itimine müstakil bir ekilde yer verilmeli önerisini getirmi tir.29 Türkçe 
ö retmeni ö rencilerin özgüvenlerini geli tirecek konu ma etkinlikler düzenlenmeli,25 Türkçe 
ö retmeni iyi ve etkili konu ma örnekleri izlenerek örnek uygulamalar yap labilir, 19 Türkçe ö retmeni 
konu ma öncesi haz rl k, konu ma plan  vb. konularda e itimler ve örnek uygulamalar yap labilir, 
ara t rmaya kat lan 18 Türkçe ö retmeni ise ö rencilere beden dili e itimi verilebilir, ö rencilere 
haz rl kl  ve haz rl ks z konu malar yapma etkinlikleri yap labilir önerilerini getirmi tir. Ara t rmaya 
kat lan 17 Türkçe ö retmeni ise drama ve canland rma etkinlikleri yap lmas n n konu ma becerisini 
geli tirece ini ifade etmi tir. Ara t rmaya kat lan 15 Türkçe ö retmeni ise TED konu malar  gibi örnek 
konu malar izletilip ö rencilerle de erlendirmeler yap lmas n n konu ma becerisinin geli tirilmesinde 
faydal  olaca n  ifade etmi tir. 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la t klar  
sorunlara getirdikleri çözüm önerilerinin baz lar  do rudan al nt lar yap larak a a da sunulmu tur. 

“Güzel ve etkili konu ma nas l olur? Ö rencilere bunlar izletilmeli bence. Ard ndan örnek konu malar 
üzerinde konu ularak e itimler verilebilir.” TED konu malar  gibi konu malar  ö rencilere 
izletebiliriz.” (K1) 

“Ö rencilerin televizyon, bilgisayar vb. ortamlarda seyretti i konu malar n  örnek ald  dizi vb. 
programlar takip edilerek uygunsuz olanlar  izlememesi, faydal  olanlar  takip etmesi için rehberlik 
yap labilir. Konu ma becerisinin geli tirilmesi kitap okumayla do ru orant l d r. Ö rencilere bu 
hususta kitap okumalar  için yönlendirmeler yap labilir.” (K11) 

“Ö rencilerde konu ma becerisini geli memesindeki en büyük sorun özgüven eksikli i oldu u için 
ö rencilerin özgüvenlerini yükseltici etkinlikler yap labilir. Ö rencinin konu ma konusunda 
cesaretlendirilmesi, onlar  tan yarak ilgi alanlar n n bilinmesi, sevdi i konulardan söz açarak 
ö renciyi konu maya te vik etmek, ya ad klar ndan yola ç karak belirli bir konu verip anlatmas n  
isteyebiliriz. Besledi i bir havyan  anlatmas n  isteyebiliriz. Ö rencilere k sa konu malar yapt rarak 
konu ma pratiklerini artt rmak konu ma becerilerin geli tirecektir. Aile içinde çocuklara mutlaka söz 
hakk  verilmeli, anne ve babalar çocuklar  b kmadan, s k lmadan dinlemeli, sözlerini kesmeden 
onlar n konu malar n  desteklemelidir.” (K18) 

“Konu ma e itimi konusunda ö rencilere e itimler verilmelidir. yi bir konu man n özellikleri, 
konu ma türleri anlat lmal d r. Konu malar yla insanlar  etkileyebilen iyi konu malar ve 
konu mac lar dinlenebilir. Ö rencilere derslerde bol bol haz rl kl  ve haz rl ks z konu malar 
yapt r lmal d r.” (K23) 

“Drama ve canland rma dersleri konularak ö rencilerin aktif bir ekilde bu derslerde görev almalar  
sa lanabilir. Ö rencilerin derslerde okudu u kitaplar  anlatmalar  sa lanarak topluluk kar s nda 
heyecanlanmadan konu malar na ortam sa lanmal d r. S k s k s n f arkada lar n n kar s nda 
konu malar yapabilen ö rencilerin özgüvenleri geli ir ve topluluk kar s nda konu ma becerileri 
geli ir.” (K49) 
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“Ö rencilerin etkili ve güzel konu abilmesi kelime hazinelerinin fazla olmas na ba l d r. Elbette çok 
kelime bilen ö renci çok güzel konu ur diyemeyiz ama güzel ve etkili konu mak için kelime hazinesinin 
yüksek olmas  önemlidir. Bunun için de ö rencilere bol bol kitap okutmal y z. Ö renciler okudu u 
kitaplar  s n fta arkada lar n n huzurunda anlatt rmal y z. Bu uygulamalar hem okuma becerisini 
hem de ö rencinin konu ma becerisini geli tirir. Türkçe derslerinde konu ma etkinlikleri için zaman 
ay rmam z gerekir. Konu ma becerisini maalesef atl yoruz.” (K70) 

“Ö rencilere beden dili, ileti im gibi e itimler verilmelidir. Seçmeli olarak konu ma dersleri 
konulabilir diye dü ünüyorum. Ö rencilerin ilgi alanlar na göre konu ma konular  verilerek 
konu malar yapabilecekleri etkinlikler düzenlenebilir. Ö rencilerin örnek ald  youtuber’lar ile 
uzaktan ya da yüz yüze bir araya gelmelerini sa layacak etkinliklere düzenlenebilir.” (K75) 

4.Dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar ve varsa 
çözüm önerileriniz nelerdir? 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde 
kar la t klar  sorunlar Tablo 7’de verilmi tir. 

Tablo 7. Dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar 

Yan tlar f 

Do ru dinlemeyi bilememek 41 

Dikkatin çabuk da lmas  39 

Dinleyeni aktif tutmamak  29 

Konu an  rahats z edecek tav r ve davran lar 18 

Dikkatini dinledi ine verememe/ilgisizlik 18 

Dinledi inin bölümleri aras nda ba lant  kuramama 11 

Empati kuramama 10 

Dinlerken not almay  bilmemek 10 

Tablo 7 incelendi inde do ru dinlemeyi bilememek dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde 
en çok kar la lan sorun olarak görülmektedir. 41 Türkçe ö retmeni taraf ndan ifade edilmi tir.39 
Türkçe ö retmeni dikkatin çabuk da lmas n  kar la t klar  sorun olarak belirtmi tir. Ara t rmaya 
kat lan 29 Türkçe ö retmeni de dinleyeni aktif tutmamay  kar la t  bir sorun olarak ifade etmi tir. 
Konu an  rahats z edecek tav r ve davran lar sergilemek ve dikkatini dinledi ine verememe/ilgisizlik 
18 Türkçe ö retmeni taraf ndan kar la lan bir sorun olarak belirtilmi tir. Ara t rmaya kat lan 11 
Türkçe ö retmeni dinledi inin bölümleri aras nda ba lant  kuramamay  bir sorun olarak görürken 10 
Türkçe ö retmeni de empati kuramamay  ve dinlerken not almay  bilmemeyi dinleme/izleme 
becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la t  bir sorun olarak bildirmi tir. 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde 
kar la t klar  sorunlara verdi i yan tlardan baz lar  do rudan al nt lar yap larak a a da sunulmu tur. 

“Dinleme/izleme becerisinde kar la lan temel sorunlar; dikkatini dinledi i metne verememe, 
dinledi i metindeki kelimeleri anlamama, dinledi i metnin ba  ve di er bölümleri aras nda ba lant  
kuramama eklinse s ralayabilirim.” (K4) 
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“Dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesinde kar la lan sorunlardan biri ö rencinin dikkatinin 
çabuk da lmas d r. Ö rencinin dikkatini çekecek ve sürekli tutacak ekilde konu mac lar kendilerini 
ayarlam yorlar.” (K13) 

“Dinleme/izleme becerisi metinleri ö rencilerin seviyesine uygun olmuyor. Ö renciler bu yüzden 
metne kendilerini veremiyor ve çabuk s k l yorlar.” (K25) 

“Ö rencilere dinleme e itimi verilmiyor. Bu en büyük sorun bence. Ö rencilere dinleme faaliyetlerinde 
sadece sus, konu ma gibi emir cümleleri kuruyoruz. Do ru dinlemenin nas l yap lmas  gerekti ini 
ö retmiyoruz. Hal böyle olunca da ö renciler dinlemiyor. Daha do rusu nas l dinlemesi gerekti ini 
bilmiyor.” (K44) 

“Ö renciler nas l dinleyeceklerini bilmiyorlar. Dinlerken not alm yorlar. Dinlerken not almak 
gerekti ini bilmiyorlar. Bu problemler bizden kaynaklan yor bence. Ö renciye sadece dinle çocu um 
diyoruz. Ama nas l dinleyecek, neden dinleyecek bunlar  hep es geçiyoruz.” (K63) 

“Dinleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la t m en büyük sorun ö rencilerin konu an n 
dikkatini da tacak ve onu rahats z edecek tav r ve davran lar sergilemesidir. Ö renci konu mac yla 
empati kurabilmeyi bilmiyor.” (K78) 

“Konu mac lar dinleyenin ilgisini çekecek ekilde konu malar n  sürdürmüyor. Ö renciler konu mac  
taraf ndan metnin içinde tutulmuyor, aktif bir ekilde dinlemelerini sa layacak etkinlikler 
yap lmad  için metin ö rencilerin ilgisini çekmiyor.” (K82) 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde 
kar la lan sorunlara sunduklar  çözüm önerileri Tablo 8’de verilmi tir. 

Tablo 8. Dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlara çözüm önerileri 

Yan tlar f 

Do ru ve etkili dinleme nas l olur e itimleri verilmeli 39 

Türkçe derslerinde bol bol dinleme etkinlikler düzenlenmeli 34 

Dinleme/izleme etkinlikleri dinleyenleri de aktif edecek ekilde düzenlenmeli 29 

Konu anla empati/göz temas  kurma gibi e itimler verilebilir 19 

Dinlenen/izlenen metinleri ö rencilerle birlikte tahlil edilebilir 15 

TED konu malar  gibi örnek konu malar dinletilip/izletilip ö rencilerle de erlendirmeler 
yap labilir 

15 

Tablo 8 incelendi inde; ara t rmaya kat lan 39 Türkçe ö retmeni ö rencilere do ru ve etkili dinleme 
e itimleri verilmesinin dinleme/izleme becerinde kar la lan sorunlar için faydal  olaca n  ifade 
etmi tir.34 Türkçe ö retmeni Türkçe derslerinde bol bol dinleme etkinlikler düzenlenmeli, 29 Türkçe 
ö retmeni dinleme/izleme etkinlikleri dinleyenleri de aktif edecek ekilde düzenlenmeli,19 Türkçe 
ö retmeni konu anla empati/göz temas  kurma gibi e itimler verilebilir, 15 Türkçe ö retmeni ise 
dinlenen/izlenen metinleri ö rencilerle birlikte tahlil edilebilir, TED konu malar  gibi örnek 
konu malar dinletilip/izletilip ö rencilerle de erlendirmeler yap labilir önerilerini sunmu tur. 
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Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde 
kar la t klar  sorunlara getirmi  olduklar  çözüm önerilerinden baz lar  do rudan al nt lar yap larak 
a a da sunulmu tur. 

“Dinleme becerisinin geli tirilmesi için ö rencinin ilgi alan na giren, ho land  konularla ilgili 
metinleri dinleterek ba lat lmas  faydal  olacakt r. Güncel bir f kra, ark , k sa bir hikâye, gezilmesi 
gereken bir yer, popüler bir dizi, reklam, dikkat çekici bir haber, sosyal medyadan takip ettikleri 
birinin uygun videolar  ö rencilere izlettirerek/dinlettirilerek bunlarla ilgili sorular sormak, 
baz lar n  yar da keserek sonunu tahmin ettirmek, bilmediklerin üzerine konu mak ö rencilerin 
dinleme becerilerini geli tirecektir diye dü ünüyorum.” (K5) 

“Türkçe ders kitaplar nda seçilen dinleme metinleri ö rencilerin seviyelerini uygun de ildir. 
Ö rencilerin seviyelerine uygun dinleme metinleri ile dinleme etkinlikleri yap lmal d r. Ayr ca 
dinleme metinlerinin seslendiren ki ilerin, ses tonlar  ö renciyi s kmayacak, dikkatlerin çekecek 
ki ilerden seçilmesini özen gösterilmelidir.” (K9) 

“Dinleme metinleri sadece i itme duyusuna hitap etmemelidir. Ö renci bu metinleri anlamakta 
zorlan yor. Dinleme metinlerin görsellerle desteklenirse daha etkili oluyor. Tabi ilerleyen zamanda 
görseller kald r larak devam edilebilir. Dinleme/izleme için ö rencilere ön haz rl k yapmalar , not 
almalar , nitelikli dinleme için neler yap lmas  gerekti i gibi e itimler verilebilir.” (K38) 

“Dinleme/izleme yaparken ö rencilerimize nas l davranmalar  gerekti ini ö retmeliyiz. Dinlerken 
neler dikkat etmeli ö rencilerin ço u bunlar  bilmiyor. Anlaman n iyi bir dinleyici olmaktan geçti ini 
ö rencilerimize kavratmal y z. Dinlediklerini ölçen etkinlikler düzenlemeliyiz. Özellikle arkada lar  
taraf ndan konu mas  dinlenen ö rencilere akran de erlendirmeleri yapt rabiliriz.” (K41) 

“ ngilizce ö retmenleri dinleme dersleri yap yorlar. Belki dersler uygun bunun için. Bizler de Türkçe 
derslerimizde dinleme etkinliklerinin say s n  artt rabilir. Baz  ö rencileri konu turup dinleyen 
ö rencilere konu an arkada lar n n anlatt  konular hakk nda sorular sorarak aktif bir ekilde 
dinlemelerini sa layabiliriz.” (K63) 

Tart ma, sonuç ve öneriler 

Ara t rma 2019-2020 e itim ö retim y l  Antalya ili merkez ilçelerinde görev yapan 82 Türkçe 
ö retmeninin yar  yap land r lm  görü me formu arac l yla temel dil becerilerinin geli tirilmesi 
sürecinde kar la t klar  sorunlar ve bu sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini tespit etmek amac yla 
yürütülmü tür. Ara t rma sonucunda 82 Türkçe ö retmeninin Türkçe derslerini yürütürken 
kar la t klar  sorunlar: okuma becerisi, yazma becerisi, konu ma becerisi ve dinleme/izleme becerisi 
ba l klar  alt nda incelenmi tir. Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin kar la t klar  sorunlar ve 
bu sorunlara sunduklar  çözüm önerileri temala t r larak tablolar halinde sunulmu tur. Ara t rma 
sonuçlar  genel olarak de erlendirildi ine 4 temel beceri türünde de baz  ortak sorunlarla kar la ld  
görülmektedir. Bunun nedeni olarak temel dil becerilerinin birbirini etkileyen sarmal bir yap ya sahip 
olmas  gösterilebilir. Her ne kadar temel dil becerileri birbirlerine ba l , birbiriyle yak ndan ili kili ve 
birbirinin bütünleyicisi olsa da (Sever, 2015; Öz, 2015) ara t rman n yap s  ve do as  gere i daha detayl  
sonuçlara ula abilmek için ayr  ayr  de erlendirilmi tir. Ara t rma bulgular ndan elde edilen sonuçlara 
göre temel dil becerilerinin geli imi sürecinde Türkçe ö retmenleri taraf ndan kar la lan sorunlar; 
ö rencilerden kaynaklanan sorunlar, ö retmenlerden kaynaklanan sorunlar, e itim sistemi ve 
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süreçlerinden kaynaklanan sorunlar, aile ve çevresel sorunlar, teknolojinin getirdi i birtak m sorunlar 
olmak üzere be  ba l kta tasnif edilebilece i görülmektedir.  

Okuma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlara Türkçe ö retmenlerinin verdi i 
yan tlar n: sözcüklerin son hecelerini atlama, sözcükleri tan yamama, okumaya kar  özgüven eksikli i, 
söz varl n n zay f olmas , okumaya kar  ilgisiz ve isteksiz olma, sözcükleri yanl  okuma, erken ya ta 
al kanl a dönü türülememesi, vurgu ve tonlamaya dikkat edememe, kelimeleri do ru telaffuz 
edememe, okudu unu anlayamama, ilgiye ve seviyeye göre kitap türü seçilememesi, okumay  bir ihtiyaç 
olarak görmeme, okudu u metini içselle tirememe, nefesini kontrol edememe, okuma düzeyinin ya  
seviyesinin alt nda olmas , kitap okuma konusunda çevrede rol modelinin olmamas , okuma al kanl  
kazand rman n zorla yapt r lm  olmas , dikkat da n kl  nedeniyle okumaya odaklanamama, 
ba da kl k ögelerini kullanamama, kelimeye fazladan ek getirerek okuma ba l klar  alt nda s raland  
görülmektedir. Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenleri Türkçe derslerinde kar la t klar  bu 
sorunlar n okuma becerisinin geli imini olumsuz yönde etkiledi ini ifade etmi tir. Okuma becerisinin 
geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlar n büyük bir ço unlu unun ö renciden kaynakl  sorunlar 
oldu u görülmektedir. Bu sorunlar n ba nda ö rencilerin okuma hatalar , okuma becerisine kar  
tutumlar  ve okuma becerisi için haz rbulunu luk düzeylerinin yetersizli i gelmektedir. Ö rencilerin 
ilkokuldan ba layarak her s n f düzeyinde okuma becerisi kazan mlar n  tam olarak edinmi  bir ekilde 
bir üst s n fa geçmeleri ve özellikle de ilkokuldan ortaokula eksik kazan mlarla gelmeleri okuma 
becerisinin geli imi için büyük bir sorun te kil etmektedir. Ö rencilerin okumaya kar  isteksiz 
olmalar , özgüven eksikli i, okumaya haz r olmay lar , okuma çal malar na yeteri kadar zaman 
ayr lmay  okuma becerisinin geli iminde kar la lan sorunlardand r ( Kavcar ve di erleri, 2004, 
s.50). Bu çal mada da Kavcar ve di erlerinin (2004) tespitlerine paralellik gösteren sonuçlara 
ula lm t r. I k ve Erdem (2016) çal malar nda okuma becerisi ile kar la lan sorunlar  ifade ederken 
genel olarak ö rencilerin okuma seviyelerinde dü üklük ve okudu unu anlayamama problemleri oldu u 
sonucuna ula m t r. Bu çal mada da okudu unu anlayamama ve ö rencilerin okuma seviyelerinin 
dü ük olmas  ula lan sonuçlar aras ndad r. 

Çocu un okuma geli imine yön veren çevresel etkenlerin ba nda ö retmen ve okul çevresi, arkada lar , 
ailesi ve kütüphane gelmektedir (Temizkan, 2021, s. 58). Ara t rma bulgular ndan elde edilen sonuçlara 
göre çocuklara erken ya ta okuma sevgisinin kazand r lmamas , ailede ya da çevrede okuma bilincini 
geli tirecek ortam n, rol modellerin olmamas  okuma becerisi geli im sürecini olumsuz etkilemektedir. 
Ar c  (2012)’n n çal mas nda da çocu un arkada  çevresinde, ailesinde, ya ad  toplumda okuyan bir 
yap  varsa okuma becerisinin geli ece i ifade edilmekte ve ara t rma sonuçlar yla örtü en bulgulara yer 
verilmektedir. Okuma becerisinin arzu edilen düzeyde geli tirilmesi ve kazand r lmas nda aile 
katk s n n, erken ya larda ba lanmas n n önemi oldukça büyüktür (Gündüz ve im ek, 2013). Ara t rma 
bulgular ndan elde edilen sonuçlara göre okuma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan 
sorunlara Türkçe ö retmenlerinin getirdi i çözüm önerilerinin ba nda bol bol sesli okuma 
çal malar n n yap lmas  gelmektedir. Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenleri taraf ndan ö rencilere 
kitap okuma al kanl  kazand rabilecek uygulama ve etkinliklerin okulda, ailede ve okul d  
ortamlarda da yap larak bu bilincin kazand r lmas  için çe itli faaliyetlerin yürütülmesi tavsiye 
edilmektedir. Ö rencilerin ilgilerine ve seviyelerine uygun yaz  türleri ve kitaplarla tan t r lmalar n n 
okuma becerisinin geli imi için önemli oldu u vurgulanmaktad r. Okuma becerisinin geli iminde aileyi 
de i in içine katarak çocuklara küçük ya larda okuma sevgisini kazand rman n faydal  olabilece i tavsiye 
edilmektedir. Ö rencilerin okuma becerisi ile ilgili problemleri ilgili s n f seviyesinde düzeltilmelidir. 
Ö rencinin okuma becerisi kazan mlar n n bir k sm  eksik olarak bir üst s n fa geçmesi okuma becerisi 
ile ilgili sorunlar n kartopu etkisi dedi imiz büyük bir soruna dönü mesine yol açmaktad r. Bu 
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problemler öncelikle ilkokulda çözülmeye çal lmal d r. Çözülmedi i takdirde okuma becerisi sorunlar  
ö renci için hayat  boyunca devam edebilir (Sidekli ve Yang n, 2005, s. 411; Talada, 2007, s. 46 ). 
Literatürde bu çal ma ile benzer çal malar tarand nda çal malar n do rudan do ruya ö rencilerle 
birlikte yürütülen çal malar ve ö retmen görü lerini içeren çal malar olmak üzere iki kategoride 
topland n  görmek mümkündür. Y lmaz (2008), Da  (2010), Uzunkol (2013) ö rencilerle yürüttü ü 
çal malar nda; okurken atlama, yanl  okuma gibi sorunlarla kar la t klar n  ifade etmi lerdir. Sidekli 
ve Yang n (2005), Çayc  ve Demir (2006) de yine ö rencilerle yürüttü ü çal malar nda sözcükleri 
tan yama sorunlar  ile kar la t klar n  aktarm lard r. Tespit edile bu sorunlar Akyol (2019) taraf ndan 
okuma hatalar  olarak isimlendirilmi tir. Bu ara t rmada da ayn  sorunlarla kar la ld  ancak bunlara 
ilave olarak Türkçe ö retmenleri taraf ndan farkl  sorunlar n da tespit edildi i görülmü tür. 

Ara t rma verilerinden elde edilen sonuçlara göre yazma becerisinin geli tirilmesi sürecinde Türkçe 
ö retmenleri kar la t klar  sorunlar ; yazmay  önemsememe, yazma için haz rl k yapmadan yaz ya 
ba lamak, ilgisizlik ve isteksizlik, gere inden fazla yazma görevleri nedeniyle yazmaktan ho lanmama, 
yazma yetersizli i/korkusu ve tembelli i, ö retmenlerin ve ö rencilerin yazmaya daha az vakit 
ay rmalar , yazmak yerine test çözmenin tercih edilmesi, söz varl n n zengin olmay , yazma 
becerisinin ö rencilere göre yorucu olarak dü ünülmesi, yazma becerisinin yeteri kadar 
sevdirilememesi, yaz m yanl lar  yapma, okunakl /güzel yazamama, konu malar ndaki hatalar  yaz ya 
dökme, duygu ve dü üncelerini yaz l  olarak ifade edememe, yazman n gereksiz ve s k c  görülmesi, yaz  
türleri hakk ndaki bilgi eksikli i, sanal ortam yaz lar ndaki yaz m yanl lar  ba l klar nda ifade 
etmi lerdir. Tespit edilen sorunlar genel olarak de erlendirildi inde ö rencilerin yazmaya 
tutumlar ndan kaynakl  sorunlar, s nav sistemi ve ö retmenlerden kaynakl  sorunlar oldu u 
anla lmaktad r. Ara t rma bulgular  al nyaz nda tespit edilen: s nav sisteminden (Üstüner ve engül 
2004) kaynakl  sorunlar, ö rencilerin yaz l  anlat ma bak  aç lar  (Ungan, 2007), ö retmenlerden 
kaynakl  sorunlarla (Göçer, 2010) örtü mektedir. Bu ba lamda öncelikli olarak Türkçe derslerinde 
yazma becerisi e itimine daha fazla vakit ay rarak ve ö rencilere yazma sevgisini kazand racak etkinlik 
ve uygulamalar n yap lmas  yazma becerisinin geli imini olumlu yönde etkileyecektir. Literatürdeki 
yazma becerisinde kar la lan sorunlar  ele alan benzer ara t rmalarda da bu ara t rmada tespit edilen 
sorunlara benzer ba l klara ula ld  görülmektedir. Ara t rmalarda yazma e itimine yeteri kadar 
zaman ayr lmay n n temel bir sorun oldu u göze çarpmaktad r (Y ld z, 2013). Ö rencilerin söz 
varl klar n n zengin olmay  (Y ld z, 2013; Sever, 2015) ve test odakl  s navlar n yazmay  olumsuz 
etkiledi i bu ara t rma sonuçlar nda oldu u gibi benzer çal malarda da ifade edilmektedir (Çifçi, 2006; 
Akbay r, 2011;). Ara t rmaya kat n Türkçe ö retmenlerine göre ö rencilerin sanal ortam yaz lar ndaki 
yaz m yanl lar  yaz l  anlat m becerilerini olumsuz etkilemektedir. Alanyaz nda tespit edilen benzer 
çal malarda da internet ve cep telefonlar nda kullan lan dilin yazma becerisini olumsuz etkiledi i 
sonuçlar na ula ld  görülmektedir (Yaman ve Yavuz, 2007; Y ld r m ve Tahiro lu, 2006). Ara t rmada 
tespit edilen bulgulardan olan: duygu ve dü üncelerini yaz l  olarak ifade edememe, söz varl n n zengin 
olmay , plan yapmadan yazmaya ba lamak sorunlar  Tok ve Ünlü ’nün (2014) çal malar nda da yazma 
becerisinin geli imi sürecinde kar la lan sorunlar olarak ifade edilmi tir. 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenleri yazma becerisinde kar la t klar  sorunlar için: müstakil bir 
yaz  dersi/saati konulmal d r, günlük tutma al kanl  kazand r labilir, yaz m yanl lar  konusunda 
android uygulamalar/oyunlar ve etkinlikler geli tirilebilir, ö rencilerin tüm yazma faaliyetleri 
desteklenmeli, bol bol peki tireçler verilmelidir, gezilen, görülen yerleri yazarak anlatmalar  
sa lanmal d r, yazma için haz rl k, plan vb. süreçler detayl ca ö retilmelidir, yaz  türleri ö rencilere 
kavrat lmal  ve uygulamal  yaz  çal malar  yap lmal d r, duygu ve dü ünceleri yaz l  olarak ifade etme 
uygulamalar  çok s k yap lmal , internet ve sosyal medya yaz m kurallar  geli tirilebilir çözüm önerilerini 
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sunmu lard r. Sunulan bu çözüm önerilerine göre yazma becerisi faaliyetlerine yön verilmesin yazma 
becerisini ve ö rencilerin yazmaya kar  tutumlar n  geli tirece i dü ünülmektedir. Ara t rmada yazma 
becerisinde kar la lan sorunlara çözüm önerisi olarak ö rencilere günlük tutma al kanl n n 
kazand r lmas  ve yazma için haz rl k yap lmas n n yazma becerisini geli tirebilece i ifade edilmi tir. 
Tek an (2001); Özbay ve Zorbaz ( 2012)’ n çal malar n n da günlük tutma al kanl n n ve yazma için 
haz rl k yap lmas n n yaz l  anlat m becerisini geli tirdi i bulgular na ula lm  olmas  ara t rmada elde 
edilen bulgular n alanyaz nla tutarl l k gösterdi ini ortaya koymaktad r.  

Ara t rma bulgular ndan elde edilen sonuçlara göre; ö rencilerdeki özgüven eksikli i, konu ulacak konu 
hakk nda yeterli bilgiye sahip olunmamas , kelime hazinesinin yetersiz olu u, yeteri kadar kitap 
okumama, yerel a z özellikleri, konu maya haz rl ks z, plans z ve dü ünmeden ba lama, beden dilini 
kullanamama/jest ve mimikleri kullanamama konu ma becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan 
temel sorunlar olarak göze çarpmaktad r. Alanyaz ndaki ara t rmalarda da konu ma becerisi için benzer 
sorunlarla kar la ld  görülmektedir. Yerel a z kullan m  (Y ld z, 2013); ses tonunu ayarlayamama, 
vurgu ve tonlamaya dikkat edememe, beden dilini etkili kullanamama (Ba aran ve Erdem, 2009) bu 
ara t rma ile konu ma becerisinde tespit edilen ortak sorunlard r. Bu ara t rmada tespit edilen konu ma 
becerisinde kar la lan sorunlar olan; konu ulacak konu hakk nda bilgi eksikli i, kelime hazinesinin 
yetersiz olu u alanyaz nda da (Akta  ve Gündüz, 2021) ifade edilmi tir. Alanyaz nda konu ma 
becerisinde kar la lan sorunlar  tespit eden benzer çal malarda da bu çal mayla benzer bulgulara: 
yöresel a z kullanma, kelime da arc  eksikli i, vurgu ve beden dilinden yeterince yararlan lamamas  
(Topçuo lu Ünal ve Degeç, 2012) ula ld  görülmektedir. Ara t rmada konu ma becerisinin 
geli tirilmesi sürecinde kar la lan sorunlara getirilen çözüm önerileri: konu ma becerisinin 
geli tirilmesi için konu ma becerisi e itimine müstakil bir ekilde yer verilmeli, ö rencilerin 
özgüvenlerini geli tirecek konu ma etkinlikler düzenlenmeli, ö rencilere beden dili e itimi verilebilir, 
drama ve canland rma etkinlikleri yap lmas n n konu ma becerisini geli tirece ini, konu ma öncesi 
haz rl k, konu ma plan  vb. konularda e itimler ve örnek uygulamalar yap labilir, ö rencilere haz rl kl  
ve haz rl ks z konu malar yapma etkinlikleri yap labilir, drama ve canland rma etkinlikleri yap labilir 
ba l klar  alt nda toplanmaktad r. Konu ma becerisinde kar la lan sorunlar olan: özgüven eksikli i, 
yerel a z özellikleri, ses tonunu ayarlayamama, vurgu ve tonlamaya dikkat edememe, kelime 
hazinesinin yetersiz olu u, beden dilini kullanamama/jest ve mimikleri kullanamama gibi sorunlara 
çözüm önerisi olarak Kara (2009) taraf ndan drama ve canland rma etkinlikleri yap lmas  
önerilmektedir. Bu ara t rmada da alanyaz nla örtü en bir ekilde ayn  önerinin konu ma becerisindeki 
temel baz  sorunlara çözüm getirece i ifade edilmi tir. Ö rencilerin konu ma becerisinde ya ayacaklar  
sorunlar  ortadan kald rmak ya da en aza indirmek için özgüvenlerini yükseltecek etkinliklerin yap lmas  
(Akyol, 2021), iyi örnek te kil edecek uygulamalar n yap lmas  (Uçgun, 2007), haz rl kl  ve haz rl ks z 
konu malar yapt r lmas   (Akta  ve Gündüz, 2021) tavsiye edilmektedir. 

Ara t rma bulgular ndan elde edilen sonuçlara göre dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde 
kar la lan sorunlar incelendi inde: do ru dinlemeyi bilememek, dikkatin çabuk da lmas , dinleyeni 
aktif tutmamak, konu an  rahats z edecek tav r ve davran lar, dikkatini dinledi ine 
verememe/ilgisizlik, dinledi inin bölümleri aras nda ba lant  kuramama, empati kuramama ve 
dinlerken not almay  bilmemek ba l klar n n tespit edildi i anla lmaktad r. Sonuçlar n genel olarak 
ö renci merkezli oldu u, bir k sm n n ö retmenden kaynakland  ve nitelikli bir dinleme e itimi ile 
a labilece i dü ünülmektedir. Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerine göre ö rencilere nitelikli 
dinleme/izleme e itimi verilmesi dinleme/izleme becerinin geli tirilmesi sürecindeki sorunlar için etkili 
bir çözüm önerisi olacakt r. Örnek te kil edebilecek dinleme metinlerinin Türkçe derslerinde 
ö rencilerle birlikte dinlenilmesi ve tahlil edilmesi bu becerinin geli mesine katk  sa layacakt r. 
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Ö rencilere arzu edilen nitelikte bir dinleme/izleme becerisi kazand rabilmek için dinleme/izleme 
becerisini; do u tan gelen bir beceri oldu u ve her hangi bir e itime ihtiyaç duymadan geli ti i 
inanc ndan (Özbay, 2014) vazgeçerek okuma ve yazma becerisi kadar önemli oldu u ve ö retilip 
de erlendirilebilecek bir beceri oldu u (Do an, 2012) bak  aç s yla ele al nmas  gerekmektedir. 
Altunta  Gürsoy ve Akyüz (2015)’ün dinleme e itiminde kar la lan güçlükleri tespit etti i 
çal malar nda en çok dile getirilen sorun ö rencilerde dikkat eksikli inin olmas d r. Altunta  Gürsoy ve 
Akyüz (2015); Kocaadam (2011) çal malar nda ö rencilerle etkili dinleme ve konu man n nas l olmas  
gerekti i üzerine konu ulmas n n, ö rencilerin dikkatlerinin da lmamas  için dinleme/izleme e itimi 
ortam n n ilgi ve dikkat çekebilecek nitelikte düzenlenmesinin dinleme/izleme becerisinin geli im 
sürecinde kar la lan sorunlar  ortadan kald rabilece ini ifade etmi leridir. Ara t rmaya kat lan Türkçe 
ö retmenlerinin ö rencilerin dinlerken not almalar  gerekti ini bilmedikleri ve nas l dinleyeceklerini 
bilmediklerini ifade etmesi dinleme/izleme becerisinin geli tirilme sürecinde kar la lan ö rencilerden 
kaynakl  sorunlar n temelini olu turmaktad r. Alanyaz nda dinleme/izleme becerisiyle tespit edilebilen 
benzer ara t rmalarda kar la lan sorunlar genel olarak; dikkat da n kl  ve ilgisizlik, haz rbulunu luk 
düzeyinin dü ük olmas  (Bayram, 2019), dikkatini dinledi ine verememek (Emiro lu, 2013), derste 
anlat lan konulara ilgi duyulmamas  (A l o lu, 2009) gibi ba l klardan olu maktad r. Bu ara t rmada 
da benzer bulgulara ula lm  olmas  ara t rma sonuçlar n n alanyaz nla tutarl k gösterdi ini ortaya 
koymaktad r. Türkçe derslerinde, Do an (2019)’ n çal mas nda ifade etti i dinleme/izleme becerisiyle 
ilgili yöntemlerin uygulanmas  dinleme/izleme becerisinin geli tirilmesi sürecinde kar la lan 
sorunlar  ortadan kald rmaya yard mc  olacakt r. 

Temel dil becerileri ba lam nda Türkçe e itiminin Türkçe ö retmenleri taraf ndan tespit edilen 
sorunlar  ve çözüm önerilerini ortaya koymay  amaçlayan bu ara t rmada bulgulardan elde edilen 
sonuçlara göre Türkçe ö retmenleri kar la t klar  sorunlar n büyük bir k sm n n ö renci merkezli 
oldu unu ifade etmi tir. Ö renci merkezli olan sorunlar n çözümü için ö rencilere ilgili temel dil 
becerisinin geli tirilmesi için çe itli e itimler verilmesi, etkinlik ve uygulamalarla temel dil becerilerinin 
desteklenmesinin faydal  olaca  dü ünülmektedir. Öncelikli olarak ö rencilerin sorun ya ad  temel 
dil becerisine kar  tutumlar n n de i tirilmesinin gerekli oldu u anla lmaktad r. Okuma, yazma, 
konu ma ve dinleme/izleme becerilerinin birbirini etkileyen yap lar  da dü ünülerek her beceri alan  
için ayn  özeni gösterip, Türkçe derslerinde dört temel beceriye de hitap eden uygulama ve etkinlikler 
yap lmal d r. Türkçe e itiminin temel yap  ta  olan dil becerilerinin birindeki eksiklik Türkçe e itimini 
olumsuz etkileyecektir. Her bir becerinin e it derecede önemli oldu u dü ünülerek ö rencilerden sonra 
Türkçe ö retmenleri de bu bilinçle temel dil becerilerine yakla mal d r. hmal edilen ya da di erlerine 
göre daha az i lenen bir beceri olmamal d r. Ö rencilerin bulunduklar  s n f seviyesindeki temel dil 
becerileri kazan mlar n n tamam n  edinerek bir üst s n fa geçmeleri oldukça önemlidir. Okuma 
etkinlikleri, söyle i ve münazaralar, haz rl kl  ve haz rl ks z konu malar, güzel örnek te kil edebilecek 
konu ma ve dinleme metinleri, konu ma tahlilleri gibi uygulamalar n okulda ve okul d  ö renme 
ortamlar nda s k s k yap lmas  Türkçe e itiminin geli imi için oldukça önemlidir. Günümüz 
teknolojisinin etkisiyle temel dil becerilerinden s ras yla yazma ve okuma, ard ndan da konu ma ve 
dinleme/izleme becerileri sanal ortamlarda daha yo un bir ekilde icra edilmeye ba lanm t r. 
Ö rencilerin bu mecralardaki yaz malar n  takip edip, temel dil becerileri ba lam nda sanal ortam 
ara t rmalar n n yap lmas  oldukça faydal  olacakt r. Sosyal medya yaz malar , blog yaz malar  gibi 
ö rencilerin çok s k kulland  sanal yazma mecralar  ile ilgili çal ma ve ara t rmalar yap l d r. Bu 
alanda tespit edilen soruna erken müdahale edilerek di er becerileri de olumsuz etkilemesinin önüne 
geçilebilir. Ara t rma sonuçlar na göre temel dil becerilerinin geli im sürecinde kar la lan sorunlar n 
ortak noktas  ö rencilerin temel dil becerilerine olan ilgilerinin dü ük olmas d r. Türkçe derslerinde 
ö rencilere fark ndal k kazand rmak için hangi temel dil becerisinin i lendi inin anlat lmas  faydal  
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olacakt r. lenen temel dil becerinin tan m , özellikleri, püf noktalar  ve bu beceri ile kar la labilecek 
sorunlar n neler oldu u ö rencilere anlat labilir böylelikle ö rencilerin temel dil becerileri hakk ndaki 
ilgi ve fark ndal k düzeyleri geli tirelebilir. Bol bol pratik ve fark ndal k e itimleriyle temel dil 
becerilerinde kar la lan sorunlar en aza indirilebilir. 
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4-Türkçe Sözlük’te at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve deyimle mi  
birle ik fiiller 

S la GEN KAYA1 

APA: Gen Kaya, S. (2022). Türkçe Sözlük’te at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve deyimle mi  
birle ik fiiller. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 64-89. DOI: 
10.29000/rumelide.1073840. 

Öz 

Bir isim unsuru ve at- fiiliyle kurulan birle ik fiiller bu çal man n konusunu olu turmaktad r. Bu fiil 
ile olu turulan birle ikler Korkmaz’ n ifadesiyle “anlamca kayna m  ve deyimle mi ” olarak 
adland r lmaktad r (Korkmaz, 1998, s. 5; 2007a, s. 46-47; 2007b, s. 153). Çal mada, birle ik fiil ve 
yard mc  fiile ili kin çe itli görü ler aktar lm ; at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve deyimle mi  
birle ik fiillerin Türkçe Sözlük’te (2011) yer alan tan mlar  ile birlikte bir dökümü verilmi ; söz 
konusu birle ikler isim unsurunun kökeni ve fiil-tamlay c  ili kisi bak m ndan incelenmi  ve say sal 
veriler nda de erlendirilmi tir. Çal man n örneklemini Türkçe Sözlük’te (2011) at- fiili ile 
kurulan anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiiller olu turmu tur. Veri toplama a amas nda 
Türkçe Sözlük (2011) taranarak bu fiille kurulmu  olan anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik 
fiiller derlenmi tir. At- fiili ile kurulan birle iklerde kullan lan yabanc  unsurlar n yo unlu u 
hakk nda fikir vermesi amac yla söz konusu birle ik fiiller isim unsurunun kökeni aç s ndan 
de erlendirilmi tir. At- fiili, Türkiye Türkçesinde kullan lan çok anlaml  fiillerden biridir. Fiillerin 
çok anlaml l k kazanmas nda etkili olan nedenlerden biri fiillerin istemi yani tamlay c lar d r (Do an, 
2011, s. 94-107). At- fiilinin birlikte kullan ld  tamlay c yla olan ili kilerinin ortaya ç kmas n  
sa lamak amac yla fiil-tamlay c  ili kisi üzerinde durulmu tur. Çal man n amac , at- fiili ile kurulan 
anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin dökümünü yaparak söz konusu birle ikleri isim 
unsurunun kökeni ve fiil-tamlay c  ili kisi yönünden incelemek, bu fiilin ve isim unsurlar n n birle ik 
yap lar içerisindeki isteme dayal  anlamsal ve söz dizimsel kullan m özelliklerini yans tmakt r.  

Anahtar kelimeler: Birle ik fiil, anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiil, tamlay c , fiil-
tamlay c  ili kisi  

Semantically fused and idiomatized compound verbs formed with the verb at- in 
Türkçe Sözlük 

Abstract 

Compound verbs formed with a noun and the verb at- constitute the subject of this study. Compounds 
formed with this verb are called " semantically fused and idiomatized" in Korkmaz's words (Korkmaz, 
1998, p. 5; 2007a, pp. 46-47; 2007b, p. 153). In the study, various opinions about the compound verb 
and auxiliary verb have been given; an inventory of the " semantically fused and idiomatized" 
compound verbs, which are formed with the verb at- , together with their definitions in Türkçe Sözlük 
(2011) is given; the aforementioned compounds were examined in terms of the etymology of the noun 
and the verb-complement relationship. The sample of the study consists of compound verbs that have 
been formed with the verb at- in Türkçe Sözlük (2011), which are semantically fused and idiomatized. 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, stanbul Ayd n Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  ( stanbul, Türkiye), 

silakaya@aydin.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-2726-9977 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 22.12.2021-kabul 
tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073840]  
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During the data collection, the compound verbs that were formed with this verb in Türkçe Sözlük 
(2011) were collected. In order to give an idea about the intensity of the foreign elements used in the 
compounds formed with the verb at-, these compound verbs were evaluated in terms of the etymology 
of the noun element. The verb at- is one of the polysemous verbs used in Turkish. One of the reasons 
that are effective in verbs gaining polysemy is the verbs' valency, that is, their complements (Do an, 
2011, pp. 94-107). In order to reveal the relations with the complement in which the verb at- is used 
together, verb-complement relationship is emphasized. The aim of the study is to analyze the 
semantically fused and idiomatized compound verbs in terms of the etymology of the noun and verb-
complement relationship formed with the verb at- and to reflect the semantic and syntactic usage 
features of this verb within compound. 

Keywords: Compound verb, semantically fused and idiomatized compound verb, complement, 
verb-complement relationship 

1. Giri  

Dil bilgisi çal malar n n konular ndan birini olu turan birle ik fiil, ara t rmac lar n çe itli görü ler ileri 
sürdü ü alanlardan biri olmu tur. Birle ik fiil tasnifleri gözden geçirildi inde genellikle isim + yard mc  
fiil ve fiil + yard mc  fiil eklinde bir ayr ma gidildi i görülür. Baz  ara t rmac lar isim + (as l) fiil 
kurulu undaki yap lara da birle ik fiil içerisinde yer verirler (Ergin, 2009; Banguo lu, 2004; Ediskun, 
1999; Gencan, 1979; Bilgegil, 1984; Hac emino lu, 1984; Korkmaz, 1998; 2007b; Karahan, 1999; 
Özmen, 2013; Do an, 2017). Zeynalov, isim + yard mc  fiil kurulu undaki yap lar  birle ik fiil olarak 
kabul etmez (Zeynalov, 1986, s. 458). Benzer bir görü ü Baydar da dile getirmi tir (Baydar, 2013, s. 64). 

Birle ik fiil, Türkçe Sözlük’te (2011) “ad soyundan bir kelime ile biçim ve anlam bak m ndan kayna p 
bütünle en fiil” biçiminde tan mlanmaktad r. Bu tan m, birinci unsuru fiil olan birle ik fiilleri 
kapsamamaktad r. Korkmaz’ n haz rlad  Gramer Terimleri Sözlü ü’nde birle ik fiil “ad soylu bir 
kelimeyle etmek, eylemek, olmak yard mc  fiillerinin birle mesinden veya birer s fat-fiil ya da zarf-fiil 
ekleriyle birbirine ba lanm  iki ayr  fiil eklinin anlamca kayna mas ndan olu mu  fiil türü” biçiminde 
tan mlanmaktad r. Korkmaz ayr ca “birle ik fiillerin kal pla ma yoluyla anlam de i tirerek deyimle mi  
olan türleri” de oldu unu belirtmektedir. Bu türe bel ba lamak “güvenmek”, dolap çevirmek “hile 
yapmak”, caka satmak “hava atmak, haval  olmak” gibi örnekler verir (Korkmaz, 2007a, s. 46-47). 
Karaa aç, Dil Bilimi Terimleri Sözlü ü’nde birle ik fiili “bir ad veya eyleme yard mc  eylemlerden biri 
getirilerek olu turulan söz öbekleri” biçiminde tan mlar. Yard mc  fiiller, Türkçenin isimden fiil ya da 
fiilden fiil yap m ekleri gibi i lev görürler. Birle ik fiiller “isim + yard mc  eylem kaynakl  birle ik 
eylemler ve eylem + yard mc  eylemler” olmak üzere ikiye ayr l r (Karaa aç, 2013, s. 204). 

Ergin, birle ik fiili “bir yard mc  fiille bir ismin veya bir fiil eklinin meydana getirdi i kelime gurubu” 
olarak tan mlar (Ergin, 2009, s. 386). Yard mc  fiilleri “isimle birle ik fiil yapan yard mc  fiiller” ve “fiille 
birle ik fiil yapan yard mc  fiiller” olmak üzere iki kola ay r r. simle birle ik fiil yapan yard mc  fiillerin 
“et-, ol-, eyle-, bulun-, yap-” oldu unu belirtir. Bu birle ik fiillerde isim unsuru bir isim ya da s fat-fiil 
olabilir. Fiille birle ik fiil yapan yard mc  fiilleri ise “bil-, ver-, gel-, gör-, dur-, yaz-, kal-, koy- (ko-)” 
biçiminde s ralar. Bu birle ik fiillerin fiil unsuru ünlü zarf-fiil ya da –Ip/-Up zarf-fiili alm  bir fiildir. 
Her iki kolda da yard mc  fiilin birle ikte kendi anlam  ile yer almad n , yard mc  fiil fonksiyonu ile 
birle i e kat ld n  ifade eder (Ergin, 2009, s. 386-387). Ergin, kimi ara t rmac lar n deyimle mi  ya da 
anlamca kayna m  (Ediskun, 1999; Gencan, 1979; Bilgegil, 1984; Korkmaz, 1998; 2007b) olarak 
adland rd  birle ik fiillere de inmez. 
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Banguo lu, “birle ik fiil tabanlar ” ad  alt nda ele ald  birle ik fiilleri “zarf öbe i”, “çekim öbe i” ve 
“ba lam öbe i” olmak üzere üç grupta inceler. Zarf öbe i olarak adland r lan grupta ileri sürmek, geri 
kalmak, yan bakmak gibi, bir fiille ondan önce gelen bir zarf n birle mesinden olu an birle ik fiiller yer 
al r. Çekim öbe i olarak adland r lan grupta kar ya mak, yakay  kurtarmak, ba tan ç kmak gibi, çekim 
hâlinde bir isimle bir fiilin kayna mas ndan olu an birle ik fiiller yer al r. Et-, ol-, yap-, buyur- gibi 
yard mc  fiillerle kurulan birle ik fiillere de bu grupta yer verilir. Ba lam öbe i olarak adland r lan 
grupta ise kaynaklarda tekrar grubu (Karahan, 2008) ya da ikileme (Özmen, 2013) olarak 
de erlendirilen say p dökmek, sorup soru turmak, gezip tozmak gibi örnekler yer al r (Banguo lu, 
2004, s. 310-317). Kimi kaynaklarda anlamca kayna m  ya da deyimle mi  olarak adland r lan birle ik 
fiil örneklerinin Banguo lu’nun s n fland rmas nda (2004) zarf öbe i, çekim öbe i ve ba lam öbe i 
ba l klar  alt nda yer ald  görülmektedir.  

Deyimle me olgusunu “bir anlam aktar m  olgusu” biçiminde aç klayan Suba  Uzun, deyimi olu turan 
unsurlar n metafor, metonimi, benzetme, alüzyon gibi anlam aktar m  sa layan olaylar arac l yla 
parçalar n anlamlar ndan farkl  bir deyim anlam  aktard n  ifade eder. Suba  Uzun’a göre fiyat 
vermek, para vurmak, ili ki kurmak, hakl  ç kmak gibi birle ikler deyim de ildir. Bu tür birle iklerde 
bütünün anlam n  ta yan, gerçek anlamda kullan lan isim unsurudur. Fiil unsuru ise yan anlam  ile 
birle i e kat lmaktad r. Bu sebeple deyim olgusunun gerektirdi i anlam aktar m  gerçekle mez ve 
dolayl  anlat m özelli i göstermez. Suba  Uzun, bu gibi yap lar n et-, k l-, yap- gibi yard mc  fiillerle 
kurulmu  birer birle ik fiil olarak dü ünülmesinin daha do ru oldu unu belirtir (Suba  Uzun, 1991, s. 
30-37).   

Özmen, birle ik fiilleri “isimlerle kurulan birle ik fiiller” ve “fiillerle kurulan birle ik fiiller” olmak üzere 
iki gruba ay r r. Birinci gruptakiler bir isim unsuru ile “et-, eyle-, k l-, yap-, ol-, bulun-” yard mc  
fiillerinden birinin art arda gelmesi ile olu ur. Özmen, as l fiillerle kurulan, anlamca kayna m  ya da 
deyimle mi  birle ik fiil ad yla an lan birle ikleri “deyim” olarak adland r r ve deyimlerle birle ik fiilleri 
birbirine kar t rmamak gerekti ini belirtir. Deyimi olu turan unsurlar sözcüklerin kendi anlamlar  
d nda yeni bir anlam kazanm t r. Özmen, deyimlerde kullan lan fiillerin kendisinden önce gelen isim 
unsurunu fiille tirmek için de il deyimin kendisini olu turmak için kullan ld n  ifade eder. 
Deyimlerdeki fiiller anlamlar yla, yard mc  fiiller ise i levleriyle birle i e kat l r. Birle ik fiilin anlam n  
belirleyen isim unsurudur. Deyimlerde ise isim ve fiil unsurlar  anlam  birlikte olu turur: ba na 
çalmak, beli bükülmek, fiyat biçmek. Fiillerle kurulan birle ik fiilleri ise tasvir fiilleri olarak adland r r. 
Bu birle ikler ünlü zarf-fiil alm  as l fiil ile bil-, ver-, gel-, gör-, dur-, kal-, koy- (ko-) yard mc  
fiillerinden biriyle olu urlar (Özmen, 2013, s. 88-89).  

Ediskun, “bile ik fiiller”i “iki ya da daha çok fiilden olu mu  bile ik fiiller”, “bir ortaç ile ol- yard mc  
fiilinden olu mu  bile ik fiiller”, “isim kök ya da gövdesinden bir kelime ile et-, eyle-, k l-, buyur-, ol- 
yard mc  fiillerinden biriyle olu an birle ik fiiller” ve “anlamca kayna m  bile ik fiiller” olmak üzere 
dört grupta inceler. Anlamca kayna m  birle ik fiillerin fiil unsurunun (hasta dü mek, laf atmak gibi) 
ya da hem fiil hem de isim unsurunun (kafa tutmak, boy ölçü mek gibi) kendi sözlük anlam  d nda 
kullan ld n  belirtir (Ediskun, 1999, s. 228; s. 246). 

Gencan, “bile ik eylem” olarak adland rd  birle ik fiilleri “kurall  bile ik eylemler”, “anlamca 
kayna m  bile ik eylemler” ve “deyim biçiminde öbekle mi  eylemler (eylem öbekleri)” biçiminde tasnif 
eder (Gencan, 1979, s. 310). Tasvir fiilleri ile kurulan birle ik fiiller ile yard mc  fiillerle kurulan birle ik 
fiiller ilk grupta yer al r. Gencan et-, ol-, eyle-, k l- fiillerini yard mc  fiil olarak s ralar. Bul- ve buyur- 
fiillerinin ise yard mc  fiil görevinde kullan ld n  ifade eder. Al koymak, elvermek, hasta dü mek, ho  
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görmek gibi örnekler “anlamca kayna m  bile ik eylemler” grubunda yer al r. Gencan, bu gruptaki 
birle iklerin her iki unsurunun ya da yaln zca fiil unsurunun kendi anlam  d nda kullan ld n  belirtir. 
Gönül vermek, yüzsuyu dökmek, ba tan ç kmak gibi deyimler ise Gencan’ n tasnifinde üçüncü grupta 
yer al r (Gencan, 1979, s. 310-328).  

Bilgegil, birle ik fiilleri “yard mc  fiiller ve onlarla te kil olunan bile ik fiiller”, “iki fiilin birle mesiyle 
te kil olunan bile ik fiiller” ve “kayna ma yoluyla te kil edilen bile ik fiiller” olmak üzere üç gruba ay r r. 
Hasta dü mek, eziyet çekmek, yorgun dü mek gibi örneklerin yer verildi i üçüncü grup anlamca 
kayna m  ya da deyimle mi  birle ik fiilleri kapsar. Bilgegil, bu yolla olu an birle ik fiillerin bir 
k sm n n deyim olarak kullan ld n  ifade eder. Bu gruptaki birle ik fiillerin bir k sm nda isim unsuru 
kendi anlam n  korur, bir k sm nda ise her iki unsur da gerçek anlam n  kaybeder (Bilgegil, 1984, s. 280-
282). 

Hac emino lu, birle ik fiilleri isim unsuru ile yard mc  fiilden olu an birle ik fiiller ve fiil unsuru ile bir 
tasvir fiilinden olu an birle ik fiiller olmak üzere iki grupta ele al r. sim unsuru ile yard mc  fiil 
unsurunun birle mesinden olu an ve deyim olarak de erlendirilen pek çok yap n n özünde birle ik fiil 
oldu unu ifade eder (Hac emino lu, 1991, s. 256).  

Korkmaz, Türkçedeki birle ik fiilleri ele ald  çal mas nda birle ik fiilleri dört gruba ay r r. lk grupta 
bir isim ile “et-, ol-” yard mc  fiilleri ya da yard mc  fiil olarak da kullan lan “bul-, buyur-, eyle-, k l-, yap-
” fiillerinin birle tirilmesiyle olu an birle ik fiiller yer al r. kinci grupta zarf-fiil kurulu unda olan bir 
fiille yard mc  fiil olarak kullan lan “bil-, ver-, dur-, yaz-, gel-, gör-, kal-” gibi bir fiilin birle mesinden 
olu an birle ik fiiller yer al r. Üçüncü grupta bir s fat-fiilin ol- yard mc  fiili ile birle mesinden olu an 
birle ik fiiller yer al r. Dördüncü grupta ise isim ya da isim soylu bir ya da daha çok kelime ile bir esas 
fiilin birle erek “bir anlam kaymas na u ray p kal pla mas ” ile olu an birle ik fiiller yer al r. Korkmaz, 
birle ik fiillerin bir k sm n n anlamca kayna m  olarak adland r lmas n  do ru bulmad n  ifade der. 
Bu son gruptaki birle ikleri deyimle mi  birle ik fiil olarak adland rman n daha do ru oldu unu belirtir. 
Birle i i olu turan unsurlar n isim ya da fiil olmalar  fark etmeksizin bütün birle ik fiillerde bir anlam 
kayna mas  oldu unu ancak sözü edilen ilk üç grupta anlam kayna mas n n “bir ismi fiil durumuna 
getirme veya temel fiildeki anlama bir i lev inceli i, dolay s yla yeni bir anlam daha katma” eklinde 
oldu unu ifade eder (Korkmaz, 1998, s. 4-7). Türkiye Türkçesi Grameri ekil Bilgisi’nde de ayn  
s n fland rmay  yapan Korkmaz burada “anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiiller” ifadesini 
kullan r (Korkmaz, 2007b, 153). Dördüncü gruptaki birle ik fiiller di erlerinden farkl  olarak anlamca 
bir kayma ve kal pla maya u rayarak deyim niteli i kazanm lard r (Korkmaz 2007a, s. 6-7; 2007b, s. 
153). 

Birle ik fiilleri bir isim unsuru ile bir yard mc  fiilden olu an birle ik fiiller, bir fiil unsuru ile bir yard mc  
fiilden olu an birle ik fiiller ve anlamca kayna m  birle ik fiiller olmak üzere üç s n fa ay ran Karahan 
(1999, s. 39), çal mas n n yeni bask s nda farkl  bir tasnif yoluna gider. Birle ik fiili “bir hareketi 
kar lamak veya bir hareketi tasvir etmek üzere yan yana gelen kelimeler toplulu u” olarak tan mlayarak 
“bir hareketi kar layan birle ik fiiller" ve “bir hareketi tasvir eden birle ik fiiller” olmak üzere iki grupta 
inceler. Bir hareketi kar layan birle ik fiilleri “ana yard mc  fiillerle kurulan birle ik fiiller” ve “di er 
fiillerle kurulan birle ik fiiller” olmak üzere iki kola ay r r. Ana yard mc  fiil olarak adland rd  fiiller et-
, ol-, yap-, eyle-, k l-, bulun- fiilleridir. Daha önce (1999) “anlamca kayna m ” ad  alt nda ele ald  
birle ik fiillere “di er fiillerle kurulan birle ik fiiller” ad  alt nda yer verir. Yol almak, ehit dü mek, di  
bilemek gibi örnekler verdi i bu birle ik türünde yer alan sözcüklerin biri ya da tümünün ya sözlük 
anlamlar n  kaybetti ini ya da deyimle ti ini ifade eder. Bir hareketi tasvir eden birle ik fiiller ise zarf-
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fiil eki alm  bir fiille bir tasvir fiilinin birle mesinden olu mu  birle ik fiillerdir. Bu grubun kurulu unda 
yer alan tasvir fiillerini “bil-, ver-, dur-, gel-, kal-, koy-, gör-, yaz-” biçiminde s ralar (Karahan, 2008, s. 
73-77). 

Bu çal mada bir isim unsuru ile at- fiilinden olu an birle ik fiiller üzerinde durulmu tur. Bu fiil ile 
olu turulan birle ikler Korkmaz’ n ifadesiyle “anlamca kayna m  ve deyimle mi ” olarak 
adland r lmaktad r (Korkmaz, 1998, s. 5; 2007a, s. 46-47; 2007b, s. 153). Bu noktada at- fiilinin yard mc  
fiil olarak kabul görüp görmedi i tart labilir. Yard mc  fiil, Türkçe Sözlük’te (2011) “ad soylu 
kelimelerin veya baz  fiilimsilerin fiil gibi kullan lmalar n  sa layan ‘imek, etmek, eylemek, olmak, 
k lmak’ fiilleri” biçiminde tan mlanmaktad r. Korkmaz, yard mc  fiili “ad soylu veya adla m  fiil soylu 
Türkçe kelimelerle, yabanc  kaynakl  ad soylu kelimelerin fiille tirilmesinde kullan lan imek, etmek, 
olmak, eylemek, k lmak fiilleri ve esas fiile tasvir anlam  katan ver-, dur-, kal-, yaz- gibi yard mc  fiiller” 
biçiminde tan mlar (Korkmaz, 2007a, s. 241). Karaa aç, belirli anlamdaki bir fiil kök ya da gövdesinin 
çe itli ili kilerle anlam geni lemesine u rayarak kullan lmas n n o fiilin yard mc  fiil kullan m  oldu unu 
ifade eder. Bütün yard mc  fiiller temelde belirli fiillerin adlar  olarak as l fiillerdir. Bu fiillerin yard mc  
fiil olarak kullan lmas  neden-sonuç, parça-bütün, benzerlik-ayk r l k gibi ili kilerle anlam 
geni lemesine u ramalar yla mümkün olur (Karaa aç, 2013, s. 859). Gramer kitaplar  gözden 
geçirildi inde et-, eyle-, ol-, k l-, bulun- fiillerinin isim unsurlar  ile kurulan birle ik fiillerde kullan lan 
yard mc  fiiller olarak kaydedildi i görülmektedir. Baz  kaynaklarda yap- ve buyur- fiillerine de yer 
verilmektedir (Dilmen, 1930; Deny, 1941; Hatibo lu, 1972; Ergin, 2009; Ediskun, 1999; Gencan, 1979; 
Bilgegil, 1984; Korkmaz, 1998; Karahan, 2008; Karaa aç, 2012; Özmen, 2013).  

Banguo lu, “nesne olan adlarla kayna m ” baz  fiillerin “salt k l  ve olu  anlam  ta mamakla birlikte” 
yard mc  fiillere benzer bir i levle kullan ld n  belirtir ve yol almak, ara vermek, vazife görmek, son 
bulmak, art ko mak, suç i lemek gibi birle iklerde yer alan fiilleri “yar  yard mc  fiil” olarak adland r r 
(Banguo lu, 2004, s. 316).  Zülfikar, öteden beri genel kanaatin et-, eyle-, ol-, k l- fiillerinin yard mc  fiil 
olarak kabul edilmesi yönünde oldu unu ifade eder. Bunlara ek olarak yap- fiilinin de yard mc  fiil 
olarak kabul edilebilece ini belirtir. Git-, geç-, kaç-, at-, koy-, bul- fiillerini et-, ol- fiilleriyle k yaslama 
suretiyle kullan mlar  bu fiillere benzeyenlerin yard mc  fiil olarak kabul edilebilece ini ifade eder. 
Banguo lu’nun ad n  zikrederek “yar  yard mc  fiil” olarak adland rd  grupta verdi i örnekleri ise 
deyim olarak kabul eder (Zülfikar, 2009, s. 436-437).  

Hac emino lu, ayak basmak, silahalt na almak, ba  çekmek gibi örneklere isim + yard mc  fiil 
kurulu unda olan birle ik fiiller aras nda yer verir (Hac emino lu, 1991, s. 256). Gencan, Bilgegil, 
Korkmaz ve Karahan çal malar nda anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin kurulu unda 
yer alan fiilleri yard mc  fiillerden ayr  tutarlar (Gencan, 1979, s. 328; Bilgegil, 1984, s. 282; Korkmaz, 
1998, s. 5; 2007b, s. 153; Karahan, 2008, s. 75). Korkmaz bu tür birle iklerin kurulu unda yer alan fiilleri 
“esas fiil” olarak adland r rken Karahan “di er fiiller” ifadesini kullan r (Korkmaz, 1998, s. 5; 2007b, s. 
153; Karahan, 2008, s. 75). 

Do an, Türkiye Türkçesindeki yard mc  fiilleri inceledi i çal mas nda isim + yard mc  fiil 
kurulu undaki birle ik fiil yap s nda kullan lan yard mc  fiillerin i levinin isimleri fiille tirmek, fiil 
olarak kullan lmalar n  sa lamak oldu unu belirtir. Bu i levde kullan lan yard mc  fiilleri et-, eyle-, i-, 
k l-, ol-, yap- biçiminde s ralar. Ders almak, göz atmak, dile gelmek gibi anlamca kayna m  ve 
deyimle mi  yap lar içerisindeki fiillerin isme yard mc  olmad n , sözcüklerin bir araya gelerek yeni 
bir anlam olu turdu unu ifade eder ve bu tür birle iklerde yer alan fiilleri yard mc  fiil olarak kabul 
etmenin güç oldu unu belirtir (Do an, 2017, s. 198-209). 
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Anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiiller içerisinde at- fiiline de yer veren Öztürk bu birle ik 
türünü “bir isim ögesiyle yard mc  fiilin sözlük anlamlar ndan tamamen ya da k smen uzakla malar yla 
meydana gelen kal pla m  yap lar” biçiminde tan mlar (Öztürk, 2018, s. 13). Bu tan mdan 
ara t rmac n n birle ik fiil yap s  içerisinde yer alan at-, bul-, gel-, gör- gibi fiilleri yard mc  fiil olarak 
kabul etti i anla lmaktad r. 

Yukar daki görü ler ara t rmac lar n isim + yard mc  fiil kurulu unda olan birle ik fiillerin ald  
yard mc  fiilleri et-, eyle-, k l-, ol-, yap-, bulun- ve buyur- ile s n rl  tutma e iliminde oldu unu 
göstermektedir. Bunlar n d nda kalan, anlamca kayna m  ve deyimle mi  olarak adland r lan birle ik 
fiillerin fiil unsuru büyük oranda as l fiil olarak de erlendirilmektedir. Bu çal ma da anlamca kayna m  
ve deyimle mi  birle ik fiillerin fiil unsurunun birle ikte yard mc  fiil görevi görmedi ini, farkl  anlam 
olaylar  ile birle i e kat ld n  göz önünde bulundurarak bu unsurlar  as l fiil olarak ele almaktad r. 

Clauson, at- fiilinin temelde “atmak, f rlatmak” anlam na geldi ini, oldukça geni lemi  ve metaforik 
anlamlar  oldu unu belirtir. Belirtme, yönelme, ç kma durumlar  ile e  dizimli kullan mlar na dikkat 
çeker (Clauson, 1972, s. 36). Bu aç klama at- fiilinin 13. yüzy l öncesinde dahi çok anlaml  oldu unu 
göstermektedir. At- fiili, Eski Türkçeden bugüne yeni anlamlar kazanmaya devam etmi tir. Türkçe 
Sözlük’te (2011) fiilin 33 anlam  bulunmaktad r: 1. -e, -i Bir cismi bir yöne do ru f rlatmak. 2. -e, -i Bir 
eyi yere do ru b rakmak. 3. -e, -i Bir kimsenin ili i ini kesmek. 4. -e, nesnesiz Koymak. 5. -e, -i Rastgele 

bir kenara koymak. 6. nesnesiz, -den Uzatmak. 7. -e, -i Bir yerden ba ka bir yere ta mak. 8. nesnesiz 
Sille, tokat vurmak. 9. nesnesiz Top, tüfek vb. silahlar  patlatmak. 10. nesnesiz Kur un, gülle, ok vb. 
eyleri hedefe f rlatmak. 11. -e, nesnesiz Geri b rakmak, ertelemek. 12. -e, -i Örtmek. 13. -e, -i Yap lm  

kötü bir i i birine yüklemek. 14. -i, -den Kovmak, d ar ya ç karmak, ilgisini kesip uzakla t rmak. 15. -i 
stenilmeyen bir eyi kendi mal  olmaktan ç karmak. 16. -i Kullan lmas  gelenek hâline gelmi  bir eyi 

kullanmaktan vazgeçmek. 17. -i Ç karmak, d ar ya vermek. 18. -i Patlay c  maddelerle havaya uçurup 
y kmak. 19. -i Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak. 20. nesnesiz Çatlamak. 21. nesnesiz Y rt lmak. 22. -
den Yap k oldu u yerden ayr lmak. 23. nesnesiz Kalp, nab z vurmak, çarpmak. 24. -i S k nt  dolay s yla 
giyilen bir eyi ç karmak. 25. -i, -den Yaz l  veya banda al nm  bir metinden baz  bölümleri ç karmak. 
26. -i De erini eksiltmek. 27. nesnesiz Göndermek, yollamak. 28. -den Terk etmek. 29. -e, -i, argo 
Götürmek. 30. nesnesiz, argo Söylemek. 31. nesnesiz, argo Yalan veya abartmal  söz söylemek. 32. 
nesnesiz, argo Bilmeden, kestirerek söylemek. 33. nesnesiz, teklifsiz konu mada çki içmek. 

Çal man n örneklemini Türkçe Sözlük’te (2011) yer alan at- fiili ile kurulmu  anlamca kayna m  ve 
deyimle mi  birle ik fiiller olu turmaktad r. Veri toplama a amas nda Türkçe Sözlük (2011) taranarak 
bu fiille kurulmu  olan anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiiller derlenmi tir. Türkçe Sözlük’te 
(2011) at- fiiliyle kurulan yap lar isim unsurunun olu turdu u madde ba  içerisinde fakat ba ms z 
olarak tan mlanm t r. Çal mada at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin 
Türkçe Sözlük’te (2011) yer alan tan mlar  ile birlikte bir dökümü verilmi , söz konusu birle ikler isim 
unsurunun kökeni ve fiil-tamlay c  ili kisi bak m ndan incelenmi tir. Bütün olarak birle i in anlam  göz 
önünde bulunduruldu u için at- fiilinin birle ik içerisindeki anlam na de inilmemi tir. At- fiili ile 
kurulan birle iklerde kullan lan yabanc  unsurlar n yo unlu u hakk nda fikir vermesi amac yla söz 
konusu birle ik fiiller isim unsurunun kökeni aç s ndan de erlendirilmi tir.  

At- fiili, Türkiye Türkçesinde kullan lan çok anlaml  fiillerden biridir. Çok anlaml l k, anlam biliminde 
belirsizlikle ili kilendirilen bir kavramd r. Belirsizlik, sözcü ün bir anlamdan daha fazlas n  ifade 
etmesine göndermede bulunur. Fiillerin çok anlaml l k kazanmas nda etkili olan nedenlerden biri 
fiillerin istemi yani tamlay c lar d r. Fiiller istem farkl l klar na göre anlam de i ikli ine u rayabilir. 
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Fiilin istemi anlam belirsizli ini bir ölçüde giderebilir (Do an, 2011, s. 94-107). Tamlay c lar fiillerin 
ta d  farkl  anlamlara göre çe itlenir, ald klar  durum ekleri farkl la r. Tamlay c  ile fiil aras nda bir 
anlam ili kisi vard r (Özkan, 1999, s. 125; 2011, s. 522). Bir sözcü ün yak n söz dizimsel ve anlamsal 
çevresini onun istemi belirler. Dolay s yla fiilin anlamsal ve söz dizimsel çevresi çok anlaml l k 
kazanmas nda rol oynar (Do an, 2011, s. 107). Fiil-tamlay c  ili kisi fiilin tamlay c ya ihtiyac  olup 
olmamas , tamlay c  say s  ve tamlay c n n ta d  durum eki bak m ndan de erlendirilebilir (Karahan, 
1997, s. 213). Çal mada, at- fiilinin birlikte kullan ld  tamlay c yla olan ili kilerinin ortaya ç kmas n  
sa lamak amac yla fiil-tamlay c  ili kisi üzerinde de durulmu tur.  

Çal man n amac , at- fiili ile kurulan anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin dökümünü 
yaparak söz konusu birle ikleri isim unsurunun kökeni ve fiil-tamlay c  ili kisi yönünden incelemek, bu 
fiilin ve isim unsurlar n n birle ik yap lar içerisindeki isteme dayal  anlamsal ve söz dizimsel kullan m 
özelliklerini yans tmakt r. 

2. Türkçe Sözlük’te at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiiller 

Türkçe Sözlük’te (2011) at- fiiliyle kuruldu u tespit edilen 250 anlamca kayna m  ve deyimle mi  
birle ik fiil, sözlükte yer alan tan mlar yla birlikte a a da s ralanm t r: 

ad m (veya ad m n ) atmak 1) yürümek için aya n  öne do ru uzat p basmak; 2) mecaz bir i e ilk 
kez giri mek. 

ad m n  geri atmak ba lad  bir i ten geri dönmek. 

a  atmak bal k avlamak için denize a  salmak. 

(bir eyi) a z na atmak yemek için a z na koymak. 

a z na bir kemik atmak birini küçük bir ç karla susturmak. 

alt na imza atmak destek vermek amac yla ayn  dü üncede oldu unu göstermek.  

arkas ndan atmak dedikodusunu yapmak.  

a k atmak a k kemi iyle oyun oynamak.  

(biriyle) a k atmak 1) yar  etmek, yar mak; 2) boy ölçü mek.  

auta atmak spor topu sahadan d ar ya atmak.  

ayak atmak 1) girmek; 2) ilk kez gitmek. 

ayak ayak üstüne atmak otururken bir baca n  ötekinin üstüne almak. 

bacak bacak üstüne atmak bir baca n  ötekinin üstüne koyarak oturmak.  

bak  atmak k sa bir süre bak p geçmek.  

bakla atmak bakla ile fala bakmak.  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  7 1  

Türkçe Sözlük’te at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiiller / S. Gen Kaya (1317-1318. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

ba ndan atmak 1) yap lmas  güç bir i i yapmaktan kendini kurtarmak; 2) sürdürülmesi gereksiz 
görülen bir ba l l a, bir ili kiye son vermek.  

ba l k atmak bir yaz ya ba l k olarak ad bulmak.  

benzi atmak ans z n yüzünün rengi sararmak, solmak.  

beti benzi atmak herhangi bir sebeple kan  çekilip yüzü solmak, korkmak.  

beyni atmak tepesi atmak.  

b çak atmak 1) bir hedefe b çak f rlatmak; 2) b çaklamak; 3) ameliyat etmek.  

(bir eyi) bir kö eye atmak gerekti inde kullan lmak için bir yere koymak.  

bir tek atmak bir kadeh içki içmek.  

bok atmak kaba birine leke sürmek, kara çalmak.  

boy atmak boyu uzamak.  

boyas  atmak boyas  solmak.  

boyunduru a atmak güre te hasm n ba n  koltuk alt na al p boynuna kol dolamak.  

can atmak iddetle arzu etmek, çok istemek.  

can n  dar atmak bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere s nmak.  

cebine atmak hakk  olmad  hâlde paray  kendine mal etmek.  

cirit atmak bir yerde çokça bulunmak, s k dola mak ve serbestçe davranmak.  

çal m atmak çal mlamak.  

çamur atmak birini kötü bir i e kar m  göstermek, kara çalmak, iftira etmek.  

çamura ta  atmak çirkefe ta  atmak.  

çelme atmak 1) birini çelme ile y kmaya çal mak; 2) mecaz bir i i veya bir kimseyi baltalamak, 
geli mesini engellemek.  

çenesi atmak can çeki irken çenesi titremek.  

çengel atmak bir konuya taraftar toplama giri iminde bulunmak.  

çentik atmak çentiklemek.  

ç l k atmak kulak t rmalay c  korkunç sesler ç kararak ac  ac  ba rmak.  
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çifte atmak 1) at, e ek arka ayaklar  ile vurmak; 2) iki namlulu av tüfe ini patlatmak.  

çimdik atmak çimdiklemek.  

(birine) çirkef atmak iftira atmak.  

çirkefe ta  atmak edepsiz bir kimsenin tepkisine yol açacak bir davran ta bulunmak.  

da arc na atmak bir bilgiyi eski bilgilerine katmak, zihnine yerle tirmek.  

dalgas na ta  atmak argo i ini bozmak, keyfini kaç rmak.  

daraya atmak de er vermemek. 

dayak atmak dövmek, sopa ile dövmek.  

demir atmak denizcilik 1) gemi ç pas n  denize salmak; 2) mecaz bir kimse bir yerde uzun süre kalmak.  

desteksiz atmak abart l  konu mak, yalan söylemek.  

destursuz atmak kolay yalan söyleyebilmek, palavra atmak.  

d ar  atmak 1) kovmak; 2) zararl  bir maddeyi terleme, idrar vb. yollarla vücuttan ç karmak.  

diki  atmak yar lan veya y rt lan deriyi diki le bir araya getirip tutturmak.  

dü mük atmak dü ümlemek.  

dü üm atmak dü ümlemek.  

dü üm üstüne dü üm atmak paras n  pintilik ederek saklamak.  

dü e  atmak 1) tavlada zarlar alt  alt  gelmek; 2) mecaz umulmad k bir ba ar  kazanmak.  

el atmak 1) birisinin i ine kar mak, müdahale etmek; 2) bir i e giri mek, te ebbüs etmek; 3) sark nt l k 
etmek; 4) yard m etmek, ilgilenmek.  

elini kula na atmak ezan okumak, gazel veya türkü söylemek için elini kulak kepçesinin arkas na 
koymak.  

ete ini ba na atmak birini azarlamak, onur k r c  sözlerle suçlamak.  

fareler cirit atmak bir yerde hiç insan bulunmamak, o yer çok ss z olmak.  

fark atmak ileri gitmek, çok üstün gelmek.  

fesini havaya atmak sevinmek.  

f rça atmak paylamak.  
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fink atmak hiçbir eye ald rmadan gönlünce gezip e lenmek.  

fi ek atmak 1) ortal  kar t racak bir söz söylemek; 2) kaba cinsel birle mede bulunmak.  

format atmak biçimlendirmek.  

gerize ta  atmak edepsiz bir kimseye edepsizli ini göstermeye f rsat vermek.  

g r atmak konu mak, laf atmak.  

gol atmak topun kar  tak m n kalesine girmesini sa lamak.  

göbek atmak 1) karn n  hareket ettirerek oynamak; 2) mecaz çok sevinmek.  

gövdeye atmak teklifsiz konu mada oburca yemek.  

göz atmak k sa bir süre, fazla dikkat etmeden bak vermek.  

güm güm atmak kalp heyecanla çarpmak.  

gün atmak halk a z  1) davay  ileri bir tarihe b rakmak; 2) güne  do mak.  

han kap s ndan te elti atmak defetmek, kovmak.  

harf atmak tan mad  bir kad na uygunsuz sözler söyleyerek yakla maya çal mak.  

hariçten gazel atmak teklifsiz konu mada 1) bir konuyu iyice bilmeden görü  ve dü ünce ileri 
sürmek; 2) bir konu maya yersiz ve zamans z kat lmak.  

hava atmak herhangi bir üstünlü ünden dolay  i inmek, caka yapmak.  

havlu atmak 1) spor çal t r c , sporcusunun kar la may  terk etti ini bildirmek için ringe havlu 
f rlatmak; 2) ba ar s zl n  kabul edip mücadeleyi b rakmak, pes etmek.  

içine ate  atmak a r  ac , s k nt  veya üzüntü verecek davran ta bulunmak.  

içine atmak 1) s k nt s n  kimseye belli etmemek; 2) yap lan bir kötülü e kar  sesini ç karmamakla 
birlikte bunu unutmamak.  

içeri (veya içeriye) atmak hapsetmek.  

iftira atmak iftira etmek.  

iki tek atmak mecaz içki içmek.  

ilmik atmak ilmik yapmak.  

(bir eye) imza (veya imzas n ) atmak imzalamak.  

i kembeden atmak teklifsiz konu mada uydurarak söylemek.  
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jilet atmak 1) jiletle sald rmak; 2) kendini jiletlemek.  

kafa atmak kavga s ras nda kar dakinin yüzüne, sert ve iddetli bir biçimde kafayla vurmak.  

kafas ndan atmak bir eyi unutmak veya ondan vazgeçmek.  

kafas n n konta  atmak çok sinirlenmek, öfke ile dolmak.  

kafadan atmak bir konu üzerinde inceleme yapmadan rastgele konu mak, uydurmak, yalan söylemek.  

kahkaha atmak yüksek sesle gülmek.  

kam  atmak argo birine oyun etmek, arabozanl k etmek.  

kancay  atmak bir kimsenin kötülü ü için u ra mak.  

(bir ey) kapak atmak a r , t ka basa dolmu  olmak.  

kapa  atmak s k nt s z, rahat bir yere s nmak, kaç p kurtulmak.  

kap  d ar  atmak kovmak, d ar  atmak.  

ka k atmak i tahla veya çabuk yemek.  

kaz k atmak aldatmak, kaz klamak.  

keçeyi suya atmak ar ve namusu hiçe saymak.  

kelek atmak argo birisini beklemedi i anda hile ve dalavere yaparak zarara sokmak.  

kement atmak kemendi bir ucu elde kalacak biçimde ileri do ru f rlatmak.  

kemik atmak hakaret yollu susturmak, oyalamak için birini küçük bir eyle avutmak. 

kenara atmak bir eyin üstünde durmamak, önemsememek.  

kendini ate e atmak bile bile tehlikeli bir i e giri mek.  

(bir yere) kendini atmak vakit geçirmeden hemen gitmek.  

(bir yere) kendini dar atmak güçlükle ve ivedi olarak bir yere s nmak, kaçmak.  

kendini soka a (veya d ar ) atmak s k nt dan dolay  rahatlamak amac yla aç k havaya ç kmak.  

kesip atmak 1) uzun uzad ya dü ünmeden kesin yarg ya varmak; 2) kesin olarak çözmek, bitirmek.  

kestirip atmak ayr nt l  dü ünmeden kesin yarg ya varmak.  

k ç atmak 1) çifte atmak; 2) teklifsiz konu mada çok istemek.  
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k ç na tekmeyi atmak kaba birini kovmak.  

k lç k atmak bir kimsenin i ini kar t rmak, bozmak.  

k t r atmak argo yalan söylemek.  

k y ya atmak karaya ç kartmak veya sürüklemek.  

kirliye atmak y kanmak için bir kenara koymak, bir yerde biriktirmek.  

kol atmak 1) bitkinin gövdesinden ayr lan bir dal bir yöne uzanmak; 2) mecaz çevreye yay lmak, 
geni lemek, ula mak, uzanmak.  

kontak atmak 1) elektrik donan m nda kar  uçlar n birbirine dokunmas yla elektrik ak m  kesilmek; 
2) mecaz dengeyi kaybetmek, sinirlenip ola an d  davranmak.  

kopar p atmak 1) koparmak; 2) mecaz ilgisini kesmek, önem vermemek.  

köpe in a z na kemik atmak hakaret yollu kar  gelerek ba r p ça ran birini susturmak için ona 
bir ç kar sa lamak.  

köprüleri atmak bir i ten vazgeçme veya geri dönme imkân  kalmayacak biçimde kesin bir davran ta 
bulunmak.  

kötek atmak dövmek, dayak atmak.  

kulaç atmak yüzerken kollar , s rayla üstten ileriye do ru at p suyu arkaya do ru çekmek.  

kulun atmak k srak veya e ek yavru dü ürmek.  

kur un atmak 1) silahla mermi atmak; 2) mecaz dü manl k etmek.  

kurus k  atmak argo korkutmak veya y ld rmak amac yla asl  olmayan söz söylemek.  

külah n  havaya atmak pek çok sevinmek. 

kündeden atmak 1) güre çi, rakibini belinden kavray p kendi üzerinden a rarak arka üzeri atmak; 2) 
mecaz aldatarak tuza a dü ürmek.  

laf atmak 1) söyle mek, konu mak; 2) uzaktan, dolay s yla dokunacak söz söyleyip i ittirmek; 3) sözle 
sark nt l k etmek.  

la mla atmak bir kayay  delip içine patlay c  maddeler koyduktan sonra bu maddeleri ate leyerek 
parçalamak.  

(birine) madik atmak argo dolap çevirmek, hile yapmak.  

mantar atmak argo yalan söylemek, martaval atmak.  
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martaval atmak inan lmayacak sözler söylemek, yalan söylemek.  

maskesini atmak amaçlar n  gizlemesini bilen kimse, bu tutumunu b rakarak gerçek ki ili ini ve 
amaçlar n  aç a vurmak.  

mavra atmak 1) gevezelik etmek; 2) palavra atmak.  

mekik atmak 1) meki i ar lar aras ndan h zla geçirmek; 2) mecaz hiçbir yerde duramay p iki yer 
aras nda gidip gelmek.  

mektup atmak mektubu postaya vermek.  

mendil atmak herhangi bir duyguyu, gizli bir mesaj  haberle ilen insana çe itli anlamlar  olan renkli 
mendille bildirmek.  

menzil atmak tarih ok atma yar lar nda rekor k rmak.  

mesaj atmak cep telefonu veya Genel A  arac l yla ileti göndermek.  

meteli e kur un atmak paras  kalmamak, hiç paras  olmamak.  

meydana atmak ortaya ç karmak.  

meydan daya  atmak birini kalabal k içinde iyice dövmek.  

(birini) minder d na atmak ortadan kald rmak, silmek, kovmak.  

nabz  atmak 1) kalp vuru u sürmek; 2) mecaz ortaya ç kmak, görünmek, belli olmak.  

nara atmak yüksek sesle uzun uzun hayk rmak.  

ni an  (veya ni an n ) atmak kad n veya erkek ni andan vazgeçmek.  

not atmak ö retmen, ö rencinin çal ma durumunu not vererek de erlendirmek.  

nutuk atmak uzun, s k c  bir konu ma yapmak veya özden yoksun bir söylev vermek.  

ok atmak 1) oku f rlatmak; 2) halk a z nda miras kalan mallar  payla t rmak için ad çekmek.  

olta atmak 1) bal k yakalamak için olta tak m n  suya atmak; 2) mecaz tuzak kurmak.  

omzuna atmak ceket vb. eyleri tam olarak giymeden s rt na koymak.  

on paraya on takla (veya taklak) atmak az bir miktar kazanabilmek için bile onursuzca bir sürü ey 
yapmak.  

ortaya atmak söylemek, ileri sürmek.  

ortaya balgam atmak kaba konu mada bir i  k vam ndayken, biri herkesin zihnini buland racak bir 
söz söylemek.  
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Osmanl  tokad  atmak 1) bir kimseye sert ve etkili bir biçimde tokat atmak; 2) mecaz sert ve etkili bir 
biçimde uyarmak; 3) mecaz bir kimseye üstünlü ünü kabul ettirmek.  

önüne bir kemik atmak a z na bir kemik atmak.  

pabucunu dama atmak kendinden üstün birini gözden dü ürmek.  

paças ndan tutup atmak hakaretle kovmak.  

palavra atmak (veya savurmak veya s kmak) argo 1) abartarak konu mak, ba ar lardan abartarak söz 
etmek; 2) uydurma, as ls z bir söz veya haberi gerçekmi  gibi ortaya atmak.  

pamuk atmak yay ve tokmakla pamu u ditmek.  

pandik atmak elle sark nt l k etmek.  

paras n  soka a atmak de eri olmayan bir mala para vermek.  

paray  denize atmak paray  bo una harcamak, israf etmek.  

parmak atmak 1) birini parmakla taciz etmek; 2) mecaz sorun yaratmak.  

partal atmak yalan söylemek.  

pas atmak 1) spor baz  top oyunlar nda bir oyuncu tak m arkada na top geçirmek; 2) argo kar  cinse 
umut ve cesaret vermek.  

pençe atmak 1) y rt c  hayvan ön ayaklar yla sald rmak, vurmak; 2) mecaz gücüne güvenerek bir eyi 
elde etmeye çal mak.  

perende atmak havada çark gibi dönerek takla atmak.  

p t p t atmak korku, heyecan vb. bir sebeple kalbi fazla çarpmak.  

posta atmak teklifsiz konu mada birini korkutmak, gözda  vermek.  

postaya atmak mektup, gazete, paket vb.ni gidece i yere ula mas  için posta kurulu una vermek, 
postalamak.  

remil atmak kumda birtak m çizgiler çizerek fala bakmak.  

rengi atmak 1) solmak; 2) korku, heyecan vb. sebeplerle benzi sararmak.  

saç  atmak gelinin ba ndan çiçek, eker, arpa, para vb. saçmak.  

safra atmak I 1) insana veya araca fazla yük olan malzemeleri atmak; 2) mecaz s k nt  veren bir 
kimseden veya bir eyden kurtulmak.  

safra atmak II kusmak.  
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salto atmak rakibe salto oyunu uygulamak.  

segman atmak a nan segman  de i tirmek.  

servis atmak spor voleybol, masa tenisi vb. oyunlarda oyuna ba lama vuru unu yapmak.  

s rt ndan atmak ba ndan savmak veya birinin, bir eyin sorumlulu unu, yükünü üzerine almamak.  

sigorta atmak bir ar za sonucu sigortada elektrik ak m  kesilmek.  

sigortas  atmak argo çok sinirlenmek.  

silah atmak silahtan mermileri bo altmak.  

silkip atmak her türlü ilgisini kesmek.  

silip atmak ilgi ve ili kisini tamamen kesmek.  

slogan atmak slogan  ba rarak söylemek.  

soka a atmak 1) birini dü kün, yoksul kalacak biçimde evden, i  yerinden uzakla t rmak veya kovmak; 
2) para, e ya vb.ni bo  yere harcamak.  

solo yapmak bir müzik parças n  tek ba na söylemek veya çalmak.  

sopa atmak dövmek.  

söküp atmak gözden ç karmak, k ymak, feda etmek.  

söz atmak laf atmak.  

stres atmak bir etkinlikte bulunarak gerginlikten, s k nt dan kurtulmak.  

(birinde) afak atmak 1) birden önemli bir durumla kar  kar ya oldu unu anlamak; 2) öfkelenmek; 
3) korku ve tela a kap lmak.  

akaklar  atmak çok sinirlenmek.  

amar atmak amarlamak.  

aplak atmak elin içiyle vurmak.  

öyle bir göz atmak k saca bakmak.  

ut atmak topu sert ve h zl  bir biçimde kaleye atmak.  

takla atmak 1) takla hareketini yapmak; 2) kaza sonucu ta tlar devrilip yuvarlanmak; 3) mecaz çok 
sevinmek; 4) mecaz bir kimseye yaranmak için onun ho una giden davran larda bulunmak, 
dalkavukluk etmek.  
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tan atmak gün do maya ba lamak, afak sökmek.  

tarih atmak bir eyin üzerine tarih yazmak.  

ta  atmak birine dolayl  olarak i neleyici, dokunacak bir söz söylemek.  

tavla atmak tavla oynamak.  

tekme atmak 1) ayakla bir yere sertçe vurmak; 2) çifte atmak; 3) mecaz ihanet etmek; 4) mecaz yar  
yolda b rakmak; 5) mecaz terk etmek.  

temel atmak 1) bir yap n n temellerini yapmaya ba lamak; 2) mecaz herhangi bir i e ba lamak, 
giri mek, bir eyin geli mesinin, büyümesinin ba lang c n  olu turmak.  

temiz bir dayak atmak adamak ll  dövmek.  

tepesi atmak birdenbire öfkeye kap lmak, öfkelenmek.  

tepesinin tas  atmak birdenbire çok sinirlenmek.  

ter atmak vücudu rahatlatmak amac yla a r  derecede terlemek.  

teyel atmak 1) dikilecek parçalar  birbirine teyelle tutturmak; 2) kuma n üzerinde dikilecek yerleri 
teyelle belirtmek.  

t rpan atmak t rpanlamak.  

tokat atmak 1) el içi ile vurmak; 2) argo doland rmak.  

tomru a atmak tutukevine koymak.  

top (veya topu) atmak argo 1) batk nl a u ramak, iflas etmek; 2) s n fta kalmak.  

topu taca atmak 1) spor kar la mada topu yan çizgi d na ç karmak; 2) mecaz konu ulan konuyu 
sapt rmak.  

tozunu atmak 1) bir eyi silerek tozdan temizlemek; 2) teklifsiz konu mada dövmek, h rpalamak.  

tundan tuna atmak bir ki iyi uzaklara sürüp dola t rmak.  

tur atmak 1) dola mak, dola p gelmek, dönmek; 2) ampiyon olunca veya galip gelince tak m 
oyuncular  seyircileri selamlayarak sahada dola mak. 

tüfek atmak tüfekle ate  etmek.  

tüy atmak hayvan tüyünü de i tirmek.  

uçara atmak uçmakta olan ku u vurmaya çal mak.  

üç buçuk atmak argo çok korkmak.  
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üstünden atmak 1) bir eyi ödev olarak kabul etmemek; 2) bir eyin kendi üzerinde b rakt  etkiyi 
kald rmak.  

üstüne atmak bir suçu birine yüklemek.  

üzerinden atmak 1) s k nt  veren bir i  veya durumdan kurtulmak; 2) i i ba kas na devretmek.  

(birinin) üzerine atmak üstüne atmak.  

vitesten atmak çok k zmak.  

volta atmak argo bir a a  bir yukar  dola mak.  

yabana atmak önem vermemek, önemsiz görmek. 

yakadan atmak sav p kurtulmak.  

yalan atmak yalan söylemek.  

yardan atmak kazaya u ratmak.  

yavru atmak gebe hayvan yavrusunu dü ürmek.  

yaz  tura atmak bir oyunda ilk ba layacak olan  tespit etmek amac yla veya giri ilen bir iddiada 
kazanan  belirlemek için metal paray  havaya döndürerek atmak ve yere dü tü ünde hangi yüzün üste 
geldi ine bakarak karar vermek.  

yorgunluk (veya yorgunlu unu) atmak 1) dinlenmek; 2) yapt  i ten, yorgunlu u unutturan, 
sevindirici bir sonuç almak.  

yumruk atmak yumrukla vurmak.  

yüksekten atmak yapamayaca  eyleri yapabilirmi  gibi söylemek.  

zar atmak I 1) zar  h zla yuvarlamak; 2) mecaz kader ile oynamak, gelece i için plan uygulamak.  

(birine) zar atmak II 1) henüz ba ar s n  kan tlamam  biri için önceden olumlu dü ünce belirtmek; 
2) birinin a z ndan laf alabilmek için onun dü üncesindeymi  gibi konu mak.  

zarf atmak 1) doland r c  zarf vb. kullanarak bir tür para s zd rmak veya çarpmak; 2) kar s ndakinin 
gerçek duygu ve dü üncelerini ö renmek için kas tl  olarak uygun sözler söylemek veya baz  
davran larda bulunmak.  

(birine) zifos atmak 1) sata mak; 2) kara sürmek, iftira atmak.  

zonk zonk atmak zonklamak.  

zulaya atmak bir eyi gizli bir yere koymak.  
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3. sim unsurunun kökeni bak m ndan at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve 
deyimle mi  birle ik fiiller 

simlerle kurulan birle ik fiillerin isim unsuru Türkçe ya da yabanc  kökenli olabilir. Korkmaz, yard mc  
fiillerin isim soylu ya da isimle mi  fiil soylu kelimelerle yabanc  kökenli kelimelerin fiille tirilmesinde 
kullan ld n  ifade eder (Korkmaz, 2007a, s. 241). Kimi kaynaklarda yabanc  kökenli isim unsuru ile 
kurulan birle ik fiillerin dikkat çekecek ölçüde oldu una göndermede bulunulmaktad r. Ergin, Türkçede 
yabanc  kökenli, özellikle de Arapça ve Farsça isimlerle yap lm  pek çok birle ik fiil oldu unu ifade eder 
(Ergin, 2009, s. 387). Zülfikar, isimlerin özellikle yabanc  kökenli isimlerin fiil biçimlerinin bir isimden 
fiil yapma ekiyle ya da et-, ol-, k l- ve eyle- fiillerinden biriyle yap ld n  belirtir (Zülfikar, 2009, s. 435). 
Benzer bir durumun anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin isim unsuru için de söz konusu 
olup olmad  dü ünülebilir. Çal man n bu bölümünde, Türkçe Sözlük’te (2011) at- fiili ile kurulan 
anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerdeki Türkçe isim unsurlar n n yabanc  kökenli isim 
unsurlar na oranla ne ölçüde kullan ld n  ortaya ç karmak amac yla isim unsurlar n n kökeni üzerinde 
durulmu tur. Bu noktada An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century (Clauson, 1972), Türk 
Dilinin Etimolojik Sözlü ü (Eren, 1999) ve Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nden (Tietze, 
2016-2020) yararlan lm t r. Kökenine ili kin veri bulunamayan, farkl  aç klamalar bulunan, kökeni 
bilinmeyen isim unsurlar  ile kökeni özel bir isme dayanan ya da yans ma olan isim unsurlar  “di er” ad  
alt nda de erlendirilmi tir. 

Yaln zca Türkçe isim unsuru içerenler: ad m atmak, ad m n  atmak, ad m n  geri atmak, a  atmak, 
a z na atmak, arkas ndan atmak, a k atmak, ayak atmak, ayak ayak üstüne atmak, bak  atmak, 
ba ndan atmak, ba l k atmak, benzi atmak, beti benzi atmak, beyni atmak, b çak atmak, bir tek 
atmak, bok atmak, boy atmak, boyas  atmak, boyunduru a atmak, çal m atmak, çelme atmak, çentik 
atmak, çimdik atmak, da arc na atmak, dalgas na ta  atmak, dayak atmak, demir atmak, d ar  
atmak, diki  atmak, dü mük atmak, dü üm atmak, dü üm üstüne dü üm atmak, el atmak, elini 
kula na atmak, göbek atmak, gövdeye atmak, göz atmak, gün atmak, içine atmak, içeri atmak, 
içeriye atmak, iki tek atmak, ilmik atmak, kam  atmak, kapak atmak, kapa  atmak, kap  d ar  
atmak, ka k atmak, kaz k atmak, kendini atmak, kendini dar atmak, kendini d ar  atmak, kesip 
atmak, kestirip atmak, k lç k atmak, k y ya atmak, kirliye atmak, kol atmak, kopar p atmak, köprüleri 
atmak, kötek atmak, kulaç atmak, kulun atmak, kurus k  atmak, ok atmak, ortaya atmak, parmak 
atmak, saç  atmak, s rt ndan atmak, silkip atmak, silip atmak, söküp atmak, söz atmak, öyle bir göz 
atmak, tan atmak, ta  atmak, tekme atmak, ter atmak, tomru a atmak, top atmak, topu atmak, 
tozunu atmak, tüy atmak, uçara atmak, üç buçuk atmak, üstünden atmak, üstüne atmak, üzerinden 
atmak, üzerine atmak, yakadan atmak, yalan atmak, yardan atmak, yorgunluk atmak, 
yorgunlu unu atmak, yumruk atmak, yüksekten atmak.  

Türkçe ve yabanc  kökenli ya da “di er” isim unsurlar  içerenler: a z na bir kemik atmak, alt na imza 
atmak, bacak bacak üstüne atmak, bir kö eye atmak, can n  dar atmak, çirkefe ta  atmak, çamura ta  
atmak, ete ini ba na atmak, han kap s ndan te elti atmak, içine ate  atmak, keçeyi suya atmak, 
kendini ate e atmak, kendini soka a atmak, k ç na tekmeyi atmak, köpe in a z na kemik atmak, 
meydan daya  atmak, minder d na atmak, on paraya on takla (veya taklak) atmak, ortaya balgam 
atmak, önüne bir kemik atmak, pabucunu dama atmak, paray  denize atmak, temiz bir dayak atmak, 
topu taca atmak, yaz  tura atmak.  

Arapça isim unsuru içerenler: alt na imza atmak, kendini soka a atmak, meydan daya  atmak, 
ortaya balgam atmak, temiz bir dayak atmak, bakla atmak, cebine atmak, cirit atmak, fareler cirit 
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atmak, fark atmak, fesini havaya atmak, harf atmak, hariçten gazel atmak, hava atmak, iftira atmak, 
imza atmak, imzas n  atmak, kafa atmak, kafas ndan atmak, kafas n n konta  atmak, kafadan 
atmak, kahkaha atmak, la mla atmak, mektup atmak, mendil atmak, menzil atmak, meydana 
atmak, nabz  atmak, nara atmak, nutuk atmak, Osmanl  tokad  atmak, paras n  soka a atmak, remil 
atmak, safra atmak, silah atmak, soka a atmak, afak atmak, tarih atmak, tavla atmak, tepesinin tas  
atmak, yaz  tura atmak, zarf atmak.  

Farsça isim unsuru içerenler: bacak bacak üstüne atmak, bir kö eye atmak, can n  dar atmak, çirkefe 
ta  atmak, içine ate  atmak, kendini ate e atmak, on paraya on takla (veya taklak) atmak, pabucunu 
dama atmak, paray  denize atmak, can atmak, çenesi atmak, çengel atmak, çifte atmak, çirkef atmak, 
desteksiz atmak, destursuz atmak, dü e  atmak, fi ek atmak, gerize ta  atmak, i kembeden atmak, 
kelek atmak, kement atmak, kenara atmak, külah n  havaya atmak, kündeden atmak, laf atmak, 
mekik atmak, ni an  atmak, ni an n  atmak, paças ndan tutup atmak, pamuk atmak, paras n  soka a 
atmak, pençe atmak, perende atmak, rengi atmak, tundan tuna atmak, tüfek atmak, yabana atmak.  

Frans zca isim unsuru içerenler: kafas n n konta  atmak, kontak atmak, maskesini atmak, mesaj 
atmak, meteli e kur un atmak, not atmak, pas atmak, segman atmak, servis atmak, slogan atmak, 
tur atmak, vitesten atmak.  

talyanca isim unsuru içerenler: daraya atmak, kancay  atmak, posta atmak, postaya atmak, salto 
atmak, sigorta atmak, sigortas  atmak, solo atmak, volta atmak.  

Rumca isim unsuru içerenler: f rça atmak, mantar atmak, olta atmak, omzuna atmak, pandik atmak, 
temel atmak, t rpan atmak, zifos atmak, zulaya atmak.  

ngilizce isim unsuru içerenler: auta atmak, format atmak, gol atmak, stres atmak, ut atmak, topu 
taca atmak.  

Ermenice isim unsuru içerenler: madik atmak.  

Türkçe ve Mo olca isim unsurlar  içerenler: han kap s ndan te elti atmak.  

spanyolca isim unsuru içerenler: palavra atmak.  

 “Di er” grubunda yer alan bir isim unsuru içerenler: çamur atmak, çamura ta  atmak, ç l k atmak, 
ete ini ba na atmak, minder d na atmak, önüne bir kemik atmak, fesini havaya atmak, fink atmak, 
g r atmak, güm güm atmak, havlu atmak, jilet atmak, keçeyi suya atmak, kemik atmak, k ç atmak, 
k ç na tekmeyi atmak, k t r atmak, köpe in a z na kemik atmak, kur un atmak, martaval atmak, 
mavra atmak, Osmanl  tokad  atmak, partal atmak, p t p t atmak, sopa atmak, akaklar  atmak, 
amar atmak, aplak atmak, takla atmak, tepesi atmak, tepesinin tas  atmak, teyel atmak, tokat 

atmak, yavru atmak, zar atmak, zonk zonk atmak.  

4. Fiil-tamlay c  ili kisi bak m ndan at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve 
deyimle mi  birle ik fiiller 

Karahan, gramerlerimizde fiil-tamlay c  ili kisini esas alan s n fland rman n geçi li fiil-geçi siz fiil 
ayr m na dayand n  fakat Türkçede fiil-tamlay c  ili kisinin çok yönlü olarak de erlendirilebilecek 
geni  bir konu oldu unu ifade eder. Baz  fiiller tamlay c ya ihtiyaç duymayan bir anlam özelli ine 
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sahiptir. Baz lar  ise mutlaka bir tamlay c ya ihtiyaç duyarlar. Bu fiillerde fiilin gerçekle mesi özne 
d ndaki bir unsurun varl n  gerektirir. Tamlay c lar n fiile hangi durum ekiyle ba lanaca n  fiilin 
anlam  belirler. Çok anlaml  fiillerde fiil-tamlay c  ili kisi fiilin anlam na göre de i ir (Karahan, 1997, s. 
209-213).  

Kahraman, Ça da  Türkiye Türkçesindeki fiillerin durum ekli tamlay c lar n  ele ald  çal mas nda at- 
fiilinin eksiz belirtme, yönelme, ç kma, ekli belirtme, bulunma ve araç durumundaki tamlay c larla 
kullan labildi ini belirtir (Kahraman, 1996, s. 93). Çal mada eksiz belirtme ve ekli belirtme 
durumundaki tamlay c lar at- fiilinin “alma ihtiyac  duydu u tamlay c ”, yönelme ve ç kma 
durumundaki tamlay c lar “ikinci derecede çok istedi i tamlay c ”, bulunma ve araç durumundaki 
tamlay c lar ise “kabul edebildi i tamlay c ” olarak i aretlenmi tir (Kahraman, 1996, s. 314). 

Anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin unsurlar n n biri ya da tamam  sözlük anlamlar n n 
d nda kullan larak bir araya gelir ve yeni bir anlam kazan r. Bu birle iklerin fiilleri isim unsurunu 
fiille tirmek için de il birle i i olu turmak için kullan l r (Özmen, 2013, s. 89). Fiil unsurunun ortaya 
ç kan yeni anlam içerisindeki bu i levi, farkl  anlamsal ve söz dizimsel ili kiler arac l yla isim unsuru 
ile bir birlik olu turmas n  sa lar. Bu birle iklerin fiil-tamlay c  ili kisinin belirlenmesi fiil unsurunun 
isim unsuru ile olan anlam ve söz dizimi ili kilerinin ortaya ç kmas na yard mc  olmaktad r. Bu ili ki 
neticesinde birle i in unsurlar  bütün olarak tek bir anlam ifade eder. Anlamca kayna m  ve 
deyimle mi  birle ik fiillerin fiil unsurunun tamlay c lar n n söz dizimsel yap s  birle i in anlam n n 
belirlenmesinde rol oynar. Bu bölümde Türkçe Sözlük’te (2011) yer alan at- fiiliyle kurulmu  anlamca 
kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin fiil unsuru ile isim unsuru aras ndaki ba lant n n görülmesi 
aç s ndan fiil-tamlay c  ili kisi üzerinde durulmu tur. 

Eksiz belirtme durumundaki tamlay c  + at-: ad m atmak, a  atmak, ayak atmak, bak  atmak, bakla 
atmak, ba l k atmak, b çak atmak, bir tek atmak, bok atmak, boy atmak, can atmak, cirit atmak, çal m 
atmak, çamur atmak, çelme atmak, çengel atmak, çentik atmak, ç l k atmak, çifte atmak, çimdik 
atmak, dayak atmak, demir atmak, diki  atmak, dü mük atmak, dü üm atmak, dü e  atmak, el 
atmak, fark atmak, f rça atmak, fink atmak, fi ek atmak, format atmak, g r atmak, gol atmak, göbek 
atmak, göz atmak, gün atmak, harf atmak, hava atmak, havlu atmak, iftira atmak, iki tek atmak, 
ilmik atmak, jilet atmak, kafa atmak, kahkaha atmak, kam  atmak, kapak atmak, ka k atmak, kaz k 
atmak, kelek atmak, kement atmak, kemik atmak, k ç atmak, k lç k atmak, k t r atmak, kol atmak, 
kontak atmak, kötek atmak, kulaç atmak, kulun atmak, kur un atmak, kurus k  atmak, laf atmak, 
mantar atmak, martaval atmak, mavra atmak, mekik atmak, mektup atmak, mendil atmak, menzil 
atmak, mesaj atmak, meydan daya  atmak, nara atmak, not atmak, nutuk atmak, ok atmak, olta 
atmak, Osmanl  tokad  atmak, palavra atmak, pamuk atmak, pandik atmak, parmak atmak, partal 
atmak, pas atmak, pençe atmak, perende atmak, posta atmak, remil atmak, saç  atmak, safra atmak, 
salto atmak, segman atmak, servis atmak, silah atmak, slogan atmak, solo atmak, sopa atmak, söz 
atmak, stres atmak, amar atmak, aplak atmak, ut atmak, takla atmak, tarih atmak, ta  atmak, 
tavla atmak, tekme atmak, temel atmak, temiz bir dayak atmak, ter atmak, teyel atmak, t rpan atmak, 
tokat atmak, top atmak, tur atmak, tüfek atmak, tüy atmak, volta atmak, yalan atmak, yavru atmak, 
yaz  tura atmak, yorgunluk atmak, yumruk atmak, zar atmak, zarf atmak.  

Yönelme durumundaki tamlay c  + at-: auta atmak, boyunduru a atmak, cebine atmak, da arc na 
atmak, daraya atmak, gövdeye atmak, içine atmak, içeriye atmak, kenara atmak, k y ya atmak, 
kirliye atmak, meydana atmak, omzuna atmak, ortaya atmak, postaya atmak, soka a atmak, 
tomru a atmak, uçara atmak, üstüne atmak, (birinin) üzerine atmak, yabana atmak, zulaya atmak. 
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Yönelme ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar + at-: a z na bir kemik atmak, alt na imza atmak, 
çamura ta  atmak, (birine) çirkef atmak, çirkefe ta  atmak, dalgas na ta  atmak, dü üm üstüne 
dü üm atmak, gerize ta  atmak, içine ate  atmak, (bir eye) imza atmak, köpe in a z na kemik atmak, 
(birine) madik atmak, meteli e kur un atmak, on paraya on takla (veya taklak) atmak, ortaya 
balgam atmak, önüne bir kemik atmak, (birine) zar atmak, (birine) zifos atmak.  

Özne konumundaki tamlay c  + at-: benzi atmak, beti benzi atmak, beyni atmak, boyas  atmak, çenesi 
atmak, kafas n n konta  atmak, nabz  atmak, rengi atmak, sigorta atmak, sigortas  atmak, akaklar  
atmak, tan atmak, tepesi atmak, tepesinin tas  atmak. 

Ekli belirtme ve yönelme durumundaki tamlay c lar + at-: (bir eyi) a z na atmak, (bir eyi) bir kö eye 
atmak, elini kula na atmak, ete ini ba na atmak, fesini havaya atmak, keçeyi suya atmak, kendini 
ate e atmak, kendini soka a atmak, külah n  havaya atmak, (birini) minder d na atmak, pabucunu 
dama atmak, paras n  soka a atmak, paray  denize atmak, topu taca atmak. 

Ç kma durumundaki tamlay c  + at-: arkas ndan atmak, ba ndan atmak, i kembeden atmak, 
kafas ndan atmak, kafadan atmak, kündeden atmak, s rt ndan atmak, üstünden atmak, üzerinden 
atmak, vitesten atmak, yakadan atmak, yardan atmak, yüksekten atmak. 

Ekli belirtme durumundaki tamlay c  + at-: ad m n  atmak, kancay  atmak, kapa  atmak, köprüleri 
atmak, maskesini atmak, ni an  atmak, ni an n  atmak, topu atmak, tozunu atmak, yorgunlu unu 
atmak.  

Ekli belirtme durumundaki ve durum eksiz tamlay c lar + at-: ad m n  geri atmak, can n  dar atmak, 
kendini d ar  atmak. 

Yönelme ve ekli belirtme durumundaki tamlay c lar + at-: (bir eye) imzas n  atmak, (bir yere) kendini 
atmak, k ç na tekmeyi atmak.  

Eksiz belirtme ve yönelme durumundaki tamlay c lar + at-: ayak ayak üstüne atmak, bacak bacak 
üstüne atmak. 

Ç kma ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar + at-: han kap s ndan te elti atmak, hariçten gazel 
atmak. 

Özne konumundaki ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar + at-: fareler cirit atmak. 

Araç durumundaki tamlay c  + at-: la mla atmak. 

Ç kma durumundaki ve durum eksiz tamlay c lar + at-: paças ndan tutup atmak. 

Bulunma durumundaki ve özne konumundaki tamlay c lar + at-: (birinde) afak atmak. 

Durum eksiz ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar + at-: öyle bir göz atmak. 

Ç kma ve yönelme durumundaki tamlay c lar + at-: tundan tuna atmak.  

Araç ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar + at-: (biriyle) a k atmak. 
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Yönelme durumundaki, ekli belirtme durumundaki ve durum eksiz tamlay c lar + at-: (bir yere) kendini 
dar atmak. 

Durum eksiz tamlay c  + at-: desteksiz atmak, destursuz atmak, d ar  atmak, güm güm atmak, içeri 
atmak, kap  d ar  atmak, kesip atmak, kestirip atmak, kopar p atmak, p t p t atmak, silkip atmak, 
silip atmak, söküp atmak, üç buçuk atmak, zonk zonk atmak. 

5. Sonuç 

Türkçe Sözlük’te (2011) yer alan at- fiiliyle kurulmu  anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin 
incelendi i bu çal mada Türkçe Sözlük’ten 250 anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiil 
derlenmi tir. Bunlardan 63’ü birden fazla isim unsurundan olu maktad r. 250 anlamca kayna m  ve 
deyimle mi  birle ik fiilde toplam 307 isim unsuru kullan lm t r. Söz konusu birle iklerin isim 
unsurunun hangi oranda Türkçe kökenli oldu unu belirleyebilmek için birle ikler isim unsurunun 
kökeni bak m ndan incelenmi tir. 250 anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiilde kullan lan 307 
isim unsurundan 144’ü Türkçe, 123’ü yabanc  kökenlidir. 40 isim unsuru ise “di er” grubunda yer 
almaktad r. Yabanc  kökenli isim unsurlar ndan 84’ü Arapça ya da Farsça kökenli; 39’u ise Frans zca, 
talyanca, Rumca, ngilizce, Ermenice, Mo olca ya da spanyolca kökenlidir. At- fiiliyle kurulan anlamca 

kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin isim unsurlar n n da l m  Tablo 1’deki gibidir: 

Tablo 1. sim unsurlar n n da l m  

Türkçe isim unsurlar     144 

Arapça isim unsurlar    44 

Farsça isim unsurlar    40 

Frans zca isim unsurlar    12 

talyanca isim unsurlar    9 

Rumca isim unsurlar    9 

ngilizce isim unsurlar    6 

Ermenice isim unsurlar    1 

Mo olca isim unsurlar    1 

spanyolca isim unsurlar    1 

Di er isim unsurlar    40 

Toplam      307 

“Di er” ad  alt nda de erlendirilen isim unsurlar  bir yana b rak ld nda dahi Tablo 1’deki veriler at- 
fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerde Türkçe kökenli isim unsurlar n n 
daha fazla oldu unu göstermektedir. Yabanc  kökenli isim unsurlar  aras nda Arapça ya da Farsça 
olanlar kimi ara t rmac lar n da de indi i gibi (Ergin, 2009, s. 387; Zülfikar, 2009, s. 435) dikkat 
çekecek ölçüde a r basmaktad r.  

Türkçe Sözlük’te (2011) at- fiiliyle kurulmu  anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin 98’i 
yaln zca Türkçe isim unsuru içermektedir. At- fiiliyle kurulmu  olan birle iklerden birden fazla isim 
unsuru içerenlerin 25’inin isim unsurlar ndan en az biri Türkçedir. Söz konusu birle iklerin 8’i Farsça 
ve Türkçe, 8’i Türkçe ve di er isim unsurlar , 7’si Arapça ve Türkçe,  1’i Mo olca ve Türkçe isim unsurlar  
içermekte; 1’i ise Farsça, Türkçe ve di er isim unsurlar n  içermektedir. Türkçe isim unsurlar n n 
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yabanc  kökenli isim unsurlar yla birlikte kullan ld  anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik 
fiillerin da l m  Tablo 2’deki gibidir: 

Tablo 2. Türkçe isim unsurlar n n yabanc  kökenli ve di er isim unsurlar yla kullan m na göre at- fiiliyle kurulan 
anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiiller 

Farsça ve Türkçe isim unsurlar  içerenler    8 

Türkçe ve di er isim unsurlar  içerenler   8 

Arapça ve Türkçe isim unsurlar  içerenler   7 

Mo olca ve Türkçe isim unsurlar  içerenler   1 

Farsça, Türkçe ve di er isim unsurlar  içerenler  1 

Toplam       25 

Türkçe Sözlük’te (2011) yer alan 6 örnekte yabanc  kökenli isim unsurlar  Türkçe isim unsurlar yla 
kullan lmam t r. Birden fazla isim unsuru içeren ve isim unsurlar ndan hiçbiri Türkçe olmayan 
anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiillerin da l m  Tablo 3’teki gibidir: 

Tablo 3. Yabanc  kökenli isim unsurlar n n birlikte kullan m na göre at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve 
deyimle mi  birle ik fiiller  

Arapça ve di er isim unsurlar ndan olu anlar    2 

Arapça ve Frans zca isim unsurlar ndan olu anlar   1 

Frans zca ve di er isim unsurlar ndan olu anlar   1 

Arapça ve Farsça isim unsurlar ndan olu anlar   1 

ngilizce ve di er isim unsurlar ndan olu anlar   1 

Toplam        6 

Fiil-tamlay c  ili kisi bak m ndan Türkçe Sözlük’te (2011) at- fiiliyle kurulan anlamca kayna m  ve 
deyimle mi  birle ik fiillere ili kin say sal veriler Tablo 4’teki gibidir: 

Tablo 4. At- fiilinin anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiiller içerisinde birlikte kullan ld  tamlay c lar 

Eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar      126 

Yönelme durumundaki tamlay c lar       22 

Yönelme ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar     18 

Durum eksiz tamlay c lar        15 

Ekli belirtme ve yönelme durumundaki tamlay c lar     14 

Özne konumundaki tamlay c lar       14 

Ç kma durumundaki tamlay c lar       13 

Ekli belirtme durumundaki tamlay c lar      10 

Ekli belirtme durumundaki ve durum eksiz tamlay c lar    3 

Yönelme ve ekli belirtme durumundaki tamlay c lar     3 

Ç kma ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar     2 

Eksiz belirtme ve yönelme durumundaki tamlay c lar     2 

Araç ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar     1 

Özne konumundaki ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar   1 
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Yönelme durumundaki, ekli belirtme durumundaki ve durum eksiz tamlay c lar  1 

Araç durumundaki tamlay c lar       1 

Ç kma durumundaki ve durum eksiz tamlay c lar     1 

Bulunma durumundaki ve özne konumundaki tamlay c lar    1 

Durum eksiz tamlay c  ve eksiz belirtme durumundaki tamlay c lar   1 

Ç kma ve yönelme durumundaki tamlay c lar     1 

Toplam          307 

Tablo 4’teki veriler at- fiilinin anlamca kayna m  ve deyimle mi  birle ik fiiller içerisinde ciddi ölçüde 
eksiz belirtme durumundaki tamlay c larla birlikte kullan ld n  göstermektedir. At- fiili 126 örnekte 
eksiz belirtme durumundaki tamlay c  ile birlikte kullan lm t r. Buna kar l k 22 örnekte yönelme, 18 
örnekte yönelme ve eksiz belirtme, 14 örnekte ekli belirtme ve yönelme, 13 örnekte ç kma, 10 örnekte 
ekli belirtme durumundaki tamlay c yla kullan lm t r. 15 örnekte durum eksiz tamlay c yla, 14 örnekte 
ise özne konumundaki tamlay c yla kullan lm t r. Tablo 4’te görüldü ü üzere at- fiili bir ya da daha fazla 
tamlay c yla, 20 alt ba l kta ele al nan çe itli tamlay c lar ve tamlay c  birle imleriyle 
kullan labilmektedir. Bu durum at- fiilin Türkiye Türkçesinde çok anlaml l k boyutunun zengin 
oldu unu göstermektedir.  

At- fiilinin ayn  ismin farkl  durum ekiyle olu turdu u tamlay c larla kullan m nda kimi birle iklerde 
anlam de i ikli i oldu u görülmektedir. u örneklerde farkl  durum ekli tamlay c  birle ikte anlam 
de i ikli i yaratmaktad r: kafa atmak “kavga s ras nda kar dakinin yüzüne, sert ve iddetli bir biçimde 
kafayla vurmak”; kafadan atmak “bir konu üzerinde inceleme yapmadan rastgele konu mak, 
uydurmak, yalan söylemek”. Kapak atmak “a r , t ka basa dolmu  olmak”; kapa  atmak “s k nt s z, 
rahat bir yere s nmak, kaç p kurtulmak”. Posta atmak “birini korkutmak, gözda  vermek”; postaya 
atmak  “mektup, gazete, paket vb.ni gidece i yere ula mas  için posta kurulu una vermek, postalamak”. 
Sigorta atmak “bir ar za sonucu sigortada elektrik ak m  kesilmek”; sigortas  atmak “çok sinirlenmek”. 
Üstünden atmak “1) bir eyi ödev olarak kabul etmemek 2) bir eyin kendi üzerinde b rakt  etkiyi 
kald rmak”; üstüne atmak “bir suçu birine yüklemek”. Üzerinden atmak “1) s k nt  veren bir i  veya 
durumdan kurtulmak 2) i i ba kas na devretmek”; üzerine atmak “üstüne atmak [bir suçu birine 
yüklemek]”. 

Kimi birle iklerde ise ayn  isimle olu turulan farkl  durum ekli tamlay c  birle i in anlam nda de i iklik 
yaratmamaktad r: ad m atmak, ad m n  atmak “1) yürümek için aya n  öne do ru uzat p basmak 2) 
mecaz bir i e ilk kez giri mek”. çeri atmak, içeriye atmak “hapsetmek”. mza atmak, imzas n  atmak 
“imzalamak”. Top atmak, topu atmak “argo 1) batk nl a u ramak, iflas etmek 2) s n fta kalmak”. 
Yorgunluk atmak, yorgunlu unu atmak “1) dinlenmek 2) yapt  i ten, yorgunlu u unutturan, 
sevindirici bir sonuç almak”. 

Fiilin istemi anlam de i iklikleriyle yak ndan ili kilidir ancak her istem de i ikli i anlam de i ikli i 
sonucunu do urmayabilir. Ayn  anlam farkl  istem yap lar nda tekrar edebilir (Do an, 2011, 102). 
Yukar daki örnekler, at- fiilinin ayn  ismin farkl  durum ekiyle olu turdu u tamlay c larla kullan m nda 
kimi birle iklerde anlam de i ikli i oldu unu kimilerinde ise anlam de i ikli i olmad n  göstermesi 
bak m ndan bu tespiti do rular niteliktedir.  
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5-Charles Viotte’un Grammaire Turque’ü ve eserdeki atasözleri 

Yakup YILMAZ1 

APA: Y lmaz, Y. (2022). Charles Viotte’un Grammaire Turque’ü ve eserdeki atasözleri. RumeliDE 
Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 90-98. DOI: 10.29000/rumelide.1073844. 

Öz 

Transkripsiyon metinleri bir dilin kulland  alfabeden ba ka bir alfabe ile yaz lmas yla ortaya ç kan 
metinlerdir. Türkçe, Arap alfabesiyle yaz l rken Avrupa’da Latin veya ba ka alfabeyle olu turulan 
Türkçe metinler transkripsiyon metni say l r. Bu metinlerde yer alan söz varl  devir özelliklerini ve 
s kl  göstermesi bak m ndan ayr  bir öneme sahiptir. Grammaire Turque Türkiye’deki tüccarlar n, 
askerlerin, yabanc lar n kullan m  için haz rlanm t r. Kitapta çok gerekli kelimeleri içeren söz varl  
listesi; Frans zca ve Türkçe atasözleri, hikâyeler, fabllar, mektuplarla birlikte Türkçe, Frans zca, 
ngilizce ve talyanca konu ma rehberi bulunmaktad r. Müellifin ad  Charles Viotte, yay nevi 

Hermannstadt, yay nc  ve editör Theodore Steinhaussen, yay n yeri Leibzig ve yay n tarihi de 
1856’d r. Eserde 1. Bölüm, gramer konular ndan olu ur (1-64. s.); 2. Bölüm, söz dizimi konular n , fiil 
ve çevresini, kavram alanlar na dair söz varl n , Türkçe, Frans zca, ngilizce ve talyanca söyle i 
rehberini, konu ma yollar  ba l  alt nda çok gerekli ili ki sözlerini, en gerekli cümleleri, diyaloglar , 
e  anlaml  cümleleri, Türkçe ve Frans zca mektuplar , fabllar , anekdotlar  ve atasözlerini içerir (65-
277. s.). Charles Viotte’un Grammaire Turque’ünde 45 atasözü mevcuttur. Eserde geçen atasözleri, 
sözlüklerden bulunmu , biçim ve anlamlar yla kar la t r lm t r. Bu çal mayla Türk kültürünün 
ö retici ve dü ündürücü unsuru olan atasözlerinin Bat  ülkelerinde de dil ö retmek için 
de erlendirildi ini, kendi dillerindeki atasözleriyle kar la t rd klar n  göstermek; günümüzdeki 
biçim ve anlam ile eserin yaz ld  devirdeki biçim ve anlam  sunmak amaçlanm t r.  

Anahtar kelimeler: Charles Viotte, Grammaire Turque, transkripsiyon metni, atasözü 

Charles Viotte's Grammaire Turque and proverbs in the work 

Abstract 

Transcription texts are texts that are created by writing in a different alphabet than the alphabet used 
by a language. While Turkish is written with the Arabic alphabet, Turkish texts created with Latin or 
other alphabets in Europe are considered transcription texts. The vocabulary in these texts has a 
special importance in terms of showing the characteristics and frequency of turnover. Grammaire 
Turque has been prepared for the use of traders, soldiers, foreigners in Turkey. Vocabulary list with 
essential words in the book; there is a Turkish, French, English and Italian speaking guide, along with 
French and Turkish proverbs, stories, fables, letters. The author's name is Charles Viotte, the 
publishing house is Hermannstadt, the publisher and editor Theodore Steinhaussen, the place of 
publication is Leibzig and the date of publication is 1856. The vocabulary in these texts has a special 
importance. Part 1 of the work consists of grammatical subjects (1-64 pp.); Chapter 2 covers syntax 
topics, verb and its environment, vocabulary about conceptual fields, Turkish, French, English and 
Italian conversation guide, very necessary relation words under the heading of ways of speaking, the 

                                                             
1  Doç. Dr., stanbul Medeniyet Üniversitesi, E itim Bilimleri Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü, Türkçe E itimi 

ABD ( stanbul, Türkiye), yilmazyakupbey@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-6230-8850 [Ara t rma makalesi, Makale 
kay t tarihi: 06.12.2021-kabul tarihi: 20.01.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073844]  
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most necessary sentences, dialogues, synonymous sentences, Turkish and French. includes letters, 
fables, anecdotes and proverbs (65-277. p.). There are 45 proverbs in Charles Viotte's Grammaire 
Turque. The proverbs in the work were found from dictionaries and compared with their forms and 
meanings. This study, it is aimed to show that proverbs, which are the instructive and thought-
provoking elements of Turkish culture, are also evaluated in Western countries for language teaching, 
and they are compared with the proverbs in their own language; it is aimed to present the form and 
meaning of today and the form and meaning of the period when the work was written. 

Keywords: Charles Viotte, Grammaire Turque, transcription text, proverb 

Giri  

Transkripsiyon metinleri bir gramer, sözlük, rehber kitap olman n yan nda söz varl n  da içeren, 
devrin dilini ve deyi lerini kapsayan eserlerdendir. Codex Cumanicus’tan beri yaz lan bu tür eserlerde 
Türklerin konu ma dili ve söz varl  kayda geçirilmi , sonraki zaman dilimlerine ta nm t r. 

Charles Viotte’un kayda geçirdi i bu eser de içinde çe itli söz varl n  ve metinleri ta maktad r. Gramer 
konular n n yan nda dil ö renicileri için özenle haz rlanm  mektuplar, fabllar, anekdotlar ve atasözleri 
yer almaktad r.  

Charles Viotte 

Charles Viotte hakk nda detayl  bilgi bulman n mümkün olmad n  belirtmekte fayda vard r. 
Kaynaklarda sadece eserinden söz edildi i görülür. Hatta genel kataloglarda sadece eser listelenir, 
yazara dair bilgi verilmez (Lorenz, 1871, s. 621). Zenker, Manuel de Bibliographie Oriantale adl  
bibliyografik çal mada bu eseri listelemi tir (Zenker, 1861, s. 22, c. II). Son zamanlarda farkl  
ara t rmac larca da sadece müellifin ad  ve eseri zikredilmi , hayat na ve ba ka eserlerine dair bilgi 
bulunamam t r. 

Grammaire Turque 

Viotte’un eserinin özellikleri öyledir: 

D  kapak: Eserin ad  Grammaire Turque’tür. Ba l k alt nda Türkiye’deki tüccarlar n, askerlerin, 
yabanc lar n kullan m  için k sa ve kolay kullan ml  bir kitap olarak haz rlanm t r. Bu ifadenin alt nda 
çok gerekli kelimeleri içeren söz varl  listesi oldu u belirtilir ve ayr ca Frans zca ve Türkçe atasözleri, 
hikâyeler, fabllar, mektuplarla birlikte Türkçe, Frans zca, ngilizce ve talyanca konu ma rehberi 
bulundu u yaz l d r. Devam nda müellifin ad  Charles Viotte olarak verilmi tir. Müellif ad n n alt nda 
yay nevi olarak Hermannstadt, yay nc  ve editör olarakda Theodore Steinhaussen ad  geçer. Yay n yeri 
Leibzig, yay n tarihi de 1856’d r. 

I. sayfada d  kapaktaki ifadelerin ayn s  iç kapakta da verilmi tir.  

II. sayfa bo tur. 

III- IV. sayfalarda Avertissement yani uyar  ba l  alt nda Türkçe ö renmek isteyen yabanc lara k sa 
sürede Türkçe gramerin özetini ve gerekli söz varl n  sundu unu belirtir. Bu eserle insanlar n faydas n  
hedefledi ini, Meninsky, Hindoglou, Bianchi gibi ki ilerin eserlerinden yararland n , do uya gitmek 
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isteyen insanlara bir yard mc  sa lamak istedi ini ifade eder. Bu eseri haz rlarken kendi dilinden hareket 
etti ini söyler.  

V-VI. sayfalarda clef yani anahtar ba l  alt nda Frans zca karakterlerle Türkçe kelimelerin ifadesi ve 
bu gramerde benimsenen yaz m kurallar  verilmi tir. Bu bölümde Türkçede kullan lan 33 harfin 
transkripsiyonu ve telaffuzu anlat l r. Frans zcadaki kelimelerle kar la t r l r.  

VIII. sayfada içindekiler tablosu sunulmu tur. çindekiler tablosuna göre eser bir giri  ve iki bölümden 
olu ur. Bu tabloya göre giri te avertissement (III-IV) ve clef (V-VII) ; 1. bölümde grammaire (1-64); 2. 
bölümde syntaxe (65-75), vocabulaire  (76-118); guide de conversation  (119-259), lettres( 260-263), 
fables (264-268); anecdotes (268-271); proverbes (272-277) s ralam t r. 

1. Bölüm’de 1-64. sayfalarda gramer konular  verilmi tir. Gramer konular  sayfalara göre öyledir: 

1. sayfada Des Substantifs ba l yla ‘isimler’ konusuna yer verilmi tir.  

2. sayfada Des Adjectifs ba l yla ‘s fatlar’ konusuna yer verilmi tir.  

3. Sayfada Du Comparatif et du Superlatif ba l yla ‘kar la t rmal  s fatlar ve zarflar’ konusuna yer 
verilmi tir. Burada s fat olu turma biçimlerine yer verilmi tir. 

4. sayfada Des Noms des Nombers ba l yla ‘say  isimleri’ yer verilmi tir. Burada say lar, say lar n 
tasnifi anlat l r.  

6. sayfada Des Pronoms ba l yla ‘zamirler’ konusuna yer al r. Burada ki i, ilgi, iyelik zamirlerine yer 
verilmi tir. 

16. sayfada Des Verbes ba l yla ‘fiiller’ konusuna yer verilmi tir. 

56. sayfada Despostpositions ba l yla ‘tak lar’ konusuna yer verilmi tir.  

59. sayfada Des Adverbes ba l yla ‘zarflar’ konusu yer al r. Burada zarflar kalite zarflar , say  zarflar , 
yer zarflar , zaman zarflar , soru zarflar , olumlama ve olumsuzlama zarflar , düzen zarflar  olmak üzere 
7 bölümde ele al nm t r.  

61. sayfada Des Conjonctions ba l yla ‘ba laçlar’ bölümü yer al r. Burada ba laçlar sekiz bölümde ele 
al nm t r.  

63. Sayfada Des Interjections ba l yla ‘ünlemler’ konusuna yer verilmi tir. 

2. Bölüm’de 65-75 aras nda Syntaxe ba l  alt nda cümle bilgisi ve kelime öbekleri verilmi tir.  

76-79. sayfalarda çok gerekli fiiller, s fatlar ve adlar  içeren söz varl  bulunmaktad r. Bu ba l k alt nda 
isimden isim yapan ekler, fiilden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler 
verilmi tir. 

80-99. sayfalarda din (80), dünya (81), zaman (82), ev (83), hastal k (85), akraba (87), toplum (88), 
yap  (88), mobilya (89), mutfak (89), elbise (92), meslek (93), hayvanlardan evciller (94), ku lar (95), 
böcek, a aç ve meyve, çiçek, bitki, okuma-yazma ile ilgili kavramlar verilmi tir.  
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99-102. sayfalarda s fatlar; 102-109. sayfalarda fiiller; 109-112. sayfalarda ülke ve yer adlar ; 112-114. 
sayfalarda millet adlar ; 114-115. sayfalarda da  adlar ; 115. sayfada nehir adlar ; 115-118. sayfalarda 
askerlik kavramlar  verilmi tir.  

119. sayfada Türkçe, Frans zca, ngilizce ve talyanca söyle i rehberi bölümü yer al r. 

120. sayfada konu ma yollar  ba l  alt nda çok gerekli ili ki sözleri yer al r. 

121-143. sayfalarda en gerekli cümleler yer al r. 

144-259. sayfalarda diyaloglar vard r. 

260-277. sayfalar aras nda Türkçe ve Frans zca mektuplar, fabllar, anekdotlar ve atasözleri verilmi tir. 

278. sayfada bask  yeri bask  i lerinin ad  yer al r. 

Eserin transkripsiyon sistemi 

Türkçe ses Transkripsiyon Türkçe okunu  
örne i 

Transkripsiyonlu yaz m 
örne i 

a a alt n altún 

b b burun bouroun 

c dj cevap djèvab 

ç tch çok tchok 

d d deri dèri 

e è sevmem sèvmem 

e iè asker askièr 

f ph mustafa moustapha 

g (ince) ghi gözünüz ghiözunuz 

 gh o ul oghoul 

h h haramzade haramzadè 

 ú padi ah n padichahún 

i hi gitmek ghidmek 

j    

k k kuran kourán 

l l bilmek bilmek 

m m mescid mesdchid 

n n kan kán 

o o toz toz 

ö giö gök ghiök 

p p parmak parmak 

r r parça partcha 

s s sevmek sèvmek 
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Atasözleri 

Atasözü, bir dü ünceyi, gerçek ve hikmeti veciz ekilde anlatan, atalardan bugüne gelmi  ve halka mal 
olmu  k sa sözdür (Ayverdi, 2011, s. 80). Günlük dili süslemek, ifadeye canl l k vermek gibi bir vazifesi 
vard r. Bir konudaki bir görü ü özetlemek, bir durum ve olay kar s ndaki bir dü ünceyi aç klamak için 
çok elveri li ve haz r birer malzeme olarak s k s k atasözlerine ba vurulmak ihtiyac  duyulur (Oy, 1991, 
s. 44). Atasözleri, an nda etki yaratmak, etkiyi yarat rken sözün gücünden yararlanmak ve etkiyi kal c  
k lmak amac yla kullan l r. Öznenin kendi sözlerinin arkas na bütün bir geçmi in, atalar n deneyimini 
almas , bunlar  referans göstermesi söz konusudur (Erdem, 2010, s. 34).  

Grammaire Turque’teki atasözleri ve günümüzdeki kar l klar  

Charles Viotte’un Grammaire Turque adl  eserinin 277-279. sayfalar aras nda yer alan 45 atasözü bu 
çal mada el al n p günümüz atasözleri sözlüklerinde yer alan ekilleri ve anlamlar yla kar la t r lm t r. 
Bu konuda ortaya konmu  çapl  bir çal ma da Bekar’ n haz rlad  Bat  Kültüründe Türk Atasözleri’dir 
(Bekar, 2019). 

Bir maddede koyu olarak verilen metin atasözünün okunu udur, yan nda Türkiye Türkçesinde geçti i 
biçimidir, kö eli parantez aras nda sonra e ik olarak verilen metin transkripsiyonlu halidir, geli me 
i areti sonras nda verilen de Frans zcadaki kar l d r. 45 atasözü unlardan ibarettir: 

1. Eyiden fenas  olmaz, meger fakir ola. yiden yaramazl k gelmez (Duymaz, 2007, s. 161). [< Tür. 
Eiidèn fènassi olmaz, mèghièr fakir ola < Fr. Le bon ne devient jamais mauvais à moins d’ètre 
(auparavant) devenu pauvre.] 

2. Fakirlerin tesellisi ölümdür. Fakirlerin tesellisi ölümdür (Tülbentçi, 1963, s. 165). [< Tür. 
Fakirlarùn tèssèllassi ölùm dur < Fr. La mort est la consolation du pauvre.] 

3. t havlar, kervan gider. t ürür, kervan yürür (Aksoy, 1991, s. 299). [< Tür. It havlar, kièravàn 
ghiètchèr < Fr. Le chien ‘aboie et (pourtant) la caravane passe.] 

4. Sakal ba na kurban olsun. Sakal ba a kurban olsun (Eyübo lu, 1973a, s. 202). [< Tür. Sakal 
bachìna kourban olsoun < Fr. Sacrifions la barbe pour sauver la tète.] 

5. Hayvan ölür semeri kal r; adam ölür ad  kal r. Hayvan ölür semeri kal r, insan ölür ad  kal r 
(Yurtba , 2013a, s. 287). [<Tür. Haïvàn ölur sèmèri kalir; adàm ölur adi kalir <Fr. Le cheval meurt, 
sa selle reste; I’homme meurt, son nom reste.] 

 ch i itmek ichitmek 

t t bulut boulout 

u ou okumak okoumak 

ü hiu güzel ghiuzèl 

v v davul davoul 

y ï söylemek söïlèmek 

y i yazar iazar 

z z papaz papaz 
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6. stemeden bah i  kabul olmaz stenmedik pe ke  kabul olmaz (Bekar, 2019, s. 407). [< Tür. 
Istèmèdèn bakchiche (pèchekèche ) kaboul olmaz < Fr. Il ne faut pas accepter un prèsent qui dèplait.] 

7. Dü mü lerin elini tut, Rabb elinden seni tutar. Dü künlerin elinden yap ana Mevla 
yard mc d r (Eyübo lu, 1973a, s. 81). [<Tür. Duchemuchelèrìn èlini tout, Rabbi èlìndèn sèni toutar< Fr. 
Prète la main à celui qui est tombè et Dieu te prètera la sienne.] 

8. Dil k l çdan çok öldürür. Dil k l çtan çabuk öldürür (Duymaz, 2007, s. 130). [< Tür. Dil 
killitchedèn tchok öldurur <Fr. La langue tue plus que I’èpèe.] 

9. Ne as l ya arsak öyle ölürüz. Nas l ki ya arsak öyle ölürsünüz (Duymaz, 2007, s. 185).[< Tür. Nè 
assil iacharsak öïlè öluruz <Fr. Nous mourons comme nous avons vècu.] 

10. Yer demir gök bak r. Yer demir gök bak r (Duymaz, 2007, s. 215). [< Tür. Ièr dèmir ghiök bakir 
<Fr. La terre est de fer et le ciel d’airain (rien ne succède).] 

11. Bin i it, bir söyle. Bin i it,bir söyle (Duymaz, 2007, s. 115). [< Tür. Bìn ichit, bir söïlè <Fr. coute 
mille fois, parle une fois.] 

12. A ka Ba dat uzak de il. A ka Ba dat uzak ( rak) de il (gelmez) (Dervi e Ba dat’ta pilav var  
demi ler, Yalan de ilse rak de il  demi ) (Aksoy, 1991, s. 148). [< Tür. Achika Baghdad ouzak dèïl 
<Fr. Pour un amoureux Bagdad m me n’est pas loin.] 

13. Sana zarar edene iyilik eyle, öyle hem o, hem Allah, seni sever. Sana ta la vurana 
(dokunana) sen a la (ekmekle, pamukla) vur (dokun) (Bekar, 2019, s. 217; Geçmen, 2003, s. 331). [<Tür. 
Sana zarar èdènè èïlik èïle, öïlè hèm o, hèm Allah, sènì sèvèr <Fr. Fais du bien à celui qui te fait du mal 
et tu seras aimè et de lui et de Dieu.] 

14. Fakirlere veren Allah’a verir. Fukaraya veren Mevlâ’ya ödünç verir (Duymaz, 2007, s. 143). [< 
Tür. Foukaralara vèrèn Allaha verir <Fr. Qui donne aux pauvres donne à Dieu.] 

15. Sab r eylemek adl k anahtar d r. Sab r cennetin anahtar d r (Sab r adl k anahtar d r) 
(Duymaz, 2007, s. 193). [< Tür. Sabr èïlèmek chazlik ana’htari dir <Fr. La patience est la clef de la 
jouissance.] 

16. Da  da a kavu maz, insan insana kavu ur. kaouchour Da  da a kavu maz insan insana 
kavu ur (Aksoy, 1991, s. 210). [< Tür. Dagh dagha kaouchemaz, ìnsàn ìnsànè [<Fr. Les montagnes ne 
rencontrent pas les montagnes, mais les hommes rencontrent les hommes.] 

17. Kör yan na var nca senin gözünü kapa. Körün yan na var rsan sen de bir gözünü yum 
(Eyübo lu, 1973a, s. 171). [< Tür. Kiör iànìna varìndjè sènìn ghiözùni kapa <Fr. Si tu vas voir un 
aveugle, ferme tes yeux.] 

18. Her gün bayram de il, me er deliye. Deliye her gün bayram (Duymaz, 2007, s. 128). [<Tür. 
Hèr ghiùn baïràm dèïl, mèghièr dèliiè <Fr. Tous les jours ne sont pas des fètes, exceptè pour les fous.] 

19. Can can n yolda d r. Can can n yolda d r (Geçmen, 2003, s. 142).[<Tür. Djàn djànìn ioldachi 
dir <Fr. L’àme est la compagne de l’àme.] 
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20. Ya , at pazarda sorarlar. Ya  at pazar nda sorarlar (Aksoy, 1991, s. 414). [<Tür. Iachi, at 
pazarda sorarlar <Fr. C’est au marchè aux chevaux qu’on s’informe de l’àge. (Il n’est pas d’usage en 
Orient de demander à une personne l’àge qu’elle a.)] 

21. Kesmedi in eli öp. Bükemedi in ( s ramad n) eli öp, ba na koy (Aksoy, 1991, s. 193). [<Tür. 
Kèsmèdighìn èli öp <Fr. Il faut baiser la main que I’on ne pent couper.] 

22. Rahat isteyen adam, sa r, kör, dilsiz olmal . Rahat isteyen adam, sa r, kör, dilsiz olmal  
(Tülbentçi, 1963, s. 319). [< Tür. Rahat istèïèn adàm, saghir, kiör, dilsiz olmali  < Fr. Celui qui veut 
vivre en repos doit ètre sourd, aveugle et muet.] 

23. Delinin yüre i a z ndad r, ak l n dili yüre indedir. Delinin yüre i a z ndad r; ak ll n n dili 
yüre inde (Duymaz, 2007, s. 128). [<Tür. Dèlìnìn iurèghi aghzìnda dir, akillìn dili iurèkìndè dir <Fr. 
Le fou a le coeur sur la langue, le sage a la langue dans le coeur.] 

24. Gecenin büyük karn  var, Allah bilir yar n ne do urur. Geceler gebedir gün do madan neler 
do ar (Duymaz, 2007, s. 144). [<Tür. Ghièdjènùn böïuk karini var, Allah bilir iarìn nè doghrour <Fr. 
La nuit est enceinte du matin, Dieu seul sait ce que I’aurore èclairera.] 

25. Gümü  anahtar her kapuy  açar. Alt n anahtar her kap y  açar (Eyübo lu, 1973a, s. 14). [< Tür. 
Ghiumuche ana’htar hèr kapoui at har. < Fr. La clef d’argent ouvre toutes les portes.] 

26. Akacak kan damarda durmaz. Akacak kan damarda durmaz (Tülbentçi, 1963, s. 30). [< Tür. 
Akadjak kàn damarda dourmaz. < Fr. Le sang qui doit couler ne restera pas dans les veines.] 

27. Dü man kar nca ise, fil gibi zanneyle. Dü man n kar nca ise de hor bakma (Aksoy, 1991, s. 
231). [<Tür. Duchemàn karìndjè issè, fil ghibi zann èïlè <Fr. Que si ton ennemi ne parait qu’unne 
fourmi, il faut pourtant le regarder comme un èlèphant.] 

28. Kan  kanla y kamazlar, kan  su ile y karlar. Kan  kanla yumazlar (Aksoy, 1991, s. 306). [< 
Tür. Kàni kànlè iikamazlar; kàni sou ilè iikarlar <Fr. On ne lave pas le sang avec du sang mais avec de, 
kan  su ile yumarlar I’ean.] 

29. Ölüm kara devedir, ki her kap da çöker. Ölüm bir kara deve her kap ya çöker (Duymaz, 2007, 
s. 190). [<Tür. Ölùm kara dèvè dir, ki hèr kapouda tchökur <Fr. La mort est un chameau noir qui 
s’agenouille devant toutes les portes.] 

30. Be  parmak bir deyil Be  parmak bir de il (Tülbentçi, 1963, s. 80). [< Tür. Bèchè parmak bir 
dèïl. < Fr. Aucun de cinq doigts ne se ressemble. (Il y a de la diffèrence en toutes choses.)] 

31. Yatan y lan  basma Uyuyan y lan n kuyru una basma (Eyübo lu, 1973a, s. 365). [< Tür. Iatàn 
iilàni basma. < Fr. Ne marchez pas sur le serpent qui dort.] 

32. Yaramaz adam Pazar bozar, iyi adam Pazar yapar. Helâlzade gelir Pazar yapar; haramzade 
gelir bozar pazar, demi ler (Duymaz, 2007, s. 151). [<Tür. Iaramaz adàm Pazar bozar, èï adàm Pazar 
iapar <Fr. Le sot gàte le marchè, I’homme d’esprit sait le conclure.] 
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33. Araba k r l nca, iyi yolu gösteren çoktur. Araba devrilince (k r ld ktan sonra, k r l nca) yol 
gösteren çok olur (Aksoy, 1991, s. 142). [<Tür. Araba kirilìndja, èï iolou ghiöstèrèn tchoktour <Fr. 
Qnand la voiture est brisèe, il y en a beaucoup qui montrent le bon chemin.] 

34. Deli pa as  bilmez. Deli pa as  bilmez (Bekar, 2019, s. 357). [< Tür. Dèli Pachassi bilmez < Fr. Le 
fou ne connait plus son maìtre.] 

35. ki cambaz bir ipte oynamaz. ki cambaz bir ipte oynamaz (Hengirmen, 2011, s. 351). [<Tür. Iki 
djàmbaz bir ipte oïnàmaz <Fr. Deux danseurs (funambules) ne peuvent pas danser sur une seule corde.] 

36. Dünya tükenir, dü man tükenmez. Dünya tükenir dü man tükenmez (Yurtba , 2013a, s. 165). 
[<Tür. Dunia tukiènir, duchemàn tukiènmez <Fr. Le monde finira, mais non pas les ennemis.] 

37. Do ru söyleyeni ehirden kovarlar. Do ru söyleyeni dokuz köyden kovarlar (Aksoy, 1991, s. 
223). [<Tür. Doghrou söïlèïèni chèhirdèn kovarlar <Fr. On chasse de la ville celui qui dit la vèritè.] 

38. Sana vur dedilerse, öldür demediler. Vur dediysek öldür demedik ya (Aksoy, 1994, s.1097). 
[<Tür. Sàna vour dèdilèrissè, öldür dèmèdilèr <Fr. Si on t’a dit de frapper, on ne t’a pas dit de tuer.] 

39. Dostla ye, iç, al veri  etme. Dost (akraba) ile ye, iç, al veri  etme (Aksoy, 1991, s. 226). [<Tür. 
Dostile iè, itche, aliche vèriche ètmè <Fr. Mange et bois avec ton ami, mais ne fais pas d’affaires avec 
lui.] 

40. ki k bleye tapanda, din olmaz. ki k bleye tapanda, din olmaz (Tülbentçi, 1963, s. 215). [< Tür. 
Iki kiblaïè tapanda, dìn olmaz. < Fr. Celui qui embrasse deux religions n’en a aucune.] 

41.Allah diyen mahrum kalmaz. Allah diyen aç kta kalmaz (Duymaz, 2007, s. 100). [<Tür. Allah 
dèïèn ma’hroum kalmaz <Fr. Celui qui a confiance en Dieu n’est jamais perdu.] 

42. Dil adam  beyan eder. Dil adam  beyan eder (Duymaz, 2007, s. 130). [<Tür. Dil adàmi bèïàn 
èdèr <Fr. La langue trahit I’homme.] 

43. Tehi dest kapuya varsan, Efendi uyur, derler; elinde bir pe ke  varsa, Efendi buyur, 
derler. Eli bo a a a uyur derler, eli doluya a a buyur derler (Eyübo lu, 1973a, s. 89). [< Tür. Tèhi dest 
kapouia varsan, Efèndi ouiour derler; èlindè bir pèchekèche varissa, Efèndi bouiour, derler < Fr. Si tu 
arrives les mains vides on te dira: le Maìtre dort; mais si tu portes un prèsent, on te dira: entrez, 
Monsieur!] 

44. Bir iyi arap ve bir dilber kar  iki tatl  zehirdir. yi arapla bir dilber (avrat) iki tatl  zehirdir 
(Eyübo lu, 1973a, s. 143). [<Tür. Bir èï charap ve bir dilber kari iki tatli zehir dir <Fr. Le bon vin et une 
belle femme sont deux doux poisons.] 

45. At lan ok dönmez. At lan ok geri dönmez (Aksoy, 1991, s. 153). [<Tür. Atilàn ok dönmez <Fr. La 
flèche partie ne revient plus.] 
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Sonuç 

Hakk nda kaynaklarda bilgi bulamad m z, ancak çe itli bibliyografik çal malarda ad na ve eserine 
rastlad m z Grammaire Turque adl  eserin müellifi Charles Viotte, devrin askeri, siyasi, turistik, dini 
ve ticari ak m n n gere i olarak Türkçe ö renmek isteyenlere bir gramer haz rlam , eserini çe itli metin 
ve söz varl klar yla zenginle tirmi tir. 

Viotte’nun bu çal mas nda yer alan atasözlerini günümüz Türkçesinde ve çe itli kaynaklarda 
kullan ld  biçimleriyle kar la t rd k. Toplamda 45 madde ba  atasözü olarak listelenmi tir.  

Böyle çal malar neticesinde nadir görülen veya hiç duyulmayan atasözlerine de rastlamak, onlar  kay t 
alt na almak imkân  ortaya ç kmaktad r. Bunun neticesinde Türkçenin atasözleri hazinesi zenginlemi  
olacakt r.  
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6-Türkçe Dersi Ö retim Program  ba lam nda 5. s n f Türkçe dersi ö retimine 
ili kin ö retmen görü lerinin incelenmesi* 

mran Nazike AVCI1 

Yusuf TEPEL 2 

APA: Avc , . N. & Tepeli, Y. (2022). Türkçe Dersi Ö retim Program  ba lam nda 5. s n f Türkçe dersi 
ö retimine ili kin ö retmen görü lerinin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  
Dergisi, (26), 99-124. DOI: 10.29000/rumelide.1073849. 

Öz 

Bu çal man n amac , Millî E itim Bakanl nca yenilenen Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) 
ö retim sürecine dair ö retmen görü lerinin belirlenmesidir. Türkçe Dersi Ö retim Program  (2018) 
ö retim süreci içerisinde; yap s , ö renme alanlar , kazan mlar , getirilen yenilikleri, kar la lan 
problemleri aç s ndan incelenmi tir. Ara t rma nitel ara t rma yöntemlerinden iç içe geçmi  tek 
durum desenine uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Ara t rman n çal ma grubu için akademik 
anlamda dü ük, orta ve yüksek ba ar  gösteren 20 okul seçilmi tir.  Bu okullardan 20 ö retmen 
ara t rmaya dâhil edilmi tir. Ara t rma verilerinin bir k sm  görü melerle, bir k sm  seçilen 
okullardaki ders gözlemleriyle toplanm t r. Verilerin analizi içerik analizi tekni iyle 
gerçekle tirilmi tir. Ara t rman n baz  sonuçlar na bak ld nda program n içeri inde temalar n 
konular n ve etkinliklerin ö renci düzeyine uygunlu unda görü  ayr l  oldu u, ders araç-gereç ve 
materyallerinin uygun oldu u, yeni metin türlerinin eklenmesinin olumlu oldu u sonucuna 
ula lm t r. Ö renme alanlar n n programda anla l r bir ekilde yer ald , ö renme alanlar n n 
hepsinin kazan mlar n n farkl  örneklerle sunulmas  gerekti i, dinleme/izleme ö renme alan n n 
ölçülmesinin zor oldu u, programa 21. yüzy l becerilerinin eklenmesinin olumlu oldu u fakat ö retim 
süreciyle yeterince ili kilendirilemedi i sonucuna ula lm t r. Kar la lan problemlerden baz lar  
ise program n sosyokültürel farkl l klar  kar lamad , bireysel ihtiyaçlarla uyumlu olmad , 
program n ö rencilere okuma al kanl  ve dil zevki kazand rmad , de er aktar m n n yetersiz 
oldu u, gerçek ya ama uygun etkinliklerin azl , okullar n fiziksel donan m aç s ndan eksikliklerinin 
bulundu u eklinde özetlenebilir. 

Anahtar kelimeler: Türkçe Dersi Ö retim Program , ö retim süreci, durum çal mas , ana dili 
e itimi 

                                                             
* Bu çal ma, “Türkçe Ö retim Program  (2018) Ba lam nda 5. S n f Türkçe Dersi Ö retimine li kin Ö retmen ve Ö renci 

Görü lerinin ncelenmesi” adl  yüksek lisans tezinin bir k sm yla üretilmi tir.    
1  Ar . Gör., Akdeniz Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler E itimi, Türkçe E itimi ABD (Antalya, 

Türkiye), nazikeavci@akdeniz.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-4057-7272 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
30.12.2021-kabul tarihi: 20.01.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073849]  

2  Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler E itimi (Antalya, Türkiye), 
ytepeli@akdeniz.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-7634-6775 
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An investigation of teachers’ opinions regarding fifth grade Turkish language 
course in terms of Turkish Language Teaching Program 

Abstract 

The aim of this study is to determine the views of teachers about the teaching process of the Turkish 
Language Curriculum renewed by the Ministry of National Education. The structure of the Turkish 
Lesson Curriculum, learning areas, achievements, innovations and problems encountered were 
examined during the teaching process. The research was carried out in accordance with the case study 
approach, one of the qualitative research methods, in accordance with the nested single case pattern. 
For the study group of the research, 20 schools with low, medium and high academic achievement 
were selected. 20 teachers from these schools were included in the study. Some of the research data 
were collected through interviews, and some of them were collected through course observations in 
selected schools. The analysis of the data was carried out with the content analysis technique. When 
some results of the research were examined, it was concluded that there was a difference of opinion 
regarding the suitability of themes and activities in the content of the program for the level of the 
student. It was concluded that the course equipment and materials were appropriate. It has been 
concluded that adding new text types to the curriculum is positive. It has been concluded that the 
learning areas are included in the program in an understandable way, and the achievements of all 
learning areas should be presented with different examples. It has been concluded that it is difficult 
to measure the listening/watching learning area. It has been concluded that the addition of 21st 
century skills to the curriculum is positive, but these skills are not sufficiently associated with the 
teaching process. Some of the problems encountered can be summarized as the program does not 
meet socio-cultural differences, the program is not compatible with the individual needs of the 
students, and the program does not give students reading habits and language pleasure. 

Keywords: Turksih Language Teaching Program, Teaching Process, Case Study, Mother Tongue 
Education 

Giri  

Son y llarda dünyada ve ülkemizde ya anan de i imlerle birlikte modern yüzy la ayak uydurmak, 
sistemlerin çal r durumda devam edebilmesi için bir zorunluluk hâline dönü meye ba lam t r. 21. 
yüzy lla birlikte de i iklikler daha çok dijital teknolojilere do ru yönelmi  ve bu durum yenilikleri 
beraberinde getirmi tir. Hem teknolojinin hem de de i en yüzy ldaki insanlar n ihtiyaçlar  
do rultusunda hedeflenen yeterlikler ve beceriler de i mi tir; bu da e itim sahas nda baz  de i ikliklere 
gidilmesinin önünü açm t r. Bu do rultuda özel e itim, ilkö retim ve ortaö retim ö retim programlar  
yenilenmi tir. De er, yeterlilik ve beceri çerçevesi içinde ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 
24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayr  (s n flar esas 
al nd nda 176) müfredat yenilenmi tir (MEB, 2017). De i en bu programlar n sosyal hayatta daha çok 
yer kaplamaya ba layan teknolojinin etkisiyle ya anan geli melerin bir sonucu oldu u söylenebilir.  

Türkçe Dersi Ö retim Program  da de i en bu programlardan biridir. Teknolojinin etkisiyle ya anan bu 
de i im ve geli meler programa yans t lmaya çal lm t r. Bu de i ikliklerin ve yeniliklerin ele al nd  
bu ara t rmada ilgili program, Türkçe Dersi Ö retim Program  (2018) eklinde geçmektedir. Bunun 
sebebi 2017, 2018 ve son olarak 2019 tarihli olarak yay nlanan Türkçe Dersi Ö retim Program n n 5. 
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s n f düzeyinde ö renme alanlar n n; kazan m say lar n n, kazan mlar n verili  s ralar n n yay nlanan üç 
programda da ayn  olmas d r. 

Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) de i mesinin gereklili i hem bir dil hem de bir ders olarak 
ö retim sürecinde benlik olu turacak bir öneme sahip olmas ndand r. Türkçe Dersi Ö retim 
Program ’nda (2018) yap lan de i ikliklerin de ça n ihtiyaçlar n n sonucu oldu u söylenebilir.  
Yenilenen programda uygulanan eski programlardan farkl  olarak de erler e itimi öne ç kmaktad r. Bu 
de erler; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sab r, sayg , sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, 
yard mseverliktir. De erler e itiminin yan  s ra ya anan sosyal de i imler sonucu bireylere 
kazand r lmas  istenen yeterlik ve becerilerde de toplumsal beklentiler de i mi tir.  Bu do rultuda 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nden (TYÇ) yararlan larak 21. yüzy l becerileri müfredata 
yerle tirilmi tir. Hedeflenen yeterlilik ve beceriler unlard r: ana dilde ileti im, yabanc  dillerde ileti im, 
matematik yeterli i, bilim ve teknoloji yeterli i, dijital yeterlik, ö renmeyi ö renme, inisiyatif alma ve 
giri imcilik alg s , sosyal ve kamusal yeterlikler, kültürel fark ndal k ve ifade (TYÇ, 2015). 

Getirilen yeniliklerin ö rencileri hayata haz rlamay , ileti im becerilerini geli tirmeyi hedefledi i 
söylenebilir. Bu becerilerin kazand r lmas  için gerekli Türkçe ö retim sürecinin ise ö retim program yla 
do rudan ba lant l  oldu u dü ünülmektedir. Ö retim sürecini daha etkili hâle getirebilmek için 
Cumhuriyetin ilan ndan bu yana birçok ö retim program n n haz rland  bilinmektedir. Son y llarda 
programlara yönelik pek çok de i iklik ya anmaktad r. Her yeni program n ortaya konulmas yla o 
programa yönelik inceleme çal malar  yap lm t r. Yeniliklerin ortaya konmas  geli imin sa lanmas  
içindir. Geli imin sa lanmas  için de incelemeler devam etmektedir. Yap lan çal malar (Bulut, 2006; 
Erdem, 2007; Kuru, 2008; Durukan, 2008; Alkan, 2009; Hezen, 2009; Kaymakamo lu, 2010; ekerci, 
2011; Çelikk ran, 2012; Tuzlukaya, 2013; Erden, 2014) incelendi inde programa yönelik saha 
çal malar n n a rl kl  olarak eski programlara yönelik oldu u görülmü tür. Bu yüzden bu yeni 
programa yönelik çal malar n yürütülmesinin, dersin ö retim program n n geli mesine katk  
sa layaca  dü ünülmektedir. 

Program incelemesine yönelik çal malara bak ld nda genellikle nicel çal malar n yap ld  
görülmü tür. Oysaki programlar n incelenmesinde say sal verilerin ötesine geçip sorunun kaynaklar n  
saptayabilmek ve e itim ö retim sürecine dair derinlemesine bilgi elde edebilmek için nitel çal malara 
daha çok a rl k verilmelidir (Kumral ve Saracalo lu, 2011). Bu aç dan alanyaz nda bir eksiklik oldu u 
dü ünülmektedir. Bu çal ma ile Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) genel yap s , ö renme 
alanlar , ö renme alanlar nda yer alan kazan mlar, dil becerileriyle ilgili yeniliklerin ö retim sürecine 
yans mas , ö retim sürecinin de erlendirilmesi, ya anan sorunlar ve sorunlar n nedenleri belirlenmeye 
çal lm t r. Ara t rma nitel bir yöntemle desenlendi i için sorunlar derinlemesine ortaya konulmu  ve 
sorunlara derinlemesine çözüm önerileri sunulmaya çal lm t r. Bu yönüyle çal man n alanyaz nda 
önemli bir eksikli i giderece i dü ünülmektedir. 

Bu çal ma, Millî E itim Bakanl  taraf ndan yenilenen Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) 
ö retim sürecine dair ö retmen görü lerini ortaya koymay  amaçlam t r. Bu amaç do rultusunda 
görü meleri desteklemek amac yla Türkçe Dersi Ö retim Program  (2018), ö retim süreci içerisinde de 
ara t rmac  taraf ndan gözlemlenmi tir. 

Ara t rmada Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018),  ö retim sürecine dair ö retmen görü lerinin 
neler oldu u sorusu do rultusunda program n yap s na, program n ö renme alanlar na, program n 
kazan m boyutuna, programdaki yeniliklere, Türkçe dersinin ö retim sürecinde kar la lan 
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problemlere, Türkçe dersinin ö retim sürecine ve program na dair ö retmen önerilerinin neler 
oldu una dair cevaplar aranm t r. 

Yöntem 

Ara t rman n modeli 

Ara t rma nitel ara t rma yöntemlerinden durum çal mas  yakla m  ile desenlenmi tir. Bireyi merkeze 
alan ve günlük ya am deneyimlerine odaklanan durum çal mas , e itimle ilgili çal malarda ö retim 
sürecinin daha verimli hâle getirilmesinde önemli yere sahiptir (Rose ve Shevlin, 2016). Bu yüzden 
ö retim sürecinin incelenmesini amaçlayan bu çal ma, durum çal mas  ile desenlenmi tir.  

Durum çal mas nda amaçlanan bir durumun ayr nt l  bir tan m n  yapmak ve analizini 
gerçekle tirmektedir (Pearson, Albon ve Hubball, 2015). Bu çal mada durum, 5. s n f Türkçe dersi 
ö retim sürecinin ö retmen deneyimlerine dayanarak ö retim sürecinin incelenmesidir.  Bir durum 
çal mas nda analiz birimi bir ki i, olay veya program olabilir (Pearson, Albon ve Hubball, 2015). Bu 
çal mada analiz birimi, Türkçe Dersi Ö retim Program  (2018) uygulama sürecidir. 

Yap lan çal malarda durum çal mas n n kendi içerisinde çe itlere ayr ld  görülmektedir (Stake, 1995; 
Yin, 1984’den akt. Y ld r m ve im ek, 2013). Bu ara t rma, iç içe geçmi  tek durum desenine uygun 
olarak gerçekle tirilmi tir. Bu desenin seçilme sebebi, ara t rman n tek bir amaca dayanmas d r. Bu 
amaç, yenilenen Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) ö retim sürecinin etkilili ini belirlemektir. 
Çal man n birimini ise belli ölçütler do rultusunda seçilen Antalya il merkezinde yer alan okullard r. 
Alt birimleri ise bu okullardaki Türkçe ö retmenleri olu turmaktad r. Çal mada okullar tek bir birim 
olarak ele al nm t r. Türkçe ö retmenleri ise alt birimleri olu turmaktad r. Seçilen okullar n birbiriyle 
kar la t r lmas  gibi bir durum söz konusu de ildir.    

Ara t rma grubu 

Bu çal ma “Türkçe Ö retim Program  Ba lam nda 5. S n f Türkçe Dersi Ö retimine li kin Ö retmen 
ve Ö renci Görü lerinin ncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinin verilerine dayanmaktad r. Tezde 
kat l mc  olarak ö retmen ve ö renciler yer almaktad r.  Tüm veriler dâhil edildi inde bir makale için 
istenen kelime say s n n çok üzerine ç k ld  için bu çal mada kat l mc  olarak ö retmenlerle yap lan 
görü meler ve ders gözlemlerinden elde edilen verilersunulmu tur. Ara t rman n kat l mc lar  
belirlenirken amaçl  örneklem tekniklerinden ölçüt örneklemden yararlan lm t r. Ara t rman n 
amac n  göz önünde bulundurarak ara t rmac  taraf ndan ölçütler belirlenmi tir (Y ld r m ve im ek, 
2013). Bu ölçütler; velilerin ve okul yönetiminin ara t rmaya istekli olmas , okullar n Millî E itim 
Bakanl  taraf ndan yap lan liseye geçi  s navlar nda göstermi  oldu u ba ar lar ve Türkçe 
ö retmenlerinin çal maya gönüllü olarak kat lmas d r. Ayr ca okullardaki Türkçe ö retmenlerinin 
yenilenen Türkçe Dersi Ö retim Program ’n  (2018) 5. s n flarda uyguluyor olmas  ölçütler aras nda yer 
almaktad r. Bu ölçütler do rultusunda öncelikle Antalya l Millî E itim Müdürlü ünden ortaokullar n 
bir önceki y l liseye giri  s navlar nda göstermi  olduklar  akademik ba ar lar  ö renilmi tir. Bu 
ba ar lara göre okullar n s ralamalar na bak l p en dü ük, orta ve yüksek ba ar  gösteren okullarla 
görü meler gerçekle tirilmi tir.  

Görü meler sonucunda uygulama yap lacak dü ük ba ar  (N=7), orta düzey ba ar  (N=6) ve yüksek 
ba ar  (N=7) gösteren 20 okul belirlenmi tir. Bu okullardaki ö retmenlere dair bilgiler Tablo 1.’de 
gösterildi i ekildedir: 
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Tablo 1. Çal ma grubunu olu turan Türkçe ö retmenleri hakk ndaki bilgiler 
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Y E 60 36 Türk 
Dili Evet 1 yi 25 Yok 

U E 27 3 Türkçe Evet 1 Kötü 25 Yok 

 K 28 1 Türkçe Evet 1 Kötü 35 Yok 

A K 38 16 Türkçe Evet 3 Orta 25-25-25 Yok 

Ç K 43 23 Türk 
Dili Evet 3 Orta 35-35-35 Yok 

I E 29 5 Türkçe Evet 1 Kötü 24 Yok 

B K 51 28 Türk 
Dili Evet 2 Orta- yi 30-28 Yok 

C K 52 28 Türk 
Dili Evet 2 Orta 40-40 Yok 

K K 36 15 Türkçe Evet 1 Orta 33 Yok 

T K 34 13 Türkçe Evet 1 Orta 34 Yok 

Ö K 33 10 Türkçe Evet 3 Orta 30-32-32 Yok 

F E 34 12 Türkçe Evet 2 Orta 29-34 Yok 

 E 43 19 Türkçe Evet 3 Orta-Kötü 29-26-22 Yok 

M K 35 10 Türkçe Evet 1 Orta 30 Yok 

E E 44 16 Türkçe Evet 3 yi 44-43-41 Yok 

N K 29 6 Türkçe Evet 2 Orta 30 Yok 

H K 35 13 Türkçe Evet 4 Orta 30 Yok 

Ö E 49 25 Türk 
Dili Evet 1 Orta 25 Yok 

L E 35 12 Türkçe Evet 3 yi 43-44-34 Yok 

S E 43 16 Türkçe Evet 1 Orta 29 Yok 

Tablo 1.’de belirtildi i üzere görü meye kat lan/çal ma grubunda yer alan Türkçe ö retmenlerinin 
cinsiyetleri aç s ndan bak ld nda 11 kad n ve 9 erkek kat l mc n n yer ald  görülmektedir. 
Kat l mc lar n ya lar  27 ile 60 aras nda de i mektedir. Hizmet y llar n n ortalamas  15 y ld r. 
Ö retmenlerin mezun oldu u lisans programlar  farkl la sa da sadece 4’ü Türkçe E itimi alan n n 
d ndand r.  Ö retmenlerin tümü bir önceki programda da 5. s n f Türkçe derslerini yürütmü  ve 
yenilenen Türkçe Dersi Ö retim Program ’n  (2018) bir y ld r uygulamaktad r. Ö retmenler, u anki 
yenilenen program  en az bir, en çok dört s n fla yürütmektedir. Bu s n flar n sosyoekonomik düzeyi 
a rl k olarak 14 s n fla, orta düzeydir. S n flar n mevcuduna bak ld nda ise en az 22 ki ilik s n fta, en 
çok 44 ki ilik s n fta program n yürütüldü ü görülmektedir. Ö retmenlerden hiçbiri yenilenen Türkçe 
Dersi Ö retim Program ’na (2018) dair bir hizmet içi e itim almam t r. Çal ma grubunu olu turan bu 
20 Türkçe ö retmeniyle sürece dair görü meler gerçekle tirilmi tir.  
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Veri toplama araçlar  

Bu ara t rmada birden fazla veri toplama arac  kullan lm t r. Bu araçlara ve araçlar n geli tirilme 
sürecine dair bilgiler a a da sunulmu tur. 

Ö retmenler için geli tirilmi  yar  yap land r lm  bireysel görü me formu  

Bu form, Türkçe ö retmenleri için haz rlanm t r. Ö retim sürecine dair ö retmen görü lerini 
belirlemek amac yla geli tirilmi tir. Geli tirme sürecine, ara t rman n konusu temel al narak ba lanm  
(Merriam,2013) ve ara t rman n amac  göz önünde bulundurularak (Glesne, 2013) alanyaz n taramas  
yap lm t r. Alanyaz n taramas  sonucunda amaca yönelik 20 soru olu turulmu tur. Bu sorular n 
geçerli ini denetlenmek amac yla Türkçe e itimcisi üç alan uzman , üç e itim programc s  üç alan 
uzman , üç ölçme ve de erlendirme uzman  ve Millî E itim Bakanl na ba l  okullarda Türkçe 
ö retmeni olarak görev yapan üç ö retmenden görü  al nm t r. Alan uzmanlar ndan gelen dönütler 
do rultusunda görü me formu yeniden düzenlenmi tir. Düzenleme sonras  görü me formu 7 ana soru 
ve 17 alt sorudan olu mu tur. Bu sorular n Türkçe ö retmenlerine anla l r gelip gelmeyece ini 
belirlemek için 6 (3 kad n, 3 erkek) Türkçe ö retmeni ile pilot uygulama yap lm t r. Pilot uygulama için 
ö retmenler, çal ma grubuyla ayn  özelliklere sahip; çal ma grubunun d ndan olan ki ilerden 
seçilmi tir. Pilot uygulama için ö retmenler seçilirken özellikle okullar n ba ar  durumlar n  e it say da 
temsil eden ö retmen olmas na dikkat edilmi tir. Pilot uygulama sonras  sorularda belirlenen baz  
noktalar düzenlenip forma son hâli verilmi tir. Form iki bölümden olu maktad r. Birinci bölümde 
görü me yap lan gruba, görü me yap lan s n fa ve görü me süresine dair bilgiler yer almaktad r. kinci 
bölümde ise görü me sorular  bulunmaktad r. Görü meler gerçekle tirilirken ses kay t cihaz  
kullan lm t r.  

Yar  yap land r lm  gözlem formu 

Bu form ara t rmac n n ders gözlemleri yapmas  için haz rlanm t r. Form, çal man n geçerlik ve 
güvenirli inin artt r lmas na hizmet etmek amac yla geli tirilmi tir. Bu veri toplama arac  sayesinde 
ö retim süreci gözlemlenmi tir. Gözlem formu için öncelikle 15 soru haz rlanm t r. Ard ndan 
haz rlanan bu sorular; Türkçe e itimcisi üç alan uzman , üç e itim programc s  üç alan uzman , üç ölçme 
ve de erlendirme uzman  ve Millî E itim Bakanl na ba l  okullarda Türkçe ö retmeni olarak görev 
yapan üç ö retmenden olu an uzmanlar n görü üne sunulmu tur. Uzmanlar, formu ara t rman n 
amac na uygunluk, sorular n boyutlar , çal ma grubuna uygunluk aç s ndan incelemi tir. nceleme 
sonucunda soru say s ,  45’e ç km t r. Uzman dönütlerinden gelen ele tirilerle forma son hâli 
verilmi tir. Son durumda form, iki bölümden olu maktad r. lk bölümde, gözlemlenecek s n f, ders ve 
gözlem süresi ile ilgili ayr nt l  bilgiler yer almaktad r. kinci bölümde ise 45 tane gözlem sorusu 
bulunmaktad r.  

Verilerin toplanmas  

Ara t rmac  dersle ilgili alt  hafta boyunca üç okulda s n f içi ve s n f d  gözlemler yapm t r. Türkçe 
derslerinde ‘‘Do a ve Evren’’ temas n n i lendi i günler boyunca s n flarda gözleme devam edilmi tir.  
Ders gözlemleri uygulama okullar nda her bir ders için ders öncesi ve ders sonras  ortalama 50 
dakikad r. Her bir gözlem okulunda ders gözlemleri alt  hafta boyunca devam etmi tir. Görü meler ise 
gözlem okullar yla ve birlikte belirlenen di er okullarla ö retmenlerin derslerinin olmad  gün ve 
saatlerde görü meye kat lan ö retmenlerin okullar nda yap lm t r. Bir görü me ortalama 31 dakika 
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sürmü tür. Bu görü melerden yakla k olarak 620 dakikal k ses kayd  elde edilmi tir. Görü meye kat lan 
ö retmenlere gönüllü kat l m formu imzalat lm t r. fadelerde de i iklik yap lmam t r. Sonras nda ise 
kat l mc  teyidi yap lm  ve analize haz r hâle getirilmi tir. 

Verilerin analizi 

Nitel ara t rmada analizler veri toplama süreciyle e  zamanl  olarak yap l r (Creswell, 2013; Patton, 
2014). Bu ara t rmada da veriler topland kça analizler yap lm t r. Analizler, içerik analizi tekni i ile 
gerçekle tirilmi tir. çerik analizi seçilmesinin sebebi ayr nt l  çözümlemeler yap lmak istenmesidir. 
Verilerin analizinde s ras yla a a daki i lemler gerçekle tirilmi tir: 

Türkçe ö retmenleri ile bire bir görü meler yap lm t r. Yap lan görü meler ses kay t cihaz yla 
kaydedilmi tir. Ses kay t cihaz na kaydedilen veriler, ayn  gün yaz ya aktar lm t r. Yaz ya aktar lan 
veriler, ba ka bir Türkçe e itimi alan uzman  taraf ndan kontrol edilmi tir. Eksik ya da yanl  girilen 
veriler düzeltilmi tir.  Yaz ya aktar lan veriler, makro analiz yoluyla çözümlenmi tir. Analizler yap l rken 
kodlar belirlenmi tir. Bu kodlar, birbiriyle yak n ili ki içerisindeki ba ka kod ya da kodlarla 
birle tirilerek bir ba l k alt nda grupland r lm t r. Kategori ad  verilen bu gruplar n her biri, tek bir tema 
alt nda birle tirilmi tir. Yap lan makro analizler haftal k olarak düzenli dosyalar hâline getirilmi tir. 
Gözlem formundan elde edilen veriler de yaz ya aktar l p haftal k analiz birimleri ile ili kilendirilmi tir. 
Ara t rma sürecinin sonunda tüm veriler mikro analiz tekni iyle yeniden çözümlenmi tir. 
Çözümlemeler yap l rken daha önce yap lan makro analiz sonuçlar yla kar la t r lm t r. Her iki 
analizin ili kilendirilmesi sonucu analizlerin son hâli verilmi tir. 

Geçerlik ve güvenirlik 

Nitel ara t rma yöntemleriyle yap lan çal malarda genelleme gibi bir durum söz konusu de ildir 
(Creswell, 2013; Glesne, 2013; Patton, 2014); fakat yine de geçerlik ve güvenirlik için yap lmas  
gerekenler vard r (Lincoln ve Guba, 1985; Miles ve Huberman, 1994; Yin, 1984’den akt. Y ld r m ve 

im ek, 2013). Öncelikle çal man n güvenirli ini artt rmak için analiz edilen tüm veriler ba ka bir 
ara t rmac  taraf ndan da kodlanm t r. Kodlamalar kar la t r lmak üzere Türkçe E itimi’nde alan 
uzman  olan iki ara t rmac  bir araya gelmi ,uyu mayan noktalarla ilgili gerekçeler sunulmu tur. kna 
olunan noktalarda de i iklikler yap l p iki analiz aras ndaki uyu maya bak lm t r. ki ara t rmac n n 
kodlama güvenirli i (Görü  birli i / (Görü  birli i + Görü  ayr l ) × 100) %90 olarak belirlenmi tir 
(Miles ve Huberman, 1994, s. 64). Ara t rman n geçerli ini artt rmak için yap lanlar ise a a da ba l klar 
hâlinde sunulmu tur (Lincoln ve Guba, 1985): 

nand r c l k. Ara t rman n iç geçerli ini sa lamak, inand r c l  art rmak için ara t rmac , gözlemci 
olarak sürece dâhil olmu tur. Türkçe derslerinin oldu u günler gözlemci olarak okulda bulunmu tur. 
Gözlemler s ras nda s n f içi ortamda ö rencilerle yak n ili kiler kurmaya çal m ; s n f d nda da 
onlarla ileti imini devam ettirmi tir. Böylece çal ma grubunu olu turan ö rencilerin kendilerini rahat 
hissetmelerini sa lam t r. Bu sayede ara t rma ortam n n do all n  bozmamaya çal m t r.  

Aktar labilirlik. Ara t rma sonuçlar n n aktar labilirli inin de erlendirilmesinde kullan labilecek d  
geçerlik ölçütleri ise u ekilde s ralanabilir: Ara t rman n tüm a amalar  hakk nda ayr nt l  bilgi 
verilmesi, elde edilen bulgular n analitik genelleme temelinde de erlendirilmesi (Y ld r m ve im ek, 
2013, s.258-259), ara t rman n dayand  verilerin zengin bir biçimde betimlenmesi (Creswell, 2007, 
s.209), örnekleme yönteminin detayl  bir biçimde aç klanmas  ve örneklem büyüklü ünün yeterli i 
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hakk nda ikna edici olunmas  (Miles ve Huberman, 1994, s.279).Ara t rma konusunun belirlenmesi, 
deseninin seçilmesi, kat l mc lar n olu turulmas , veri toplama araçlar n n ve elde edilen verilerin 
analizi, veri toplama sürecinin nas l gerçekle tirildi i detayl  bir ekilde aç klanm t r. Bu sayede ba ka 
bir ara t rmac n n da bu bilgilerden hareketle ayn  ara t rmay  yapabilecek kadar raporun aç klay c  
olmas  sa lanm t r.  Ayr ca farkl  çal ma gruplar yla da benzer çal ma yapabilme olana  
sunulmu tur. 

Güvenilmeye lay k olma. Ara t rman n güvenilmeye lay k olabilmesi için veri toplama araçlar nda 
çe itlili e gidilmi tir. Ara t rma, üç farkl  veri toplama arac  ile gerçekle tirilmi tir. Bu veri toplama 
araçlar n n geli tirilme süreci, geçerli i, güvenirli i veri toplama arac  ba l  alt nda a amal  olarak 
anlat lm t r.  

Onaylanabilirlik. Ara t rman n veri toplama araçlar n  yar  yap land r lm  görü me, odak grup 
görü mesi ve yar  yap land r lm  gözlem olu turmaktad r. Bu veri toplama araçlar n n her birinin 
kayna  farkl d r. Yar  yap land r lm  görü me, Türkçe ö retmenleriyle; gözlemler ise ara t rmac  
taraf ndan yap lm t r. ki veri toplama arac  da birbiriyle do rudan ba lant l  sorulardan olu maktad r. 
Bu ba lant  sayesinde farkl  veri kaynaklar ndan ayn  amaca yönelik veriler toplanm t r. Toplanan 
veriler çal man n bulgular bölümünde do rudan al nt larla sunulmu tur. Veriler sunulurken veri 
kaynaklar n n görü leri aras ndaki farkl l klar ve benzerlikler yorumlanm t r.  

Ara t rma ve yay n eti i  

Bu çal mada “Yüksekö retim Kurumlar  Bilimsel Ara t rma ve Yay n Eti i Yönergesi” kapsam nda 
uyulmas  belirtilen tüm kurallara uyulmu tur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Ara t rma ve 
Yay n Eti ine Ayk r  Eylemler” ba l  alt nda belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekle tirilmemi tir. 

Etik kurul izni 

Kurul ad  = Sosyal ve Be eri Bilimler Bilimsel Ara t rma ve Yay n Eti i Kurulu 

Karar tarihi= 23.03.2018 

Belge say  numaras = 55578142-050.01.04-E.37948 

Bulgular 

Bu bölümde Türkçe Dersi Ö retim Program ’na (2018) dair ö retmen görü lerine yönelik bulgular 
sunulmu tur. 

Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) yap s na dair ö retmen görü lerine yönelik 
bulgular  

Çal man n bu bölümünde, Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) yap s  hakk nda Türkçe 
ö retmenlerinin görü lerine yer verilmi tir. Bu ara t rma sorusuyla ilgili farkl  görü ler sunan 
ö retmenlerden elde edilen verilere dair içerik analizi sonucu Tablo 2.’de gösterilmi tir.  
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Tablo 2. Türkçe dersi ö retim program ’n n (2018) yap s na dair ö retmen görü leri 

Kategori Kod f 

Türkçe dersi ö retim program n n 
içeri i hakk nda görü  
(f=300) 

Tema ve konular n uygun olma durumu 23 

Yeni metin türlerinin ö retim sürecine aktar lmas   21 

Metin türlerinin program n n içeri iyle uyumu 20 

Metinlerin ö renci düzeyine uygun olma durumu 19 

Tema ve temalardaki konular n uyumu 19 

Ders kitab n n programa uygunlu u 18 

Temalar n ö renci düzeyine uygunlu u 18 

Etkinliklerin ö renci düzeyine uygun olma durumu 18 

Etkinliklerin temaya uygunlu u 17 

Yeni metin türleriyle eski metin türlerinin programdaki 
da l m  

17 

Yeni metin türlerinin da l m   17 

Tema ve konular n anla l rl  16 

Metinlerin temaya uygunlu u  

Metin türlerinin da l m  15 

Metin türlerinin ö retim süreciyle ili kilendirilmesi 14 

Türkçe dersinin ö renme alanlar  ve dil bilgisi aç s ndan 
uygunluk 

14 

Ders kitab  ile ö retim program n n uyumu 10 

Araç-gereçlerin uygunlu u 9 

Ö renme ö retme durumlar  
hakk nda görü  
(f=130) 

Ö renmeyi ö renme 18 

Ö renme ö retme yakla mlar  17 

Program n gerçek hayatla ili kisi 17 

Okulun fiziki imkânlar n n yeterlili i 17 

Ö rencilerin haz rbulunu lu unu kar lama durumu  16 

Ö rencilerin ö renme stilini kar lama durumu 16 

Sosyokültürel farkl l klar  kar lama durumu 16 

Ö rencilerin bireysel ihtiyaçlar n  kar lama durumu 13 

Ölçme de erlendirme yakla m  
hakk nda görü  
(f=24) 

Süreç temelli 15 

Sonuç odakl   9 

Dersin amac na uygunluk 
hakk nda görü  
(f=15) 

Türkçe dersinin genel amaçlar na uygunluk 15 

Tablo 2.'de görüldü ü üzere Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) yap s  temas na yönelik dört 
farkl  kategoriye ula lm t r. Bu kategoriler s kl k de erleri aç s ndan s ras yla u ekildedir: “Türkçe 
Dersi Ö retim Program ’n n içeri i hakk nda görü ” (f=300); “ö renme ö retme durumlar  hakk nda 
görü ” (f=130); “ölçme de erlendirme yakla m  hakk nda görü ” (f=24); “dersin amac na uygunluk” 
(f=15). Bunlar n içerisinde s kl k de eri en yüksek olan Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n içeri i 
hakk ndaki görü  kategorisi 300 koddan olu maktad r. Bu kodlarda ö retmenler, program içeri inin 
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uygun fakat baz  eksikliklerinin oldu unu ifade etmi lerdir. Bu görü ler a a da yer alan ifadelerle 
örneklendirilmi tir: 

“ imdi belki uygundur ama ben kendi okulum ve ö rencilerim için konu uyorsam e er maalesef 
dü üncelerini aktarmadaki etkinliklerde kendisinin yaz  yazaca , üretece i etkinliklerde çok 
zorlan yorlar. Bunun da sebebinin kitap okumama, yaz  yazmama oldu unu dü ündü üm için ama 
her ö renci için geçerli de il, baz  ö renciler çok güzel yap yor bu etkinlikleri. Benim 75 ö rencimden 
50 tanesi ho lanm yor bu etkinliklerden. Bunlar nas l çözüme ula r bilmiyorum, olmasa olmaz, olsa 
zevk alm yorlar. Onun çözümü konusunda ben de hiçbir ey yapam yorum. (A, yar  yap land r lm  
görü me, 00.06.08-00.06.52). 

“Ders kitab n n içerik aç s ndan programa uygun oldu unu dü ünüyorum. Ö retim program nda yer 
alan dört temel dil becerisine uygun bir ekilde haz rlanan metinler dilin anlama ve anlatma 
becerilerini geli tirecek seviyededir. Özellikle ders kitab nda sadece okuma metinlerinin de il, ayn  
zamanda dinleme ve izleme metinlerinin de yer almas  tüm dil becerilerini etkin bir ekilde 
kullanmakta etkilidir. Bununla birlikte metinlerde yer alan etkinlikler ö rencinin sürece aktif 
kat l m n  sa layacak ekilde haz rlanm t r.’’ ( , yar  yap land r lm  görü me, 00.17.59-00.18.57). 

“Etkinlik say s  baz  metinlerde çok fazla yani gereksiz sorular var ya da s n f içerisinde, 35 ki ilik s n f 
içerisinde uygulanmas  mümkün olmayan etkinlikler var. Çok zaman al c  olanlar  
yapmayabiliyoruz.” (D, yar  yap land r lm  görü me, 00.02.54-00.03.10). 

Yukar daki örnek ifadelerden de anla laca  üzere ö retmenler, program n içeri i ile dersin uyumlu 
oldu u yönünde görü ler sunmu tur. Metinlerin baz lar n n uzun ve a r oldu u; etkinliklerden 
baz lar n n çok basit, baz lar n n seviye üstü oldu u dü ünülmektedir. Bu görü lerden anla laca  üzere 
ö retmenler için uygunluk ölçütü; ö rencilerin dünyas na yak n metinler,  konu ve zaman uyumu, dil 
bilgisi ö retimine hizmet etmesi, ö rencilerin seviyesine uygun içerik sunmas d r. Ö retmenlerin 
görü lerini sunarken program  de il, program n ders içeri ine etkisini merkeze alarak cevap verdikleri 
dikkat çekmektedir. Dikkat çeken bir di er nokta ise D kodlu ö retmenin ifadesinin çeli kili olu udur. 
Görü ler program n ölçme de erlendirme yakla m yla ilgili görü lerinin çeli kili oldu unu 
göstermektedir. Bunun sebebinin ise ö retmenlerin süreç temelli ve sonuç odakl  de erlendirmeyle ilgili 
bilgi eksikliklerinden kaynakland  dü ünülmektedir. Baz  ö retmenler, program n dersin amac na 
uygun oldu u yönünde görü ler sunmu tur. Bu görü lerden anla laca  üzere ö retmenler için 
uygunluk ölçütü, Türkçe dersinin Türk e itim sisteminin genel ve dersin özel amaçlar na uygun 
olmas d r.  

Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) ö renme alanlar na dair ö retmen 
görü lerine yönelik bulgular  

Çal man n bu bölümünde Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) ö renme alanlar  hakk nda 
Türkçe ö retmenlerinin görü lerine yer verilmi tir. Bu ara t rma sorusuyla ilgili farkl  görü ler sunan 
ö retmenlerden elde edilen verilere dair içerik analizi sonucu Tablo 3.'te gösterilmi tir. 
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Tablo 3. Türkçe dersi ö retim program ’n n (2018) ö renme alanlar na dair ö retmen görü leri  

Kategori  Kod f 

Okuma ö renme alan na dair görü  Anla l rl k  19 

Dinleme/izleme ö renme alan na dair görü  Anla l rl k 18 

Yazma ö renme alan na dair görü  Anla l rl k 18 

Konu ma ö renme alan na dair görü  Anla l rl k 17 

Tablo 3.'te görüldü ü üzere ö renme alanlar  temas na yönelik dört farkl  kategoriye ula lm t r. Bu 
kategoriler s kl k de erleri aç s ndan s ras yla u ekildedir: “okuma ö renme alan na dair görü ” 
(f=19),“dinleme/izleme ö renme alan na dair görü ” (f=18),“yazma ö renme alan na dair görü ” (f=18), 
“konu ma ö renme alan na dair görü ” (f=17). Bunlar n içerisinde s kl k de eri en yüksek olan, okuma 
ö renme alan na dair görü  kategorisini olu turan koda dair ifadeler (f=19) bulunmaktad r.  

Bu kategoride ö retmenler, program n dersin amaçlar na uygun oldu unu ifade etmi lerdir. Bu 
kategoride yer alan kodlarla ilgili görü ler a a da yer alan ifadelerle örneklendirilmi tir: 

“Okuma beceri alan n n hepimizin bildi i gibi hem fiziksel hem de zihinsel olarak çocu un geli imini 
amaçlayan bir durumu vard r. Okuman n fiziksel unsurlar n  biliyoruz, gözlerde harflerin 
alg lanmas  ile ilgili, özellikle görme duyumuza hitap eden unsurlar, zihinsel olarak da bu alg lanan 
harflerin anlamland r lmas  ile ilgili unsurlard r. Bu süreç görme, anlama ve zihinde yap land rma 
olarak üç a amada gerçekle mektedir. Ö rencinin anlama becerisinin geli mesine katk  sa lamak 
amaçlan r. Programda bunlar net bir ekilde aç klan yor. Programda okuma kurallar ndan da 
bahsedilmi . Bu kurallar okumaya haz rl k, okuma amaçlar n  belirleme, amaca uygun yöntem seçme, 
okudu u metne yo unla ma gibi kurallard r. Ö rencilerin hangi kurallarla okuma becerilerini 
geli tirece i programda anlat lm t r.’’ ( , yar  yap land r lm  görü me, 00.36.01-00.37.10). 

“ u an için 5. s n f seviyesine uygun ve anla l rd r.” (K, yar  yap land r lm  görü me, 00.12.21.-
00.12.24). 

Yukar daki örnek ifadelerden de anla laca  üzere ö retmenler, okuma ö renme alan n n anla l r 
oldu u yönünde görü ler sunmu tur. Bu görü lerden anla laca  üzere ö retmenler için uygunluk 
ölçütü, ifadelerin net bir ekilde yaz lm  olmas d r. 

Ö retmenler; konu ma, dinleme, yazma ö renme alanlar n n da anla l r oldu u yönünde görü ler 
sunmu tur. Bu görü lerden anla laca  üzere genel olarak ö retmenler için uygunluk ölçütü, ifadelerin 
aç k ve net bir ekilde yaz lm  olmas d r. 

Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) kazan mlar na dair ö retmen görü lerine 
yönelik bulgular  

Çal man n bu bölümünde, Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) kazan mlar  hakk nda Türkçe 
ö retmenlerinin görü lerine yer verilmi tir. Bu ara t rma sorusuyla ilgili farkl  görü ler sunan 
ö retmenlerden elde edilen verilere dair içerik analizi sonucu Tablo 4.’te gösterilmi tir. 
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Tablo 4. Türkçe dersi ö retim program ’n n (2018) kazan mlar na dair ö retmen görü leri 

Kategori Kod f 

Yazma ö renme alan n n 
kazan mlar na dair görü  
(f=182) 

Ö retim sürecine aktar lmas  22 

Kazan mlar  aktar rken kar la lan problemler 21 

Kazan mlar n yeterli olma durumu 16 

Düzeye uygun olma durumu 16 

Farkl  örneklerle sunulma durumu 16 

Ölçme ve de erlendirme süreci 16 

Kazan mlar n somutla t r lma durumu 15 

Metinlerin kazan mlar  yans tmas  15 

Etkinliklerin kazan mlar  yans tmas  15 

Ö rencilerin kazan mlar  gerçekle tirebilme durumu 14 

Okuma ö renme alan n n 
kazan mlar na dair görü  
(f=174) 

Ö retim sürecine aktar lmas  31 

Ö rencilerin kazan mlar  gerçekle tirebilme durumu 18 

Düzeye uygun olma durumu 17 

Ölçme ve de erlendirme süreci 17 

Etkinliklerin kazan mlar  yans tmas  16 

Kazan mlar  aktar rken kar la lan problemler 16 

Kazan mlar n yeterlili i 15 

Kazan mlar n somutla t r lma durumu 15 

Farkl  örneklerle sunulma durumu 15 

Metinlerin kazan mlar  yans tmas  14 

Dinleme/izleme ö renme 
alan n n kazan mlar na dair 
görü  
(f=169) 

Kazan mlar  aktar rken kar la lan problemler 23 

Metinlerin kazan mlar  yans tmas  19 

Ö retim sürecine aktar lmas  19 

Kazan mlar n yeterlili i 18 

Düzeye uygun olma durumu 18 

Farkl  örneklerle sunulma durumu 16 

Etkinliklerin kazan mlar  yans tmas  15 

Kazan mlar n somutla t r lma durumu 14 

Ö rencilerin kazan mlar  gerçekle tirebilme durumu 14 

Ölçme ve de erlendirme süreci 13 

Konu ma ö renme alan n n 
kazan mlar na dair görü  
(f=163) 

Düzeye uygun olma durumu 20 

Kazan mlar n yeterli olma durumu 19 

Ö retim sürecine aktar lmas  19 

Ölçme ve de erlendirme süreci 18 

Metinlerin kazan mlar  yans tmas  17 

Etkinliklerin kazan mlar  yans tmas  16 

Farkl  örneklerle sunulma durumu 15 

Kazan mlar  aktar rken kar la lan problemler 14 
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Kazan mlar n somutla t r lma durumu 13 

Ö rencilerin kazan mlar  gerçekle tirebilme durumu 12 

Tablo 4.’te görüldü ü üzere kazan mlar temas na yönelik dört farkl  kategoriye ula lm t r. Bu 
kategoriler s kl k de erleri aç s ndan s ras yla u ekildedir: “yazma ö renme alan n n kazan mlar na 
dair görü ” (f=182), “okuma ö renme alan n n kazan mlar na dair görü ” (f=174), “dinleme/izleme 
ö renme alan n n kazan mlar na dair görü ” (f=169), “konu ma ö renme alan n n kazan mlar na dair 
görü ” (f=163). Bunlar n içerisinde s kl k de eri en yüksek olan yazma ö renme alan n n kazan mlar na 
dair görü  kategorisi 182 koddan olu maktad r.  

Bu 182 kodda ö retmenler, yazma ö renme alan n n kazan mlar n n ö retim sürecine aktar lmas  
(f=22), kazan mlar  aktar rken kar la lan problemler (f=21), kazan mlar n yeterlili i (f=16), düzeye 
uygun olma durumu (f=16), farkl  örneklerle sunulma durumu (f=16), ölçme ve de erlendirme süreci 
(f=16), kazan mlar n somutla t r lma durumu (f=15), metinlerin kazan mlar  yans tmas (f=15), 
etkinliklerin kazan mlar  yans tmas  (f=15), ö rencilerin kazan mlar  gerçekle tirebilme durumunu 
(f=15) ifade etmi lerdir. Bu görü lerde s kl k de eri en yüksek olan kodda ö retim sürecine 
aktar lmas na dair ifadeler (f=22) bulunmaktad r. Bu görü ler a a da yer alan ifadelerle 
örneklendirilmi tir: 

“Ben daha çok yaz y  nas l yazd r yorum onu anlatay m size, kendilerini anlatmay  çok seviyor 
çocuklar, kendilerini anlatmalar n  istiyorum. Genellikle benim için en önemli ey çocu un zevk 
almas  yani zevk alabilecekleri konuyu yakalad m anda metinlerde hadi unla ilgili yazal m 
diyorum. Bu ekilde yani benim de katk m oluyor mu bilmiyorum ama daha zevk alacaklar  konular  
bulmaya çal yorum.” (A, yar  yap land r lm  görü me, 00.28.05-00.28.51). 

“Daha çok dijital ortama aktarmaya çal yorum. O ekilde oldu u zaman ö renciler biraz daha istekli 
oluyorlar. mkân  olanlar evde o ekilde yazma ödevi verdi im zaman bana mail olarak atmalar n  
istiyorum. Program kullan yoruz. Orada e-kitap yaparak yine bir metin olu turdular.” ( , yar  
yap land r lm  görü me, 00.42.13-00.42.52). 

Yukar daki örnek ifadelerden de anla laca  üzere ö retmenler, yazma ö renme alan n n kazan mlar n  
ö retim sürecine aktar rken daha çok ö rencinin düzgün yazmas  için çal malar yapt klar  yönünde 
görü ler sunmu tur.  

Bu kategoride yer alan kodlara dair yap lan ders gözlemlerinden elde edilen de erlendirme ara t rma 
günlü üne u ekilde yans m t r:  

‘‘Ö retmen taraf ndan bireysel fark ndal klara göre yazma ödevleri verildi. Ö rencilerin ödev konusu 
sevdikleri konulara göre seçildi. Teknolojiyi seviyorsa ödev konusu teknolojiyle ilgili oldu. 
Scribblepress program n  kullanarak e-kitap haz rlamalar  istendi. Baz  ö rencilerden kendi ya am 
deneyimlerini yaz ya aktarmalar  istendi. Baz lar ndan da bir yeri ke fe ç k p sonras nda oray  
anlatmalar  istendi’’ (Ara t rma günlü ü, 10.05.2018). 

Ara t rma günlü üne göre ö retmenler kazan mlar  ö renci düzeyine uygun ekilde aktarmaya 
çal rken bireysel farkl l klara dair ders içinde farkl  uygulamalar yapmasalar da ödevlerde önem 
vermektedir. 
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Ö retmenler, yazma ö renme alan n n kazan mlar n  ö rencilerin gerçekle tirebildi ini dü ünmektedir. 
Bu görü lerden anla laca  üzere ö retmenler için uygunluk ölçütü, ö retmenlerin yapt  
de erlendirme sonuçlar d r. Baz  ö retmenler ise ö rencilerdeki eksikliklerden dolay  
gerçekle tiremedi ini dü ünmektedir. 

Ö retmenler, konu ma ö renme alan n n kazan mlar nda uygun olma durumu kodunda kazan mlar n 
ö rencilerin düzeyine uygun oldu u yönünde görü ler sunmu tur.  

Ö retmenler, konu ma ö renme alan n n kazan mlar n  ö rencilerin gerçekle tirebildi ini 
dü ünmektedir. Bu görü lerden anla laca  üzere ö retmenler için uygunluk ölçütü, ö retmenlerin 
yapt  gözlem ve de erlendirmelerin sonuçlar d r.  

Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) yeniliklerine dair ö retmen görü lerine 
yönelik bulgular  

Çal man n bu bölümünde, Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) yeniliklerine hakk nda Türkçe 
ö retmenlerinin görü lerine yer verilmi tir. Bu ara t rma sorusuyla ilgili farkl  görü ler sunan 
ö retmenlerden elde edilen verilere dair içerik analizi sonucu Tablo 5.’te gösterilmi tir. 

Tablo 5. Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) Yeniliklerine Dair Ö retmen Görü leri 

Kategori Kod f 

Yeterlikler çerçevesi hakk nda görü  
(f=52) 

Ö retim sürecinin dijital teknolojiyle ili kisi 19 

Ö retim sürecinin kültürel fark ndal kla ili kisi 18 

Eklenmesine dair olumlu görü  15 

De erler e itimi hakk nda görü  
(f=51) 

De erlerin ö renciye aktar lmas  18 

Eklenmesiyle ilgili Olumlu görü  17 

Ö retim sürecinin de erler e itimiyle ili kisi 16 

K lavuz kitab n kald r lmas  
(f=19) 

Olumlu görü  11 

Olumsuz görü  8 

Dil bilgisi 
(f=4) 

Konular n n say s  4 

Ders Saati 
(f=3) 

Ders saatinin art r lmas yla ilgili olumlu 3 

Görsel okuma ve görsel sunu 
(f=2) 

Görsel okuma ve görsel sununun ç kar lmas  2 

Tablo 5.'te görüldü ü üzere program n yenilikleri temas na yönelik dört farkl  kategoriye ula lm t r. 
Bu kategoriler s kl k de erleri aç s ndan s ras yla u ekildedir: ‘‘yeterlikler çerçevesi hakk nda görü ’’, 
(f=52); ‘‘de erler e itimi hakk nda görü ’’ (f=51); ‘‘k lavuz kitab n kald r lmas ’’, (f=19); ‘‘dil bilgisi’’ 
(f=4); ‘‘ders saati’’ (f=3), ‘‘görsel okuma ve görsel sunu’’ (f=2). Bu görü lerde s kl k de eri en yüksek olan 
kategori yeterlikler çerçevesi hakk nda görü tür. Bu görü ler (f=52) a a da yer alan ifadelerle 
örneklendirilmi tir: 

“21. yüzy l becerileri hakk ndaki dü üncelerim Türk dili e itim program nda okuma, anlamaya 
yönelik okuma ve dinleme, anlatmaya yönelik konu ma ve yazma beceri alanlar n  vermeye yönelik 
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oldu unu dü ünüyorum. Bu yeterlilik alanlar n n geli tirmek için de metinlerin kullan ld n  
dü ünüyorum.’’ ( , yar  yap land r lm  görü me, 00.04.42-00.05.04). 

‘‘Günümüzde ö rencinin çok fazla dikkatini da tan etkenler var: sosyal medyadan ba layarak 
elektronik cihazlarla ilgili ve özellikle dijital teknolojiler. Kültür, okuryazarl k. Ö rencilerin sadece 
Türkçenin konu ma, dinleme, yazma, okuma hatta dil bilgisi ile beraber be  becerisinin d na ç kmas  
gerekti ini dü ünüyorum. nternetle beraber küreselle en bir dünyan n içindeyiz ve çocuklar m z n 
elinde bir telefon, bir tablet oldu undan dolay  dijital ortamdan nas l yararlanmas  gerekti ini 
ö renmesi gerekti ini dü ünüyorum. Ayn  zamanda yine kültürel okuryazarlar n da olmas  
gerekti ini dü ünüyorum. Devlet okulunda ö rencilerin 2011 y l ndan itibaren Türkiye’nin ald  
yo un mülteciler nedeniyle de kültürel farkl l klar  ö renmesi laz m. Ayn  zamanda sosyal medyan n 
art k 5. s n flara kadar dü mesinden dolay  dijital becerilerin geli mi  olmas  gerekti ini ve interneti 
nas l kullanmas  gerekti ini bilmesi gerekiyor.’’ ( , yar  yap land r lm  görü me, 00.01.02-00.03.19). 

Yukar daki örnek ifadelerden de anla laca  üzere ö retmenler, yeterlikler çerçevesi kapsam nda 
yap lan de i iklikler ile dersin uyumlu oldu u yönünde görü ler sunmu tur.  

Ö retmenler, dersin dijital teknolojiyle ili kisine dair görü ler sunmu tur. Ö retmenlerin görü lerinden 
dijital teknolojiyi; dinleme/izleme metinlerini bulmada, bilinmeyen kelimelerin anlamlar na bakmada 
ve test çözmede kulland klar  dikkat çekmektedir.  

Bu kodlarla ilgili ders gözlemlerinden elde edilen de erlendirmeler ara t rma günlü üne u ekilde 
yans m t r:  

‘‘Ö retim süreci ak ll  tahta ile daha teknolojik hâle getiriliyor. Dinleme metinleri, ak ll  tahta yoluyla 
dinlettirilmi tir. Baz  al t rmalar için Morpa Kampüs ve EBA programlar  üzerinden ders görsel hâle 
getirilmi tir. Bilinmeyen kelimelerin anlam na bakmak için ak ll  tahta kullan lm t r. Bunlar n 
d nda teknoloji kullan lmam t r.’’ (Ara t rma günlü ü, 15.05.2018). 

Ara t rma günlü üne göre ö retmenler ak ll  tahtadan görseller ve ses kay tlar  açmakla 
yetinmektedirler. Örnek ifadelerden de anla laca  üzere ö retmenlerin bir k sm  de i ikliklerden 
haberdarken bir k sm  de i ikliklerden haberdar olmad klar n  bildirmi lerdir. 

Türkçe dersinin ö retim sürecinde kar la lan problemlere dair ö retmen görü lerine 
yönelik bulgular  

Çal man n bu bölümünde, Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) ö retim sürecinde kar la lan 
problemler hakk nda Türkçe ö retmenlerinin görü lerine yer verilmi tir. Bu ara t rma sorusuyla ilgili 
farkl  görü ler sunan ö retmenlerden elde edilen verilere dair içerik analizi sonucu Tablo 6.'da 
gösterilmi tir. 

Tablo 6. Türkçe dersinin ö retim sürecinde kar la lan problemlere dair ö retmen görü leri 

Kategori Kod f 

Problemler 
(f=10) 

E itlik  
Metinler 
Dil bilgisi       
Okuma al kanl  
Ders saati 

2 
2 
1 
1 
1 
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Program n gerçek hayatla ili kisi 
De erler e itimi 
Ölçme ve de erlendirme                          

1 
1 
1 

Tablo 6.'da görüldü ü üzere Türkçe dersinin ö retim sürecinde kar la lan problemler temas na yönelik 
tek kategoriye ula lm t r. Bu kategori s kl k de eri aç s ndan 10 koddan olu maktad r.  Bu görü ler 
(f=10) a a da yer alan ifadelerle örneklendirilmi tir: 

‘‘Yetersiz. Eski program daha iyiydi. Her ö renciye daha uygundu.’’ (G, yar  yap land r lm  görü me, 
00.33.18-00.33.22). 

‘‘Ben ö renciye bir dil ö retiyorum, alt  saat çok gibi gelse de bu süre yetmiyor, çünkü dil ad na çok 
fazla eyler ö retmeyi amaçl yoruz. Ö renci bana geldi inde sadece dil ad na konu may  biliyor. 
Ba ka bir ey bilmiyor.’’ (A, yar  yap land r lm  görü me, 00.36:21-00.37:45). 

Yukar daki örnek ifadelerden de anla laca  üzere ö retmenler; konular, ölçme de erlendirme, 
sosyoekonomik e itsizlik, okul d  faaliyetler, bilgi ve destek eksikli inden kaynakl  sorunlar  oldu u 
görü lerini sunmu tur.  

Bu kategorideki kodlara dair yap lan ders gözlemlerinden elde edilen de erlendirme ara t rma 
günlü üne u ekilde yans m t r:  

‘‘Ders gözlemi yap lan s n fta ö retmenin s n f hâkimiyetinde zorland  gözlemlenmi tir. Bunun 
d nda dersler a rl kl  olarak sunu  yoluyla i lenmi tir. Baz  çocuklar n dersten kopuk bir ekilde 
ders esnas nda oyuncaklar yla oynamay  tercih etti i görülmü tür. Ba ka bir nokta da derste tema 
d  test çözdürülmesidir. Ö retmen dersin oldu u günden birkaç hafta sonra ö rencilerin seviye 
belirleme yönünde olan bir s nava girece ini söyleyerek alt  derste sadece test çözdürtüp 
cevapland rm t r.’’ (Ara t rmac  günlü ü, 29.05.2018). 

Ara t rma günlü üne göre ö retmenler, s n f yönetiminde s n flar n kalabal k olmas ndan dolay  
problemler ya amaktad r. S n f yönetiminden kaynakl  sorunlar n dersi anlayamamada da etkisi oldu u 
dü ünülmektedir çünkü s n fta gürültü artt kça ö rencilerin derse kat l m n n azald  gözlemlenmi tir. 

Türkçe dersinin ö retim sürecine ve program na dair ö retmenlerin önerilerine yönelik 
bulgular  

Çal man n bu bölümünde, Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) ö retim sürecinde yönelik 
öneriler hakk nda Türkçe ö retmenlerinin görü lerine yer verilmi tir. Bu ara t rma sorusuyla ilgili farkl  
görü ler sunan ö retmenlerden elde edilen verilere dair içerik analizi sonucu Tablo 7.’de gösterilmi tir. 

Tablo 7. Türkçe dersinin ö retim sürecine ve program na dair ö retmenlerin önerileri 

Kategori Kod f 

Öneriler 
(f=29) 

Hizmet içi e itim 
Kitaplar  
Etkinlikler  
Dil zevki kazanma 
Dijital teknoloji kullan m  
Metinler 

6 
6 
3 
3 
2 
2 
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Dil bilgisi 
De erler e itimi 
Ö renme alan  
Okul say s   
S n f d  ö retim ortam  
Okullar n fiziki imkânlar   

2 
1 
1 
1 
1 
1 

Tablo 7.’de görüldü ü üzere Türkçe dersinin ö retim sürecine ve program na dair ö retmenlerin 
önerileri temas na yönelik olarak tek kategoriye ula lm t r. Bu kategori s kl k de eri aç s ndan 29 
koddan olu maktad r.  Bu görü ler (f=28) a a da yer alan ifadelerle örneklendirilmi tir: 

‘‘K lavuz kitap kald r lmamal  hatta daha çok geni letilmeli, zenginle tirilmeli. Mesela öyle bir 
zenginle tirilmeli ki ö retmen tabii yine ba ka kaynaklardan yararlanacak ama en az ndan bu kadar 
çok çaba sarf etmek zorunda kalmamal y m.’’ (G, yar  yap land r lm  görü me, 00.31.18-00.32.55). 

‘‘Bence ortam de i tirilebilir. Türkçe dersi için özel s n f olabilir, kütüphane tarz nda. Ö rencilerin 
kelime yaz m yanl  çok fazla oldu u için etrafta sosyal medyada kirlilik oldu undan dolay  s n fta 
bilgilendirici levhalar n olmas , teknoloji ve dinleme metinlerini daha iyi yapabilece imiz özel bir s n f 
olursa daha iyi olaca n  dü ünüyorum.’’ ( , yar  yap land r lm  görü me, 00.52.07-00.52.53). 

‘‘De i en programlardan haberimiz olmuyor. De i iklikler bize bildirilmeli.’’ (B, yar  yap land r lm  
görü me, 00.37.50-00.38.22). 

‘‘Önceki çocuklar daha sab rl yd . Daha çok ö renme iste i duyuyorlard . Dersi daha dikkatli takip 
ediyordular ama günümüz çocuklar  çok çabuk s k l yorlar birçok ey ilgilerini çekmiyor daha 
do rusu onlara yararl  olacak bilgileri ço u reddediyor. Daha teknolojik, daha ilgi çekici, daha görsel 
olmas n  istiyorlar, bir de onlar n seviyesine uygun ekilde olmas  gerek.’’ (C, yar  yap land r lm  
görü me, 00.37.45-00.38.46). 

Örnek ifadelerden de anla laca  üzere ö retmenler; ö retim program nda liselere giri  s nav na 
yönelik de i ikliklerin yap lmas  gerekti ine, ö rencilerin bireysel ihtiyaçlar na daha çok dikkat edilmesi 
gerekti ine, e itimin okul d na da ta nmas  gerekti ine, yenilenen programlarla ilgili bilgi 
eksikliklerine yönelik hizmet içi e itimlerin olmas  gerekti ine yönelik öneriler sunmu tur. 

Tart ma ve sonuç   

Bu ara t rma, 2017 y l nda yenilenen ve ilk defa 5. s n flarda uygulanmaya ba layan Türkçe Dersi 
Ö retim Program ’n n (2018) ö retim sürecinin incelenmesi amac yla gerçekle tirilmi tir. Bu amaçla 
Türkçe ö retmenlerinin görü lerine ba vurulmu tur. Ayr ca ara t rmac  taraf ndan gözlemler 
yap lm t r. Ara t rmada Türkçe Dersi Ö retim Program  (2018) ve ö retim süreci; yap s , ö renme 
alanlar , kazan mlar , getirilen yenilikleri ve kar la lan problemleri aç s ndan incelenmi tir. Son olarak 
Türkçe Dersi Ö retim Program  (2018) ile ö retim sürecine yönelik ö retmen önerileri al nm t r. 
Alanyaz nda ara t rman n bulgular  di er benzer çal malar n sonuçlar yla sunulmu tur. 

Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) içeri ine yönelik bulgulara göre ö retmenlerin tema ve 
konular n uygunlu una yönelik üç görü e ayr ld  belirlenmi tir. Birinci grup, uygun oldu unu 
gerekçesiyle birlikte ifade etmi tir; ikinci grup, sadece uygun deyip gerekçe belirtmemi tir; üçüncü grup 
ise uygunluk yerine eksikli i ifade etmi tir. Bu üç grup içerisinde ikinci grup ço unlu u olu turmaktad r. 
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Türkçe ö retmenleri, durumun fark nda fakat gerekçelendirme konusunda yetersizdir. Buradan 
hareketle Türkçe ö retmenlerinin alan bilgisi konusunda eksik oldu u söylenebilir. Ayr ca uygulamakta 
olduklar  program n yap s  hakk nda yeterince fark ndal k sahibi olmad klar  dü ünülmektedir. 
Ö retmenlerin yenilenen Türkçe Dersi Ö retim Program  (2018) hakk nda bilgi eksikli i Y ld r m, 
Kandemir ve Ç nar (2017)’ n çal mas n n sonuçlar na da yans m t r. Bu eksikli in programdan de il 
de ö retmenlerden kaynaklanmas  yine ö retmen görü leriyle desteklenmektedir. Ö retmenlerin 
ço una göre temalar ve konularla ilgili aç klamalar yeterli düzeydedir.  

Ö retmenlerin fark ndal k konusunda bu eksikli i, yeni metin türleri ile ilgili görü lerine de yans m t r. 
Yenilenen programa çok katmanl  birçok metin türü (çizgi roman, sosyal medya mesajlar , karikatür, e-
posta, blog) dâhil edilmesine ra men ö retmenlerin ço u, bu metin türleri yokmu  gibi aç klamalarda 
bulunmu lard r. Bunun sebebi olarak bu metin türlerinin teknoloji tabanl  olmas na ra men ders 
kitab nda görsel ekilde sunulmas  gösterilmi tir. Bu metin türlerinin ö retmenler için ders kitab ndaki 
yaz l  bir metinden fazla bir anlam içermedi i görülmektedir. Di er ö retmenlerden baz lar  bu metin 
türlerinin teknolojik yönünü vurgulamakla baz lar  da k sa bilgiler vermekle yetinmi lerdir dolay s yla 
ayr nt l  ve doyurucu bilgi vermemi lerdir. 

Genel olarak ö retmenlerin ders sürecinde çok katmanl  metin türlerini kullan p kullanmad klar  ile 
ilgili herhangi bir bilgi vermemelerinin çe itli sebepleri olabilir. Öncelikle Türkçe ö retmenlerinin 
yenilenen metin türlerinin ö retim süreciyle ili kilendirilmesi konusunda yetersiz olduklar  söylenebilir. 
Bunun yan  s ra Türkçe Dersi Ö retim Program ’ndaki (2018) yeni metin türlerinin ö retim süreciyle 
ili kilendirilmesi konusunda materyal eksikli i bulundu u dü ünülmektedir. Bu eksiklikler yüzünden 
ö retmenler, yeni metin türlerini kendilerine sunulan ak ll  tahta gibi teknolojik donan mlarla 
i leyememekte; ders kitab ndaki metinleri teknolojiden yoksun ve geleneksel yollarla i lemektedirler. 
Bu bulgu, ö retmenlerin geleneksel bak  aç s yla ö retim sürecini yürütme konusunda e ilimli 
olmalar n n da sonucudur; çünkü onlar n ço una göre metin türü denildi inde ak llar na gelen hikâye, 
deneme, f kra, destan gibi türlerdir. Solak ve Yayl  (2010) da çal mas nda Türkçe ders kitab nda hep bu 
metin türlerinin öne ç kt n  ifade etmi tir.  

Öte yandan yenilenen bu metin türlerine kar  yeterli bilgiye ve donan ma sahip olmad  anla lan 
ö retmenlerin ço unun metin türlerini program n içeri iyle ve temayla uyumlu bulmas  da 
ö retmenlerin alg lar nda bir tutars zl k oldu unu göstermektedir. Bu tutars zl n sebebi olarak 
program n kendisi gösterilebilir çünkü program bütün hâlinde bak ld nda ö retmenler için bir anlam 
ifade ederken daha küçük birimlere inildikçe anlamland r lmas n n zorla t  dü ünülmektedir. 
Ö retmenlerin bu zorluklara ra men çok katmanl  metin türlerini ö retim süreciyle ili kilendirebiliyor 
olduklar n  dü ünmeleri, bir di er tutars z görü ü ortaya koymaktad r.  

Ö retmenlerin ço u için metinler, ö rencilerin seviyelerine uygun özellikte de il ve gere inden fazla 
uzundur. Güne  (2013)’e göre ö rencilerin zihinsel geli imleri metnin uzunlu uyla da yak ndan 
ili kilidir. Bu yönüyle seçilen metinlerin program n içeri inde yer alan metin özelliklerine uygun 
olmad  sonucuna ula lm t r oysaki can ve C mb z (2018) 5. s n f Türkçe ders kitab ndaki metinlerin 
ö renci düzeyine uygun oldu u sonucuna ula m t r. Bu yönüyle ara t rman n bu sonucuyla 
örtü memektedir. Metinlere yönelik bu olumsuz bak  aç s n n aksine ders kitab n n ve temalar n 
ö renci seviyesine uygun oldu u belirlenmi tir. Buna kar n etkinliklerin ise temay  yans tt  fakat 
ö renci seviyesine uygun olmad  ö retmenlerin ço u taraf ndan belirtilmi tir. Ö retmen 
görü lerinden hareketle etkinlikler tasarlan rken ya çok dü ük düzeyde ya da zorluk seviyesi çok yüksek 
düzeyde tutulmu tur. 
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Ö renme ve ö retme durumlar  hakk nda bulgulardan hareketle ö retmenlerin ço unun yetersizlikler 
üzerine görü  sundu u belirlenmi tir. Bu yetersizliklerin gerekçesi olarak ö renci düzeyinden 
kaynaklanan eksiklikleri ve e itim sisteminin puana dayal  olmas n  göstermi lerdir. Eksiklikleri 
gidermek için veli ve akran deste i, ev ödevleri, teknolojiyle ilgilerini çekme, ö retmenin özel olarak 
ilgilenmesinin gereklili ini belirtmi lerdir. Zorbaz ve Habe  (2015) de çal mas nda ev ödevi, aile deste i 
ve ö retmenin ilgisinin Türkçe dersi ba ar s n  artt rd n  ifade etmi  ve bu çal may  benzer yönlerden 
desteklemi tir. Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) ise genellikle teknoloji tabanl  bir ö retim 
süreci sunmas  ve ö rencilerin ilgisini çekmesiyle ö renmeye katk da bulundu u sonucuna ula lm t r. 
Ö renme ve ö retme yakla mlar  aç s ndan program n ö retmenin rehber; ö rencinin ise aktif 
konumda oldu u bir ö retim süreci sa lad  belirlenmi tir. Bununla birlikte program içeri inin dil 
bilgisi ö retimi d nda ö rencilerin haz rbulunu luk düzeyleri dikkate al narak haz rland  tespit 
edilmi tir. Okullar n ise ço unlukla program n amaçlar na hizmet eden fiziksel özelliklere sahip oldu u 
ve Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) sosyokültürel farkl l klar  kar lad  tespit edilmi tir.  

Ö rencilerin bireysel becerilerinin de önemsendi i dü ünülen program n günlük ya am ile ili kili 
oldu u ö retmenlerin ço u taraf ndan ifade edilmi tir fakat bu görü lerin, do rudan bir ili kiden çok 
dolayl  ya da günlük ya am  destekleyen bir durumu ortaya koydu u söylenebilir. Bu anlamda 
program n okul içi ve okul d  ya am  tamamen bütünle tiren bir içerik sunmad  sonucuna 
ula lm t r. Türkçe Dersi Ö retim Program  (2018) ölçme ve de erlendirme aç s ndan ö retmenlerin 
ço una göre süreç temelli bir özellik göstermektedir. Öte yandan sonuç odakl  oldu unu savunan 
ö retmenler ise az msanmayacak say dad r.  

Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) dersin amaçlar yla uyumlu oldu u sonucuna ula lm t r. 
Ö retmen görü lerinden elde edilen bulgulara bak ld nda Türkçe dersi ve program amaçlar n n 
uygunlu unu belirleyen ölçütler konusunda netlik olmad  sonucuna ula lm t r. Her ö retmen kendi 
s n f içi sürecinden hareketle uygunlu a dair gerekçe sunmu tur.  

Program n ö renme alanlar na yönelik bulgulara bak ld nda becerilerin net olmad n  dü ünen 
ö retmenler dikkat çekmektedir. Ö renme alanlar na dair belirsizlik alanyaz nda farkl  çal malar n 
(Ayd n, 2017, Ba c  Ayranc  ve Mutlu, 2017) sonuçlar nda da vurgulanm t r. En dikkate de er 
sorunlar n ise dinleme/izleme becerisi alan nda ya and  görülmektedir. Ö retmenlerin görü lerinden 
hareketle dinleme/izleme becerisinde gerek soyut olmas  gerekse ölçme ve de erlendirme aç s ndan 
belirlenmesinin güç olmas ndan dolay  di er beceri alanlar na göre daha fazla zorluk ya and  
sonucuna ula lm t r.  

Beceri alanlar na kazan m boyutunda bak ld nda, okuma kazan mlar n n düzeye uygun oldu u, ölçme 
ve de erlendirme aç s ndan kolay oldu u, etkinliklerin okuma kazan mlar n  yans tt , kazan mlar n 
yeterli oldu u, aç klamalarla somutla t r lmas  gerekti i,örnekler aç s ndan tekrara dü üldü ü 
belirlenmi tir. Ersoy ve Kurga (2017)’n n çal mas n n sonucuyla örtü memektedir. Onlara göre okuma 
kazan mlar , ö rencilerin düzeyine uygun de il ve kazan mlar n baz lar n n uygulanabilirli i dü üktür.  

Yazma kazan mlar n n ö retim sürecine aktar labilirlik aç s ndan uygun oldu u, kazan m say s  
aç s ndan yeterli olmad , düzeye uygun oldu u, farkl  örnekler aç s ndan yetersiz oldu u, kazan mlar n 
aç klamalar aç s ndan yetersiz oldu u, metinlerin ve etkinliklerin yazma kazan mlar n  yans tt , 
kazan mlar n gerçekle tirilebilir oldu u, ölçme ve de erlendirme aç s ndan kolay oldu u tespit 
edilmi tir. Konu ma kazan mlar n n düzeye uygun oldu u, kazan m aç s ndan yeterli oldu u, ö retim 
sürecine aktar labilir oldu u, ölçme ve de erlendirme aç s ndan kolay oldu u, metinler ve etkinliklerin 
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kazan mlar  yans tt , farkl  örneklere gerek duyuldu u, aç klamalar aç s ndan yeterli olmad  
sonucuna ula lm t r. Son olarak dinleme/izleme kazan mlar n n en fazla problemin ya and  beceri 
alan  oldu u, ö retim sürecine aktar labilir oldu u, kazan m aç s ndan yeterli oldu u, düzeye uygun 
oldu u, farkl  örneklerle sunulmaya ihtiyaç duyuldu u, etkinliklerin kazan mlar  yans tt , aç klama 
aç s ndan yeterli oldu u, gerçekle tirilebilir oldu u, somut bir ekilde ölçülemedi i belirlenmi tir.  

Program n kazan mlar na yönelik bulgulardan hareketle ö retim sürecine aktar lma konusunda 
ö retmenlerin okuma ve yazma kazan mlar n  ö retim süreciyle ili kilendirmede daha etkin olduklar  
sonucuna ula lm t r. Konu ma kazan mlar n  ise ö retim sürecinde bir kazan m olarak de il de s radan 
bir olay gibi gerçekle tirdikleri dü ünülmektedir. Ö retim süreciyle ili kilendirme konusunda en fazla 
sorunu dinleme/izleme kazan mlar nda ya ad klar  sonucuna ula lm t r. Kazan mlar  
gerçekle tirebilme durumu aç s ndan okuma ve konu ma kazan mlar n n daha gerçekle tirilebilir 
oldu u dü ünülmektedir. Yazma kazan mlar  konusunda ö retmenlerin ço unun, kazan mlar  
gerçekle tiremedi i belirlenmi tir. Dinleme/izleme kazan mlar nda ise ö retmenlerin verdikleri k sa 
cevaplardan hareketle ço unlukla kazan mlar  gerçekle tiremedikleri söylenebilir. 

Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) getirdi i yeniliklerden yeterlikler çerçevesine yönelik 
bulgulara bak ld nda, dersi teknolojiyle ili kilendirme konusunda ö retmenlerin s n rl  bir bak  
aç s na sahip oldu u belirlenmi tir. Ö retmenlerin neredeyse tamam  için teknolojinin ak ll  tahta ve 
EBA’dan öteye geçemedi i, EBA sayesinde teknoloji kullan m  olan derslerde ilginin biraz daha artt  
sonucuna ula lm t r. Bu aç dan ö retmenlerin, Türkçe dersinde teknoloji kullan m n , fiziksel bir 
imkân olarak alg lad klar  söylenebilir. Türkçe ö retmenlerinin EBA’ya verdi i önem Can ve Ünal 
(2018)’ n çal mas n n sonuçlar yla örtü mektedir. Çal mas n  ortaokul ö rencileriyle gerçekle tiren 
Can ve Ünal (2018) EBA’n n Türkçe ö retim sürecine ilgi çekicilik ve verimlilik aç s ndan katk da 
bulundu unu vurgulam t r.  

Ö retim sürecinin kültürel fark ndal k becerisiyle ili kisine yönelik bulgulardan hareketle program n 
Türk kültürü ve alt kültürel de erler konusunda yeterli içeri e sahip oldu u belirlenmi tir. Program n 
bu içeri inin ta y c s  olarak metinlerin önemli bir role sahip oldu u sonucuna ula lm t r. Benzer 
ekilde de erler e itimi konusuna önem verdi i görülen ö retmenlerin metinlerden yararlanarak bu 

e itimleri gerçekle tirdikleri tespit edilmi tir. Ö retmenlerin ço unun ö retim sürecinde kar la t klar  
eksikliklere ve kendilerinden kaynaklanan yetersizliklere ra men program n getirdi i yenilikleri gerekli 
görmelerinin dikkate de er oldu u dü ünülmektedir çünkü baz  ö retmenlerin görü me esnas nda 
çeli kili ifadeleri olmu tur. Bu durum program n ö retmenler taraf ndan da alg lanan ve gerekli görülen 
yenilikler sundu unu göstermektedir. Bu yönüyle de Ayd n (2017)’ n çal mas n n sonuçlar yla benzerlik 
göstermektedir. Ayd n (2017) da yeterliklerin program n geneli için kapsay c  ve önemli bir role sahip 
oldu u sonucuna ula m t r. 

Yenilenen programla birlikte eski programdan farkl  olarak k lavuz kitaplar n yoklu una ili kin 
ö retmenlerin olumlu ve olumsuz görü leri aras nda ki i say s  aç s ndan önemli bir fark olmad  
sonucuna ula lm t r. Göl (2017) k lavuz kitap uygulamas  devam ederken Türkçe ö retmenlerinin 
kullanmama e ilimi içinde bulundu unu belirtti i çal mas n n sonuçlar  bunu desteklemektedir. 
K lavuz kitab n kald r lmas n n olumlu katk s n n belli bir yönlendirmeye ba l  kalmadan s n flar 
aras nda bile farkl la abilen bireysel becerilerin dikkate al narak ö retim sürecinin gerçekle tirilmesi 
oldu u sonucuna ula lm t r. Olumsuz görü lerin ise genellikle k lavuz kitab n sa lad  ö retim 
sürecinin planl  gerçekle tirilmesinden yoksun kal nmas  oldu u söylenebilir. Alanyaz nda farkl  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  1 1 9  

Türkçe Dersi Ö retim Program  ba lam nda 5. s n f Türkçe dersi ö retimine ili kin ö retmen görü lerinin incelenmesi / . N. 
Avc  & Y. Tepeli (99-124. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

çal malarda (Ar , 2016; Ba c  Ayranc , 2010) Türkçe ö retim sürecinin nas l gerçekle tirilece i 
konusunda uygulay c lar için aç klamalara yer verilmesi gerekti i belirtilmi tir. 

Dil bilgisi ö retiminin yenilenen programla birlikte daha az öne ç kan bir konuma getirilmesi 
durumunu, ö retmenlerin ço unun gerekli gördü ü belirlenmi tir. Bu gereklili in sebebi ise dil bilgisi 
ö retiminin uzun zaman almas , ö rencilere ilgi çekici gelmemesi, temel dil becerilerinin önüne geçmesi 
oldu u sonucuna ula lm t r. Y ld r m, Kandemir ve Ç nar  (2017) da dil bilgisinin yenilenen programla 
azalt lmas na yönelik ö retmenlerin olumlu bir bak  aç s na sahip oldu unu ifade etmi tir. Farkl  olarak 
merkezi s navlar  göz önünde bulunduran ö retmenlerin dil bilgisinin azalt lmas  konusunda olumsuz 
bir görü  sunduklar n  belirtmi tir. Ö retmenlerin dil bilgisine yönelik bu olumlu bak  aç s  görsel 
okuma ve görsel sununun ç kar lmas  ile ilgili görü lerde de kendini göstermektedir.  

Yenilenen Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) uygulanmas  ile birlikte ö retmenlerin farkl  farkl  
konularda sorunlar ya ad  belirlenmi tir. Bu sorunlar; program n sosyoekonomik farkl l klar  
kar lamamas , okuma al kanl n n kazand r lmas  konusunda te vik edici olmamas , EBA’ya ula m n 
s n rl  olmas , metinlerin uzun olmas , de erler e itimi için ders saatinin az olmas , gerçek ya ama daha 
yak n etkinliklerin eksikli i, k lavuz kitab n yoklu u, temel dil becerileri ile dil bilgisi ö retimine yönelik 
ayr  ders saatleri sunulmamas , ö retim ortamlar n n fiziksel aç dan yeterli donan ma sahip olmamas ,  
konu çe itlili inin az olmas , içeri in seviyeye uygun olmamas , temel dil becerilerinin net bir ekilde 
birbirinden ayr lmamas d r. 

Yenilenen Türkçe Dersi Ö retim Program ’na (2018) ve ö retim sürecine dair ö retmenler çe itli 
önerilerde bulunmu lard r. Örne in; ö retmenler ö renme alanlar na uygun metinler seçilmesini, 
metinlerin ö renci düzeyinin üzerinde yaz lmay p soyut kavramlar içermemesi gerekti ini 
belirtmi lerdir.  Sebebi ise ö rencilerin soyut i lem dönemine henüz geçmemi  olmas  olabilir. 
Etkinliklerle ilgili ise her metin için benzer etkinlikler yerine farkl  türde haz rlanmas  gerekti ini 
önermi lerdir. Ö rencilerin ya lar  gere i farkl l klar n derse dikkatlerini daha çok çekebilece i için 
oldu u dü ünülmektedir.  

Ölçme ve de erlendirmeyle ilgisi ise s nav odakl  bir sistem içinde olundu undan her hafta ö rencinin 
edinmesi gereken kazan m say s n n çok fazla oldu unu ve bunun s nav sistemiyle uyumlu bir ekilde 
yenilenmesi gerekti ini belirtmi lerdir. Ö rencilerin bireysel ihtiyaçlar  yönünde ise her çocu un e it 
artlara sahip olmad n  bu yüzden de bölgelere ve ko ullara göre ayr  ayr  programlar haz rlan lmas  

gerekti ini önermi lerdir. Bu önerinin ise ö rencilere daha uygun bir e itim verilebilmesi için 
sunuldu u dü ünülmektedir. E itimin sadece okul binas yla s n rl  olmamas  gerekti ini okul d  
ortamlarda da derslerin yap labilir olmas n  belirtmi ler.  

Genel olarak ise programa dair bilgi eksikliklerinin oldu u yap lan her güncellemeyi takip etmedikleri 
ve bu yüzden kendilerine bildirilip sonras nda hizmet içi e itimlerin yap lmas  gerekti ine dair öneriler 
sunmu lard r. Bunun sebebi ise de i iklikler kar s ndaki bilgi eksiklikleri olabilir. 

Ara t rman n sonuçlar na genel olarak ö retmen görü leri ve ders gözlemlerindeki notlardan olu an 
ara t rma günlü ü çerçevesinde bak ld nda öne ç kan noktalar u ekildedir: 

 Türkçe Dersi Ö retim Program ’n n (2018) yap s na dair ö retmen görü leri, program n uygun 
oldu u konusunda yo unla makla birlikte bu uygunluk gerekçelendirilmemektedir. Bu 
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durumun ö retmenlerin alan ve uygulanmakta olan program n yap s  hakk nda bilgi 
eksikliklerinin olmas ndan kaynakland  dü ünülmektedir.  

 Yenilenen programda çok katmanl  metin türleri yer almas na ra men bu metin türlerinin 
birçok ö retmen taraf ndan aktif bir biçimde kullan lmad  görülmü tür. Ö retmenlerinin 
yenilenen metin türlerinin ö retim süreciyle ili kilendirilmesi konusunda yetersiz olmas , 
okullarda materyal eksikliklerinin bulunmas  veya ö retmenlerin geleneksel bak  aç s na sahip 
olmas n n bu durumun belirleyicileri oldu u söylenebilir.  

 Ö retmenler program n günlük ya am ile ili kili oldu unu ifade etmi tir. Ö retmenler bu 
ili kinin dolayl  oldu unu dü ünmektedir. 

 Ö retmenler program n, dersin amaçlar yla uyumlu oldu unu dü ünmektedir ancak bu 
uygunlu u belirleyen ölçütler farkl l k göstermektedir.  

 Ö retmenler dinleme/izleme becerisi ile ilgili daha fazla zorluk ya and n  belirtmi tir. Bu 
beceride ölçme ve de erlendirme yapman n güç olmas  bu zorlu un sebepleri aras nda 
gösterilmi tir.  

 Ö retmenlerin, okuma ve yazma kazan mlar n  ö retim süreciyle ili kilendirmede daha etkin 
olduklar , konu ma kazan mlar n  ise ö retim sürecinde bir kazan m olarak de il de s radan bir 
olay gibi gerçekle tirdikleri dü ünülmektedir.  

 Ö retmenlerin dersi teknolojiyle ba da t rma konusunda s n rl  bir bak  aç s na sahip oldu u 
belirlenmi tir.  

 K lavuz kitaplar n olmay na ili kin ö retmenlerin olumlu ve olumsuz görü leri 
bulunmaktad r. Ö retmenlere göre, ders sürecini belirli bir yönlendirmeye ba l  kalmadan ve 
bireysel özellikleri daha fazla dikkate alarak yürütmek olumlu bir katk d r. Ancak k lavuz kitab n 
sa lad  planl  ilerlemeden yoksun kal nabilmektedir.  

 Ö retmenlerin ya ad  sorunlar; sosyoekonomik farkl l klar  kar lamamas , okuma 
al kanl n n kazand r lmas  konusunda te vik edici olmamas , EBA’ya ula m n s n rl  olmas , 
metinlerin uzun olmas , de erler e itimi için ders saatinin az olmas , gerçek ya ama daha yak n 
etkinliklerin eksikli i, k lavuz kitab n yoklu u, temel dil becerileri ile dil bilgisi ö retimine 
yönelik ayr  ders saatleri sunulmamas , ö retim ortamlar n n fiziksel aç dan yeterli donan ma 
sahip olmamas ,  konu çe itlili inin az olmas , içeri in seviyeye uygun olmamas , temel dil 
becerilerinin net bir ekilde birbirinden ayr lmamas d r. 

 Ö retmenler ö renme alanlar na uygun metinler seçilmesi ve kazan m say s n n s nav sistemiyle 
uyumlu bir ekilde yenilenmesi gerekti ini belirtmi lerdir. Ayr ca her ö rencinin e it artlara 
sahip olmad n  bu yüzden de bölgelere ve ko ullara göre ayr  ayr  programlar haz rlanmas  
gerekti i önerisinde bulunmu lard r. Yeniliklerin ise önce kendilerine bildirilmesi, sonras nda 
ise bu konularda hizmet içi e itimlerin düzenlenmesi gerekti ini bildirmi lerdir. 
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Öneriler 

Bu k s mda bulgular ndan hareketle öneriler sunulmu tur. leriye dönük ara t rma önerilerine ve 
uygulamaya dönük ara t rma önerilerine yer verilmi tir.  

leriye dönük ara t rmalara ili kin öneriler: 

Programa dair daha derinlemesine bilgiler edinilmesi ve sorunlu noktalar n tespitinin ve çözümünün 
kolayla mas  için okuma ö renme alan  ve sorunlar  üzerine, yazma ö renme alan  ve sorunlar  üzerine, 
dinleme/izleme ö renme alan  ve sorunlar  üzerine, konu ma ö renme alan  ve sorunlar  üzerine ayr ca 
çal labilir. 

Uygulamaya dönük öneriler:  

Ö retmenlerin alan bilgisi yönündeki eksikliklerin giderilmesi amac yla Millî E itim Bakanl nca 
planlanan hizmet içi e itimler özel alana yönelik olarak düzenlenebilir. Ö retmenlerin uygulamada 
ya ad  sorunlar n ö retmenlerin akademik altyap s n n güçlendirilmesiyle giderilebilece i 
dü ünülmektedir. Bu anlamda e itim sisteminde iki farkl  kurum gibi çal an üniversiteler ve Millî 
E itim Bakanl na ba l  olan okullar aras nda i  birli i art r labilir. Bu i  birli inin sonucu olarak 
ara t rmada da belirlenen sorunlardan hareketle üniversitelerin ilgili birimleri taraf ndan eylem planlar  
geli tirilebilir. Bu eylem planlar n n uygulanmas yla okullar ve üniversiteler aras  i  birli i art r labilir. 
Üniversitelerdeki ara t rmac lar belirlenen program n i leyi ine yönelik sorunlar  temel alan 
durumlardan hareketle çal malar gerçekle tirebilir. Bu sayede Millî E itim Bakanl na ba l  okullarda 
ya anan sorunlara yönelik do rudan çözümleyici akademik bir altyap  olu turulabilir. Ö rencilere 
kazand r lmak istenilen de erler e itimi bulgulara göre okulla s n rl  kald nda tam olarak 
kazand r lamamaktad r. Bu yüzden veliler de okul d nda daha aktif bir hâle getirilebilir ve onlar için 
de bu konuda e itimler düzenlenebilir. Ö retmen görü lerinden hareketle ö retim süreci s ras nda 
bireysel farkl l klar n ö retim sürecini olumsuz etkiledi i söylenebilir. Bu sorunun bireysel farkl l klar  
dikkate alan bir ö retim sürecini gerekli k ld  dü ünülmektedir. Bunun için de farkl l klar  dikkate alan 
etkinlikler ve metinler haz rlanabilir. Tema ve metinlerde yer alan etkinlik sorular  s navlardakine 
benzer haz rlanarak s navlarla ö retim süreci bütünle tirilebilir. 
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Extended abstract 

Introduction 

The aim of this study is to explore the opinions of teachers about teaching process of Turkish Language 
Curriculum that was renewed by Ministry of National Education. To achieve this purpose, Turkish 
Language Curriculum (2018) was examined in the process of teaching. This study employed case study 
design, which is one of the approaches of qualitative research methods was used. In this study the case 
is the process of 5th grade Turkish Language Course based on teacher experiences. The study was 
conducted in accordance with embedded single case design. The reason for selecting this design was that 
the study had only one purpose.  

Method 

The sample of the research was selected according to previous year’s high school entrance exam 
performances of secondary schools. Based on the exam performance, 20 schools that show low, average, 
and high level of success were selected according to Antalya Provincial Directorate of National 
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Education. 20 teachers were included in the study. In the process of data collection, some of the data 
were collected from teachers through interviews. Among the 20 schools, three schools which have low, 
average and high level of performance were selected. In these three schools, Turkish lessons were 
observed.  

The data were analysed through content analysis technique in order to make detailed analysis. In the 
light of the data obtained from Turkish Language Curriculum (2018) and the process of teaching were 
analysed in terms of structural features, learning areas, learning outcomes, innovations, and the 
problems encountered. Finally, the advices of teachers on Turkish Language Curriculum and learning 
process were obtained.   

Result and discussion 

Within the framework of teacher opinions and the research diaries of observations, the findings of this 
study indicated that in the curriculum themes and the subjects are appropriate and not appropriate, 
materials and tools are appropriate, some of the activities are not appropriate to students’ level while 
the others are appropriate for the students’ level, in terms of grammar students’ preparedness is 
neglected, and the addition of new genre of text is positive. Learning areas are presented clearly in the 
curriculum. In terms of outcomes in the curriculum, they need to be supported by concrete examples. 
The findings showed that the number of the writing outcomes is limited and different examples are 
needed in the different learning areas. Moreover, it is hard to measure listening learning area.  

The reforms in the curriculum are evaluated positively, the addition of 21st century skills are considered 
as positive; however, they are not sufficiently related to lessons. Guidebooks are evaluated as both 
negative and positive. In terms of the problems of the curriculum, they do not meet the socio-cultural 
diversity and do not respond individual needs. Furthermore, the curriculum lack gaining reading habits 
to students, give them language pleasure, fail to transfer values education, lack number of activities in 
line with daily life. The findings also revealed that schools have physical shortcomings, teachers fail to 
implement lessons according to the curriculum, and the content of the curriculum is sometimes a higher 
level than students’ level. 

Lastly, suggestions of teachers about Turkish Language Curriculum and process of teaching are as 
follow: activities and texts should be more related to real life, the necessity of gamification of lessons, 
multimodal texts and technology should be more present learning environments should be enriched, 
and there should be more robust and easy ways of measurement and evaluation.  
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7-Türkçe ö retmeni adaylar n n salg n dönemindeki uzaktan e itim 
uygulamalar  sürecinde Türkçe dersi okul deneyimi ve ö retmenlik 

uygulamas nda kar la t klar  sorunlar1 

Ali KIRCI2 

APA: K rc , A. (2022). Türkçe ö retmeni adaylar n n salg n dönemindeki uzaktan e itim 
uygulamalar  sürecinde Türkçe dersi okul deneyimi ve ö retmenlik uygulamas nda kar la t klar  
sorunlar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 125-142. DOI: 
10.29000/rumelide.1073857. 

Öz 

Dünyay  etkisi alt na alan Covid-19 salg n  turizmden sanayiye, hizmet sektöründen e itime kadar 
insan faaliyetlerinin ciddi anlamda etkilenmesine neden olmu ; faaliyet alanlar nda birtak m 
düzenlemeleri zorunlu k lm t r. Toplum sa l n  tehdit eden salg n nedeniyle yüz yüze e itim 
uygulamalar na ara verilmi , uzaktan e itime geçi  yap lm t r. E itim kurumlar n n tüm 
kademelerinin h zl  bir ekilde uzaktan e itime geçi  sa lamas  beraberinde birtak m sorunlar  
getirmi tir. Bu sorunlar  tespit etmek amac yla gerçekle tirilen bu ara t rmada Türkçe derslerinde 
ya anan sorunlar belirlenmeye çal lm t r. Süreci daha iyi anlayabilmek için ise ara t rman n 
çal ma grubu s n f içerisinde hem gözlemci hem de e itimci rolünü üstlenen 22 Türkçe ö retmen 
aday ndan olu turulmu tur. Ara t rmada nitel ara t rma yöntemlerinden durum çal mas  deseni 
kullan lm ; veri toplama arac  olarak ise Türkçe dersindeki sorunlara yönelik verileri detayl  olarak 
elde edebilmek için ara t rmac  taraf ndan geli tirilen yar  yap land r lm  görü me formu 
kullan lm t r. Bu form ile okul deneyimi ve ö retmenlik uygulamas na kat lm  olan ö retmen 
adaylar n n Türkçe derslerinde ya anan sorunlara yönelik görü leri al nm t r. Toplanan veriler 
içerik analizi yöntemi kullan larak çözümlenmi  ve raporla t r lm t r. Ara t rman n sonucunda sanal 
s n f ortam ndan, ö retmenlerden, ö rencilerden, ö retmen adaylar ndan ve materyallerden 
kaynaklanan birçok sorunun oldu u görülürken temel dil becerileri ve dil bilgisi ö retimi sürecinde 
de birçok sorunun ortaya ç kt  tespit edilmi tir. Ö retmen adaylar n n belirtti i sorunlar 
incelendi inde ise sanal s n flarda yönetim sorunlar , platform kaynakl  sorunlar, ö retmen ve 
ö retmen adaylar n n dijital beceri yetersizli i, ö rencilerin ya ad klar  motivasyon kayb , derslerde 
etkile im eksikli i ve ders sürelerinin yetersizli i gibi birçok sorunun ön plana ç kt  görülmü tür. 

Anahtar kelimeler: Uzaktan e itim, okul deneyimi, Türkçe ö retmen adaylar , ö retmenlik 
uygulamas , sorunlar    

                                                             
1  Bu çal man n bir bölümü, 28-30 May s 2021’de düzenlenen Uluslararas  Ankara Kongresi’nde ‘Türkçe Ö retmeni 

Adaylar n n Salg n Dönemindeki Uzaktan E itim Uygulamalar  Sürecinde Okul Deneyimi ve Ö retmenlik Uygulamas  
Dersinde Kar la t klar  Sorunlar’ adl  ba l k alt nda sözlü bildiri olarak sunuldu. 

2  Ar . Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler E itimi Bölümü, Türkçe E itimi ABD 
(Artvin, Türkiye), alikirci@artvin.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-7733-1890 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
13.01.2022-kabul tarihi: 20.01.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073857]  
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The problems faced by Turkish teacher candidates during the distance 
education practices in the epidemic period, the school experience of the Turkish 

lesson and the problems they encountered in the teaching practice 

Abstract 

The Covid-19 epidemic, which affected the world, has seriously affected human activities from 
tourism to industry, from the service sector to education; It has made some regulations compulsory 
in its fields of activity. Due to the epidemic that threatens public health, face-to-face education 
practices have been suspended and distance education has been transitioned. The rapid transition of 
all levels of educational institutions to distance education has brought with it some problems. In this 
research, which was carried out to determine these problems, the problems experienced in Turkish 
lessons were tried to be determined. In order to better understand the process, the study group of the 
research was composed of 22 Turkish teacher candidates who assumed the role of both an observer 
and an educator in the classroom. The case study design, one of the qualitative research methods, 
was used in the research; As a data collection tool, a semi-structured interview form developed by the 
researcher was used in order to obtain detailed data on the problems in the Turkish lesson. With this 
form, the opinions of teacher candidates who participated in school experience and teaching practice 
about the problems experienced in Turkish lessons were taken. The collected data were analyzed and 
reported using the content analysis method. As a result of the research, it has been determined that 
there are many problems arising from the virtual classroom environment, teachers, students, teacher 
candidates and materials, while many problems arise in the process of teaching basic language skills 
and grammar. When the problems stated by the pre-service teachers were examined, it was seen that 
many problems such as management problems in virtual classrooms, platform-related problems, lack 
of digital skills of teachers and teacher candidates, loss of motivation experienced by students, lack 
of interaction in lessons and insufficient course durations came to the fore. 

Keywords: Distance education, school experience, Turkish teacher candidates, teaching practice, 
problems    

Giri  

Sürekli de i en ve geli en teknoloji ile birlikte geleneksel ö retim uygulamalar  yerini teknoloji tabanl  
ö retim uygulamalar na b rakmaya ba lam t r. 21. yüzy l n ba ndan itibaren teknolojiye uyum 
sa lama aç s ndan oldukça önemli bir yol kat eden e itim faaliyetleri (Belet Boyac  ve Güner Özer, 2019; 
F rat, 2016), 2019 y l nda ya anan salg n sebebiyle dijital ortamlar n bir parças  hâline gelmi , toplum 
sa l n  korumak için birçok ülke yüz yüze e itime ara vererek uzaktan e itime geçi mi tir (Millî E itim 
Bakanl  [MEB], 2020a). Türkiye’de de 18 Mart 2020 tarihli bas n aç klamas yla salg n sürecinde 
al nmas  ön görülen tedbirler kapsam nda uzaktan e itim uygulamalar na geçi  yap lm t r. Uzaktan 
e itime geçi  karar n n ard ndan e itim kurumlar  sürecin h zl  bir ekilde yap land r lmas  için 
çal malara ba lam t r. Ö rencilerin e itim hakk ndan yararlanabilmesi için Millî E itim Bakanl  ilk 
olarak TRT EBA kanal  üzerinden ders videolar  payla m , ilerleyen süreçte e zamanl  olarak sanal 
s n flarda derslerin gerçekle tirilmesi için gerekli çal malar  tamamlam t r. Yüksek Ö retimde ise 
uzaktan e itimin verimini art rmak için Uzaktan E itim Platformu (UZEP) ve Uzaktan E itim Kap s  
gibi platformlar kullan lmaya ba lanm t r. 2021-2022 e itim ö retim y l na kadar Yüksek Ö retim 
Kurumlar nda i lenen dersler tamamen uzaktan yürütülmü , Millî E itim Bakanl na ba l  okullarda 
ise zaman zaman yüz yüze e itime geçi  denemeleri yap lmas na ra men dersler ço unlukla uzaktan 
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e itim yoluyla i lenmi tir (MEB, 2021; Yüksekö retim Kurulu [YÖK], 2021). Bu süreçte e itim 
fakültelerinde ö renim görmekte olan ö retmen adaylar n n okul deneyimi ve ö retmenlik uygulamas  
dersleri de sanal s n f ortam nda gerçekle tirilmi tir. 

Ö retmenlik uygulamas , ö retmen adaylar n n e itim fakültelerinde edindikleri bilgi ve becerileri 
hizmet öncesinde i levsel olarak yap land rmalar na, deneyim kazanmalar na ve kendilerini 
geli tirmelerine imkân tan yan uygulamal  bir derstir (YÖK, 1998). Ö retmen adaylar n n meslek 
hayat na donan ml  bir ekilde haz rlanmas na hizmet eden bu uygulama; adaylar n genel kültür, özel 
alan e itimi ve ö retmenlik mesle iyle ilgili bilgi, beceri ve tutumlar n n geli mesini sa lar (MEB, 
2020b). Ö retmen adaylar n n üniversite e itim hayat nda ö rendikleri teorik bilgileri uygulamalar  için 
zemin haz rlayan ö retmenlik uygulamas  dersleri, ayn  zamanda gözlem yapmaya da f rsat sunar. 
Ö retmen adaylar  gözlem yoluyla ö retmenlik mesle iyle ilgili eksiklikler, teorik bilgilerin yeterlilikleri 
ve ö renci ilgi ve ihtiyaçlar  hakk nda bilgi sahibi olaca  gibi ö renme ortamlar ndaki sorunlar n 
belirlenmesi konusunda da bak  aç s  kazan rlar. Bu nedenle ayn  s n fta hem e itimci hem de gözlemci 
rolünü üstlenen ö retmen adaylar n n süreç hakk ndaki görü leri, e itim ö retim faaliyetlerinin sa l kl  
bir ekilde yap land r lmas  için önemli veriler sa layabilir. Alanyaz n incelendi inde birçok ara t rmada 
ö renme ortam  sorunlar n  belirlemek amac yla ö retmenlik uygulamas na kat lan ö retmen 
adaylar n n görü lerine ba vuruldu u görülmektedir (Kale, 2011; K rksekiz, Uysal, bulan, Akgün, 
K y c  ve Horzum, 2015).  

E itim ö retim faaliyetlerinin gerçekle tirildi i ö renme ortamlar ; e itimin verimini art rmak için 
ça n ko ullar , ö rencilerin ilgi ve ihtiyaçlar , ö retim yakla mlar  gibi birçok unsur dikkate al narak 
yap land r l r. Ça da  yakla mlar da e itim uygulamalar  planlan rken ö renci odakl  bir tutum 
sergilemeyi ön görür (Demirel, 2005). De i en ko ullar dikkate al narak yap land r lan ö renme 
ortamlar n n sürekli olarak zenginle tirilme ihtiyac , di er derslerde oldu u gibi Türkçe ö retiminde de 
nitelikli bir e itimin gerçekle tirilmesi için gereklidir. Bu sebeple alanyaz nda ana dili olarak Türkçe 
ö retimi, ilkö retim ve ortaö retim kademelerinde Türkçe ö retimi, yabanc lara Türkçe ö retimi gibi 
birçok konuda e itim ö retim uygulamalar n  iyile tirmek için süreçte ya anan sorunlar  belirlemeye 
yönelik yap lan ara t rmalar vard r (Arslan, 2017; Erdo an ve Gök, 2009; Korkmaz, 2018).   

Erdo an ve Gök’ün (2009) Türkçenin ana dili olarak ö retiminde ya anan sorunlar  tespit etmek ve bu 
sorunlara çözüm önerileri geli tirmek amac yla geçekle tirdi i ara t rmada Türkçe derslerinde zaman 
konusunda ya anan sorunlar, s n f yönetimi sorunlar , ö retmen adaylar n n deneyim yetersizlikleri, 
ö rencilerden kaynaklanan sorunlar ve fiziki imkânlar n yetersizli i gibi birçok soruna dikkat çekti i 
görülmektedir.  Babayi it ise (2017) ilkokul birinci s n f Türkçe ö retimi dersindeki sorunlar  tespit 
etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri geli tirmek amac yla gerçekle tirdi i ara t rmas nda Türkçe 
ö retiminde ya anan sorunlar  be  tema alt nda toplam t r. Bu sorunlar; okul ve s n f n fiziksel 
yap s n n yetersiz olmas , velilerin ö rencilere kar  yeterli ilgiyi göstermemesi, ö renciden kaynaklanan 
sorunlar, ö renci ya ndan kaynaklanan sorunlar ve velilerin ö rencilerde yanl  ö renme ya ant lar  
olu turmas d r. Yüz yüze e itim uygulamalar  sürecinde gerçekle tirilen ara t rmalar n ilgili alan yaz na 
önemli katk  sa lad  bir gerçektir ancak de i en ya am ko ullar  sonucunda bir y ldan uzun bir süre 
boyunca uzaktan e itim faaliyetlerinin deneyimlenmi  olmas  ve teknoloji temelli e itim anlay n n 
giderek kabul görmesi, günümüz ko ullar ndaki Türkçe ö retimindeki sorunlar üzerine ç kar mda 
bulunma ihtimalini zay flatmaktad r. Geli en teknoloji ile birlikte e itim uygulamalar n n her geçen gün 
zenginle tirildi i dü ünüldü ünde salg n sürecinde deneyimlenen uzaktan e itim uygulamalar n n 
gelecek e itim planlamalar nda önemli bir yerinin olaca  söylenebilir. Bu nedenle uzaktan e itim 
sürecindeki Türkçe derslerinde ya anan sorunlar n hem gözlemci hem de e itimci olarak s n f içerisinde 
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bulunan ö retmen adaylar n n görü lerine ba vurarak tespit edilmesinin e itim ö retim faaliyetlerine 
katk  sa layaca  dü ünülmektedir. 

Yöntem 

Ara t rman n modeli 

Ara t rmada nitel ara t rma modelleri aras nda s kl kla tercih edilen durum çal mas  ara t rma deseni 
kullan lm t r. Nitel ara t rma, bireylerin farkl  bak  aç lar n  kayda geçmeyi, herhangi bir probleme ait 
çe itli faktörleri saptamay  ve genel bir tablo olu turmay  içerir (Creswell, 2021). En yayg n olarak 
kullan lan nitel ara t rma yöntemleri aras nda bulunan durum çal mas  deseni, insanlar n çevrelerinde 
olup bitenleri nas l anlamland rd  ile ilgilenir. Yin’e (2003) göre durum çal mas , ara t rmac n n 
de i kenleri kontrol etmedi i güncel bir durumu neden ve nas l sorular n  kullanarak ara t rmas d r. 
Mevcut durumun detayl  bir ekilde anla lmas  için tercih edilen bu desen bir duruma ili kin etkenlerin 
bütüncül bir yakla mla de erlendirilmesine imkân sa lar (Y ld r m ve im ek, 2011). Bu nedenle 
uzaktan e itim sürecindeki Türkçe dersi okul deneyimi ve ö retmenlik uygulamas  derslerinde 
kar la lan sorunlar n belirlenmesi amac yla durum çal mas  deseni kullan lm t r. Güncel durumun 
içerisinde hem gözlemci hem de e itimci rolünü üstlenen ö retmen adaylar n n bir y l boyunca 
kat ld klar  derslere yönelik görü leri ortaya konulmu tur. 

Çal ma grubu 

Çal ma grubu olu turulma sürecinde amaçl  örnekleme yöntemlerinden kolay ula labilir durum 
örneklemesi kullan lm t r. Ara t rmaya h z ve pratiklik kazand rmak için yak n ve eri ilmesi kolay olan 
örneklemlerin tercih edildi i bu yöntem (Y ld r m ve im ek, 2018) verilerin toplanmas nda kolayl k 
sa lamaktad r. Ara t rman n çal ma gurubunu Karadeniz bölgesindeki bir üniversitede 2020-2021 
e itim ö retim y l nda ö renim gören 4. s n f Türkçe ö retmenleri olu turmaktad r. Okul deneyimi ve 
ö retmenlik uygulamas  dersleri Türkçe ö retmenli i müfredat nda 4. s n fta yer ald  için ilgili 
üniversitede ö renim gören 22 Türkçe ö retmeni aday  çal maya dâhil edilmi tir. 

Veri toplama araçlar  

Ara t rmada kullan lan verilerin toplanma sürecinde görü me tekni i tercih edilmi tir. ncelenen 
durum hakk nda ayr nt l  bilgiye ula mak için tercih edilen görü me tekni i, ara t rmac  taraf ndan 
olu turulan yar  yap land r lm  görü me formu kullan larak uygulanm t r. Formun olu turulma 
sürecinde ilgili alan yaz n incelenmi , benzer ara t rmalarda kullan lan formlar derlenmi  ve alan 
uzmanlar n n görü leri al nm t r. Elde edilen bilgiler dikkate al narak yar  yap land r lm  görü me 
formu olu turulmu  ve olu turulan form alan uzmanlar na sunulmu tur. Alan uzmanlar n n görü leri 
dikkate al narak yap land r lan form Türkçe derslerinde ya anan sorunlar  belirlemek amac yla 
ara t rma sürecine dâhil edilmi tir.  Veri toplama arac nda yer alan sorular unlard r: 

Uzaktan e itim sürecinde uygulama ö retmeninden kaynaklanan sorunlar nelerdir? Aç klay n z. 

Uzaktan e itim sürecinde ö rencilerden kaynaklanan sorunlar nelerdir? Aç klay n z. 

Uzaktan e itim sürecinde s n f ortam ndan (sanal s n f) kaynaklanan sorunlar nelerdir? Aç klay n z. 

Uzaktan e itim sürecinde kullan lan materyalden kaynaklanan sorunlar nelerdir? Aç klay n z. 
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Uzaktan e itim sürecinde temel dil becerileri etkinlikleri ile ilgili gözlemledi iniz sorunlar nelerdir? 
Aç klay n z. 

Uzaktan e itim sürecinde dil bilgisi ö retimi ile ilgili ya anan sorunlar nelerdir? Aç klay n z. 

Uygulama dersleri sürecinde ö retmen adaylar ndan kaynaklanan sorunlar nelerdir? Aç klay n z. 

Di er sorunlara yönelik tespitleriniz nelerdir? Aç klay n z. 

Veri toplama süreci 

Yar  yap land r lm  görü me formlar  Google Classroom üzerinden olu turulan ba lant  arac l yla 
ö retmen adaylar  ile payla lm , ö retmen adaylar na gözlemledikleri sorunlar  daha ayr nt l  olarak 
ifade edebilmeleri için süre verilmi tir. Bir haftal k sürenin sonunda olu turulan ba lant  kullan larak 
ö retmen adaylar n n görü leri toplanm t r. 

Verilerin analizi 

Ara t rma sürecinde elde edilen veriler içerik analizi tekni i kullan larak çözümlenmi tir. Genellikle 
yaz l  belge, günlük veya görü me metinleri gibi dokümanlar n çözümlenmesinde kullan lan içerik 
analizi (Patton, 2020), e itim ara t rmalar nda ayr nt l  analiz amac yla tercih edilmektedir. “ çerik 
analizinde temel yap lan i lem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir 
araya getirmek ve bunlar  okuyucunun anlayabilece i bir biçimde düzenleyerek yorumlamakt r.” 
(Y ld r m ve im ek, 2011, s. 227). Verilerin geçerlik ve güvenirli inin sa lanmas  için ise ö retmen 
adaylar n n görü leri iki farkl  alan uzman  taraf ndan kodlanm , ara t rmac lar n kodlamalar  
aras ndaki güvenirlik kat say s  %95 olarak tespit edilmi tir. Kodlamalardaki farkl l klar tekrardan 
gözden geçirilerek ortak bir karara var lmas  sa lanm , ula lan veriler frekans ve yüzdelik de erleri ile 
tablola t r lm t r. Ayr ca ara t rman n geçerli ini art rmak için ö retmen adaylar n n görü leri (ÖAx) 
do rudan al nt lanm t r.  

Bulgular 

Bu bölümde Türkçe ö retmeni adaylar n n okul deneyimi ve ö retmenlik uygulamas  dersinde 
kar la t klar  sorunlara ili kin görü ler tablolar hâlinde sunulmu tur. Tablo aç klamalar nda ilgili 
sorunlara dair görü  bildiren ö retmen adaylar n n görü lerine yer verilmi tir. 

Tablo 1 Türkçe ö retmen adaylar n n uzaktan e itim platformundan kaynaklanan sorunlara ili kin görü leri 

Temalar Kat l mc lar f % 

leti imin sa l kl  biçimde gerçekle memesi ÖA2, ÖA3, ÖA4, ÖA5, ÖA8, ÖA10, 
ÖA11, ÖA12, ÖA13, ÖA14, ÖA16, 
ÖA17, ÖA21, ÖA22 

14 25 

Çevrim içi olmas  nedeniyle s n f kontrolünün sa lanamamas  ÖA1, ÖA2, ÖA4, ÖA5, ÖA6, ÖA9, 

ÖA10, ÖA11, ÖA13, ÖA14, ÖA16, 
ÖA17,  ÖA18,  

13 23 

Kullan lan platformlar n yeterince geli tirilmemi  olmas  ÖA1, ÖA4, ÖA6, ÖA11, ÖA12, ÖA14, 
ÖA15, ÖA16,  ÖA18, ÖA20, ÖA22 

11 20 

Uzaktan e itim platformunda yap lan derslerin süresinin 
yetersiz olmas  

ÖA2, ÖA8, ÖA12, ÖA14, ÖA16, 
ÖA17, ÖA22,  

7 12 
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Derslerin ev ortam nda i lenmesinden kaynakl  olarak d  
etkenlerden olumsuz etkilenmesi 

ÖA5, ÖA7, ÖA10, ÖA16, ÖA17, 
ÖA19, 

6 11 

Somut s n f ortam  olmamas  nedeniyle ö rencilerin dersi 
ciddiye almamas  

ÖA5, ÖA6, ÖA19,  3 5 

Sanal s n f yap s n n baz  konu ve etkinliklere elveri li olmamas  ÖA8, ÖA18 2 4 

 Toplam 56 100 

Çal maya kat lan ö retmen adaylar n n uzaktan e itim sürecinde kat ld klar  okul deneyimi ve 
ö retmenlik uygulamas  derslerindeki uzaktan e itim platformu (Zoom) ile ilgili gözlemlerine ili kin 
görü lerine tablo 1’de yer verilmi tir. Ö retmen adaylar n n %25’i somut ortam olmamas ndan kaynakl  
olarak ileti im sorunlar  oldu unu, %23’ü çevrim içi olmas  sebebiyle s n f kontrolünün 
sa lanamad n , %20’si platformun yeterince geli tirilmedi ini, %12’si ders sürelerinin yetersiz 
oldu unu, %11’i ev ortam ndan kaynaklanan sorunlar ç kt n , %5’i ö rencilerin dersi ciddiye 
almad n , %4’ü ise s n f yap s n n baz  konu ve etkinliklere uygun olmad n  belirtmi tir. Ö retmen 
adaylar n n görü lerinden baz lar  a a da al nt lanm t r. 

“Genel olarak haz rl kl  bir e itim plan  de ildi bu yüzden eksiklerini çok ya ad k. …uzaktan 
e itimde kullan lan platformlar herhangi bir pilot uygulamas  olmadan kullan ma sunuldu. Eksik 
giderme a amas  çok uzun sürdü ve hala devam etmekte. Ülke olarak uzaktan e itim sürecine haz r 
olmadan bu yönteme zorunlu olarak geçtik ve bunun tamamen düzgün hale gelmesi k sa sürede 
imkâns z gibi görünüyor (ÖA16).” 

“Belki biraz basit görünen ancak en büyük problemlerden biri olan bir problem; ö retmenin, 
sordu u sorulara cevap vermek isteyen ö rencileri görememesi ve belki de söz hakk  almak isteyen 
bir ö renciyi görmedi diye ö retmenine ya da derse küsen ö rencilerin olu mas . Bu, ö rencinin 
kendini de ersiz hissetmesine neden olabilir. Kat ld m derslerin neredeyse hepsinde bu duruma 
ahit oldum (ÖA2).” 

“Ö renciler sanal s n fta kameralar n  ya da seslerini açm yor. Kamera ya da seslerini açmamalar  
ileti imi çok etkiliyor. Sanki kar nda kimse yokmu  gibi bir his uyand r yor (ÖA12).” 

Tablo 2 Türkçe ö retmen adaylar n n ö retmenlerden kaynaklanan sorunlara ili kin görü leri 

Temalar Kat l mc lar f % 

Derse kar  gereken ilginin gösterilmemesi ÖA1, ÖA2, ÖA5, ÖA6, ÖA7, ÖA8, 
ÖA10, ÖA11, ÖA13, ÖA14, ÖA17, 
ÖA21, ÖA22 

13 33 

Ö retim teknoloji ve materyalleri konusunda dijital becerilerin 
yetersizli i  

ÖA2, ÖA3, ÖA4, ÖA5, ÖA6, ÖA7, 
ÖA10, ÖA12, ÖA17, 

9 23 

S n f yönetiminin sa lanamamas  ÖA3, ÖA4, ÖA6, ÖA10, ÖA15, ÖA16 6 16 

Sosyal ya am ve i  hayat  aras ndaki dengenin kurulmamas  ÖA1, ÖA4, ÖA5, ÖA12, ÖA13, ÖA21 6 15 

Geleneksel ö retim yöntem, teknik ve materyallerinin 
kullan lmas  

ÖA4, ÖA6, ÖA17, ÖA10, ÖA20 5 13 

 Toplam 39 100 

Ö retmen adaylar n n uzaktan e itim sürecinde uygulama ö retmeninden kaynaklanan sorunlara 
ili kin görü leri incelendi inde %33’ü ö retmenlerin gerekli ilgiyi göstermediklerini, %23’u ö retim 
teknolojileri ve dijital materyal kullan m  konusunda ö retmenlerin sorun ya ad klar n , %13’i ise 
ö retmenlerin geleneksel ö retim yöntemi ve materyali kulland n  ifade etmi tir. Dijital beceri 
yeterlili inin istenilen düzeyde olamamas n n di er iki sorunu da ortaya ç kard  söylenebilir. Di er 
taraftan ö retmen adaylar n n %16’s  s n f yönetimi konusunda ya anan sorunlara, %15'i ise sosyal 
ya am ve i  hayat ndaki dengenin kurulamad na dikkat çekmi tir.  Ö retmen adaylar n n görü leri 
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ayr nt l  olarak incelendi inde ise tüm bu sorunlar n ana sebeplerinden birisinin dijital beceri 
yetersizli i oldu u görülmektedir. Ö retmen adaylar n n görü lerinden baz lar  a a da al nt lanm t r. 

“Uzaktan e itim sürecinde uygulama ö retmeninden kaynaklanan ba l ca sorunun ‘’ilgisizlik’’ 
oldu unu dü ünüyorum. Ö rencilerle do rudan temasa geçilmedi i ayn  zamanda verilen 
ödevleri, yap lan etkinlikleri ya da olas  herhangi bir ara t rmay  ö retmen do rudan kontrol 
edemedi i için ö retmende, ö renciye kar  bir ilgisizli in olu tu unu dü ünüyorum (ÖA2).” 

“Birçok ö retmenin ise teknolojik aletleri kullanma konusunda ve ‘’Teknoloji Ça ’’na ayak 
uydurmalar nda zorland klar n  görüyorum. Bu durum da bir süre sonra ö retmenlerin 
kendilerini teknolojiyi kullanma aç s ndan yetersiz görmelerine ve bu konuda kendilerini eksik 
hissetmelerine neden olmaktad r. Hatta bu durum, teknolojik aç dan yetersiz olan ö retmenlerin 
s n ftaki otoritesini ve ö rencinin gözündeki de eri zedelemektedir (ÖA6).” 

“Birinci dönem dersi beraber i ledi imiz uygulama hocam z n sanal s n fta dersin hâkimiyetini çok 
çabuk kaybedebiliyordu (ÖA15).” 

Tablo 3 Ö retmen adaylar n n ö rencilerden kaynaklanan sorunlara ili kin görü leri 

Temalar Kat l mc lar f % 

Motivasyon kayb  ve derse kar  ilgisiz tutum sergileme ÖA1, ÖA2, ÖA3, ÖA4, ÖA5, ÖA6, 
ÖA8, ÖA9, ÖA10, ÖA11, ÖA12, ÖA13, 

ÖA14, ÖA15, ÖA16, ÖA17, ÖA18, ÖA19, 
ÖA20, ÖA21, ÖA22 

21 39 

Ö rencilerin sosyo-ekonomik farkl l klar  nedeniyle ders 
veriminin dü mesi 

ÖA1, ÖA3, ÖA5, ÖA6, ÖA7, ÖA9, 
ÖA10, ÖA14, ÖA16, ÖA17, ÖA18, ÖA19 

12 23 

Teknolojik sorunlar n bahane edilmesi ÖA1,  ÖA4, ÖA5, ÖA6, ÖA13, ÖA15, 

ÖA19, ÖA22 
8 16 

Uzaktan e itim süreci ile ilgili uyum sorunu ÖA6,  ÖA8, ÖA9, ÖA12, ÖA16, ÖA17, 
ÖA18 

7 14 

Ders geçme kayg s n n olmamas  nedeniyle e itimden 
uzakla ma 

ÖA1, ÖA17 2 4 

Dersi sabote etme ÖA20, ÖA22 2 4 

 Toplam 52 100 

Uzaktan e itim sürecindeki Türkçe derslerinde ö renciden kaynakl  sorunlar hakk nda ö retmen 
adaylar n n biri hariç tümü ö rencilerin motivasyon kayb  ya ad klar n  ve derslere kar  gereken ilgiyi 
göstermediklerini belirtmi lerdir. Tüm temalar aras nda ö retmen adaylar n n en yüksek oranda fikir 
birli ine vard klar  görü ün motivasyon ve ilgi olmas  uzaktan e itim sürecinde ö rencilerin durumu 
hakk nda fikir sahibi olunmas  aç s ndan oldukça önemlidir. Ayr ca ö retmenlerin %23’ü ö renciler 
aras ndaki sosyo-ekonomik farkl l klar n ders ortam na olumsuz yans d n ,%16’s  ö rencilerin ders 
esnas nda teknolojik sorunlar  bahane ederek i  yükünden kaçma e iliminde oldu unu, %14’ü uyum 
sürecinde birtak m sorunlar ya ad klar n , %4’ü ö rencilerin dersi geçme kayg s  ya amad klar n , %4’ü 
ise ö rencilerin dersi sabote etti ini ifade etmi tir. Ö retmen adaylar n n görü lerinden baz lar  a a da 
al nt lanm t r. 

Ö renciler siz söz hakk  vermedi iniz sürece söz hakk  almak istemiyorlar. Baz  ö rencilerin derse 
kat l mlar  çok dü ük (ÖA19).” 

“Bir ba ka sorunlardan biri de etkinlikler yap ld  esnada cevap vermesi için seçilen ö renciye 
ismiyle seslenildi i halde cevap vermiyordu veya o esnada mikrofonlar  bozulmu  oluyordu 
(ÖA22).” 

“Ö rencilerin telefondan dersleri yeterli ekilde takip etmemeleri dersi pek fazla ciddiye almak 
istememeleri çünkü her halükarda dersten geçeceklerini dü ündükleri için bu durum derse 
kat l mda azl  etkilemektedir (ÖA17).” 



132 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

The problems faced by Turkish teacher candidates during the distance education practices in the epidemic period, the school 
experience of the Turkish lesson and the problems they encountered in the teaching practice / A. K rc  (pp. 125-142) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Tablo 4 Ö retmen adaylar n n kendilerinden kaynaklanan sorunlara ili kin görü leri 

Temalar Kat l mc lar f % 

Deneyim yetersizli i nedeniyle ders veriminin dü mesi ÖA1, ÖA5, ÖA6, ÖA8, ÖA10, ÖA12, 
ÖA13, ÖA15, ÖA16, ÖA18, ÖA19  

11 42 

Sosyal ya amdan kaynakl  olarak dersleri olumsuz etkileme ÖA2, ÖA3, ÖA6, ÖA8, ÖA10, ÖA14, 
ÖA17, ÖA20 

8 31 

Ö retim teknoloji ve materyalleri konusunda dijital becerilerin 
yetersizli i 

ÖA4, ÖA10, ÖA12, ÖA14, ÖA17, ÖA19, 
ÖA21 

7 27 

 Toplam 26 100 

Uzaktan e itim sürecindeki okul deneyimi ve ö retmenlik uygulamas  derslerinde ö retmen adaylar n n 
kendilerinden kaynaklanan sorunlara ili kin görü leri incelendi inde di er temalardan daha az görü ün 
yer ald  görülmektedir. Üç farkl  görü  bildiren ö retmen adaylar n n %42’si deneyim sahibi 
olmad klar n , %31’i sosyal ya amlar ndan kaynakl  olarak sanal s n f ortam nda yap lan derslerin 
olumsuz etkilendi ini, %27’si ise ö retim teknolojisi ve dijital materyalleri kullanma konusunda yetersiz 
oldu unu belirtmi tir. Temada yer alan sorunlar n di er temalara göre daha az olmas n n ö retmen 
adaylar n n öz ele tiri yapabilme becerileri hakk nda birtak m ipuçlar  sundu u söylenebilir. Ö retmen 
adaylar n n görü lerinden baz lar  a a da al nt lanm t r. 

“Uzaktan e itim sürecinde dil bilgisi konular n  anlatmaya çekimser kal yorum. Bir hata yapar m 
ya da bir ö renci bir soru sorar ve ben yanl  yan tlar m diye çekiniyorum. En önemli sorun ise 
nas l anlataca m  bilmiyorum. O yüzden ö rencilere bunu daha önce duydunuz mu diye 
soruyorum ya da uygulama ö retmeninden yard m istiyorum (ÖA8).” 

“Uygulama derslerinde kar la t m en büyük problem ev oldu. Evde çal ma ortam n n olmamas  
ve kalabal k bir aileye sahip olmam derslere kat lmam  epey zorla t rd . Evdeyken kaç rd m bir 
dersi telafi etmeye vaktimin olmamas  dersten kopmama ve takip edemememe sebep oldu maalesef 
(ÖA2).” 

“Uygulama dersleri s ras nda benden kaynaklanan en büyük s k nt  oturumu alamamam ve ekran  
istedi im ekilde kontrol alt na alamamam oldu (ÖA19).” 

Tablo 5 Ö retmen adaylar n n materyal kullan m  sorunlar na ili kin görü leri 

Temalar Kat l mc lar f % 

Materyal kullan m nda kullan lan donan m ve yaz l mlar n 
sorun yaratmas  

ÖA2, ÖA3, ÖA4, ÖA5, ÖA6, ÖA7, 
ÖA10, ÖA11, ÖA22 

9 26 

Uzaktan e itim sürecinde materyal kullan m n n s n rl  olmas  ÖA3, ÖA4, ÖA6, ÖA8, ÖA9, ÖA13, 
ÖA17, ÖA20, ÖA21 

9 26 

Uzaktan e itime uygun yeterli materyalin bulunmamas  ÖA1, ÖA12, ÖA14, ÖA15, ÖA16, ÖA19, 
ÖA20 

7 21 

Mevcut uzaktan e itim materyallerin gereken nitelikte 
olmamas  

ÖA1, ÖA2, ÖA5, ÖA6, ÖA19, 5 15 

Ders kitaplar n n uzaktan e itim sürecine uyarlanm  
olmamas  

ÖA1, ÖA6, ÖA16, ÖA20 4 12 

 Toplam 34 100 

Türkçe ö retmeni adaylar n n %26’s  materyal için kullan lan donan m ve yaz l mlar n süreci 
zorla t rd n , %26’s  uzaktan e itimin materyal kullan m n  k s tlad n  ifade etmi tir.  Uzaktan e itim 
uygulamalar nda kullan lan donan mlar n materyal konusunda birtak m sorunlar olu turmas  altyap  
ihtiyac n  ortaya ç kard  söylenebilir. Ayn  temadaki ö retmen adaylar n n %21’i uzaktan e itim 
s ras nda Türkçe dersi için yeterli materyal olmad n , %15’i nitelikli materyal bulma konusunda sorun 
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ya ad n , %12’si ise ders kitaplar n n yüz yüze e itim için olu turulmu  olmas n n süreci zorla t rd n  
belirtmi tir. Ö retmen adaylar n n görü lerinden baz lar  a a da al nt lanm t r. 

“Kar la t m sorunlar n ba nda video izletme sürecinde internetten ya da EBA’n n 
yo unlu unda kaynakl  3 dakikal k videoyu 10 dakikada izlemekti (ÖA5).” 

“Uzaktan e itim sürecinde biz istedi imiz materyalleri kullanam yoruz (ÖA8).” 

“Uzaktan e itime geçi  kademeli olarak de il de bir anda oldu undan dolay  san yorum, uzaktan 
e itime uygun materyaller sa lanmad ndan ö rencilere somut materyaller verme konusunda 
eksik kal yoruz (ÖA16).” 

Tablo 6 Ö retmen adaylar n n temel dil becerileri ö retimi sorunlar na ili kin görü leri 

Temalar Kat l mc lar f % 

Beceri alanlar na e it derecede önem verilmemesi ÖA1, ÖA2, ÖA6, ÖA9, ÖA10, ÖA11,  
ÖA12, ÖA13, ÖA14, ÖA15, ÖA18, ÖA19, 
ÖA20, ÖA21, ÖA22 

15 29 

Temel dil becerilerine dayal  etkinliklerin süre s n r na 
tak lmas  

ÖA2, ÖA4 ÖA5, ÖA6, ÖA9,  ÖA14, 
ÖA15, ÖA16, ÖA18, ÖA21, ÖA22, 

11 21 

Dil becerileri ö retiminde yöntem ve stratejilere yer 
verilmemesi 

ÖA3, ÖA4, ÖA6, ÖA10,  ÖA11, ÖA13, 
ÖA14, ÖA16 

8 16 

Kontrol mekanizmas  zay f oldu u için etkinliklerin verimsiz 
geçmesi 

ÖA2, ÖA5, ÖA9, ÖA15,  ÖA20, ÖA21 6 12 

Temel dil becerisi etkinliklerine ev ortam n n olumsuz 
yans mas  

ÖA4, ÖA6, ÖA7, ÖA16, ÖA17, ÖA19 6 12 

Somut s n f ortam  gerektiren etkinliklerin ötelenmesi ÖA6, ÖA7, ÖA13, ÖA15,  ÖA16, 5 10 

 Toplam 51 100 

Ö retmen adaylar n n temel dil becerileri ö retiminde ya anan sorunlara ili kin görü leri 
incelendi inde %29’u beceri alanlar na e it derecede önem verilmedi ini, %21’i beceri alanlar na yönelik 
etkinliklerin ders sürelerinden dolay  olumsuz etkilendi ini, %16’s  temel dil becerileri ö retiminde 
stratejilerden yeterince faydalan lmad n , %12’si sanal s n flardaki kontrol mekanizmas n n zay f 
olmas  nedeniyle dil becerisi etkinliklerinin verimli geçmedi ini, %12’si ev ortam n n etkinlikleri 
olumsuz etkiledi ini, %10’u ise somut ortam gerektiren etkinliklerin sanal s n flarda 
gerçekle tirilemedi ini belirtmi tir. Ö retmen adaylar n n görü lerinden baz lar  a a da 
al nt lanm t r. 

“Yazma etkinlikleri ise ödev olarak verilmekte bir sonraki dersin ak na göre ya dinleniliyordu ya 
da es geçiliyordu (ÖA22).” 

“Okuma etkinli i yaparken ö rencilere yeterince zaman verip okuma yapt ram yoruz süremiz 
k s tl  oldu u için söz hakk  alan ö renciler birer paragraf okuduklar nda mecburen di er söz hakk  
isteyen ö rencilere okutturuyoruz bu durun ister istemez ö rencilerin okuma e itimlerinde 
olumsuz sonuç yarat r  (ÖA18).” 

“Dinleme becerisi ile ilgili geli tirilen etkinlikler dinleme yöntem ve teknikleri kullan lmadan 
yap lmas  o etkinli in geli tirilme amac na ters dü üyor. Ne bir not alarak dinleme olsun, ne 
empatik dinleme olsun bu yöntemlere yönelik hiçbir etkinlik yok (ÖA13).” 
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Tablo 7 Ö retmen adaylar n n dil bilgisi ö retimi sorunlar na ili kin görü leri 

Temalar Kat l mc lar f % 

Dil bilgisi ö retimine yönelik uzaktan e itim yöntem ve 
materyallerinin yetersiz olmas  

ÖA1, ÖA3, ÖA4, Ö56, ÖA6,  ÖA10, 

ÖA14, ÖA18, ÖA19, ÖA20, 
10 33 

Dil bilgisi konular n n somutla t r lamamas  ÖA9, ÖA13, ÖA15, ÖA16, ÖA17,  ÖA18, 
ÖA19, ÖA21,  

8 27 

Ö rencilerin dil bilgisi konular na kar  ilgisiz tutum 
sergilemesi 

ÖA3, ÖA5, ÖA12, ÖA13,  ÖA14, ÖA20, 
ÖA21, ÖA22,  

8 27 

Ders süresinin dil bilgisi konular n  ö retmek için yetersiz 
olmas  

ÖA4, ÖA6, ÖA16, ÖA22 4 13 

 Toplam 30 100 

Ö retmen adaylar n n %33’ü dil bilgisi konular n n ö retimi için uzaktan e itime uygun yöntem ve 
materyallerin yeterli olmad na, %27’si dil bilgisi konular n çevrim içi ortamlarda 
somutla t r lmad na, %27’si somut s n flarda dahi ö rencilerin dikkatini dil bilgisi konular na 
toplaman n zorluklar ndan bahsederek sanal s n flarda bu durum daha da zorla t na ve ö rencilerin 
ilgisiz kald na, %13’ü ise dil bilgisi konular  için sürelerin yetersiz oldu una dikkat çekmi tir. 
Ö retmen adaylar n n görü lerinden baz lar  a a da al nt lanm t r. 

“Dil bilgisi ö retimi di er kazan mlar ve yetkinlikler gibi sunu  yoluyla kazand r lmaya 
çal lmaktad r. Bu durum da ö rencinin yaparak ya ayarak ö renmesi s n rland r lmakta ve 
ö retim havada kalarak kal c l  azalmaktad r. Bu da yetmez gibi materyal konusunda da çevrim 
içi derslere uyarlanmas  en zor konulardan birisi dil bilgisi. O nedenle materyal de bulam yoruz 
(ÖA10).” 

“Dil bilgisi konular  genel olarak sevilmeyen konulard r. Asl nda ö renilmesi di er konulara göre 
daha zor oldu u için sevilmiyor bu da ö rencilere ba ar s zl  getiriyor. Uzaktan e itim de üzerine 
eklenince ö rencilerin dil bilgisi ile ba  neredeyse tamamen koptu (ÖA3).” 

Tablo 8 Ö retmen adaylar n n di er sorunlara ili kin görü leri 

Temalar Kat l mc lar f % 

Alt yap dan kaynakl  sorunlar ÖA1, ÖA3 ÖA4, ÖA5, ÖA8,  ÖA9, ÖA10, 
ÖA11, ÖA14, ÖA17, ÖA18, ÖA20 

12 71 

Ö retim program  ve müfredat sorunlar  ÖA2, ÖA3 ÖA5, ÖA5, ÖA17,  ÖA22 5 29 

 Toplam 17 100 

Türkçe ö retmen adaylar n n uzaktan e itim ile yürütülen okul deneyimi ve ö retmenlik uygulamas  
derslerindeki gözlemlerinden yola ç karak ifade ettikleri di er sorunlar, alt yap dan kaynakl  olarak 
derslerin olumsuz etkilenmesi ile ö retim program  ve müfredat n  çevrim içi uygulamalar için uygun 
olmamas d r. Ö retmen adaylar n n görü leri a a da al nt lanm t r. 

“ nternet eri imi ve derslere kat l m sa layacak teknolojik aletinin herkeste istenilen özelliklerde 
olmamas  (ÖA17).” 

“Yüz yüze yap lan müfredat uzaktan e itime geçildi inde tekrar bir de i iklik olmad  uzaktan 
e itime göre planlanmad  bunun eksiklikleri fazlas yla ya and  (ÖA3).” 
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Sonuç ve tart ma 

Bu ara t rmada uzaktan e itim ile yürütülen okul deneyimi ve ö retmenlik uygulamas  Türkçe 
derslerinde ö retmen adaylar n n gözlemledi i sorunlara ili kin görü leri belirlenmeye çal lm t r. Bu 
amaçla uzaktan e itim yoluyla yap lan okul deneyimi ve ö retmenlik uygulamas  dersine bir y l boyunca 
kat l m gösteren ö retmen adaylar n n görü lerine ba vurulmu tur. 

Ara t rmaya kat lan ö retmen adaylar n n görü leri incelendi inde Türkçe dersinde ya anan sorunlarla 
ilgili toplamda sekiz teman n ortaya ç kt  görülmektedir. Bu temalar içerisinde en fazla görü ün 
bildirildi i tema, sanal s n ftan kaynaklanan sorunlarla ilgilidir. Uzaktan e itim uygulamalar n n en 
önemli unsurlar ndan biri olarak görülen sanal s n flar, somut ö renme ortamlar na alternatif olarak 
ö rencilerin e itim ö retim uygulamalar ndan faydalanmalar na imkân tan r (Toker Gökçe, 2008). 
Genel itibar yla s n f içerisindeki etkile imi art rmak, farkl  mekânlarda bulunan ö rencileri bir araya 
getirerek topluluk bilinci olu turmak ve ö renenlere kolay bir ekilde ula mak için tercih edilen bu 
ortamlar (Martin ve Parker, 2014), etkisini yo un bir ekilde gösteren koronavirüs salg n  ile birlikte 
e itim faaliyetlerinin bir parças  hâline geldi. Uzaktan e itim karar n n esnetilmi  olmas na ra men 
e itim uygulamalar nda hâlâ etkili olan sanal e itim platformlar n n gelecekteki e itim planlamalar na 
do rudan veya dolayl  bir ekilde etki etmesinin göz ard  edilemez bir gerçe e dönü tü ü söylenebilir. 
Okul kademelerinde sa lanan yüz yüze e itimler, salg n sürecindeki deneyimlerden yola ç karak uzaktan 
e itim uygulamalar  ile desteklenmeye ba land . Bu geli meler dikkate al nd nda sanal s n f ortamlar  
ile ilgili geri bildirimlerin gelecekte yap land r lacak e itim ortamlar  için önem arz etti i söylenebilir. 
Ara t rman n bulgular  incelendi inde sanal s n f ortamlar n n sa l kl  ileti im kurma konusunda sorun 
olu turdu una, yap s  itibar yla s n f kontrolünde birtak m sorunlara neden oldu una ve platformlar n 
yeterince geli tirilmemi  olmas ndan kaynakl  sorunlar n varl na dikkat çeken görü lerin ön plana 
ç kt  görülmektedir. Yap land rmac  yakla ma dayal  ö renme stratejileri dikkate al nd nda ise s n f 
içerisindeki etkile imin ö retim süreçlerinin temelini olu turdu u görülür (Hamzaday , 2010). Bu 
nedenle sanal s n flarda ya anan ileti im sorunlar n n etkile imli ö retime engel olu turaca  gibi 
ö rencilerin sosyal becerilerini de zay flataca  söylenebilir. Zira ö rencilerin ö renmelerini 
yap land rabilmeleri için bilginin al c s  olarak konumland r lan rolünden uzakla arak ö retmen ve 
di er ö rencilerle etkili bir ileti im içerisinde olmas  gerekir (Koç, 2006). S n f kontrolünde ya anan 
sorunlar dikkate al nd nda ise bu sorunlar n sa l kl  ö renme ortamlar n n olu turulmas n n önünde 
büyük bir engel olu turdu u söylenebilir. Sanal s n flarda etkili ö renme ortam  ve s n f yönetiminin 
sa lanmas  için birtak m düzenlemelere ihtiyaç vard r (Kaya ve A ao lu, 2013; Polat ve Boydak Özan, 
2018). E itim uygulamalar n n verimli bir ekilde gerçekle tirilebilmesi için çok say da ara t rmac  
taraf ndan yüz yüze e itimde s n f yönetimi ile ilgili ara t rma yap ld  görülmektedir (Ayd n, 2017; Can 
ve Baksi, 2014; Güven ve Cevher, 2005; Kans zo lu ve Erdo an, 2015; Ye ilyurt ve Çankaya, 2008). 
Somut ö renme ortamlar ndaki s n f yönetimi sorunlar n n giderilmesi amac yla yap lan bu 
ara t rmalar n s n f yönetimi alanyaz n na ve ö renme sahas na katk  sa lad  ifade edilebilir. Uzaktan 
e itim uygulamalar n n yayg nla mas yla birlikte de sanal s n f yönetimi üzerine yap lan ara t rmalar n 
(Asim, Ponners, Bartlett, Parker, ve Star, 2020; Can, 2020; Kalelio lu, Atan ve Çetin, 2016) say s nda 
art  gözlemlenmi tir. Arslan, Polat ve Bulut’un (2021) sanal s n flarda s n f yönetimi sorunlar n  tespit 
etmek amac yla gerçekle tirdi i ara t rmas n n sonuçlar  incelendi inde de bu ara t rman n bulgular  
ile örtü tü ü görülmektedir. Ara t rmac lar; ö retmenlerin ve ö rencilerin sanal s n f e itimine haz r 
olmamas , ö rencilerin istenmeyen müdahalelerinin dersi olumsuz etkilemesi ve ileti im sorunlar n n 
dersin verimini dü ürmesi gibi birçok sorun tespit etmi lerdir. Can (2020) ise sanal s n f yönetiminin 
sa l kl  bir ekilde yap land r labilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi e itimlere ihtiyaç duyuldu unu 
belirterek ö reticilerin sanal s n f yönetimi de i kenleri, teknoloji kullan m  ve yönetimi, sanal s n f 
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yaz l mlar  gibi birçok konuda yeti tirilmesi gerekti ini vurgulam t r. Bu ba lamda teknolojik 
geli meler dikkate al narak sanal s n f ortamlar  hakk nda yap lacak ara t rmalar n mevcut ve 
olu abilecek sorunlar  giderme aç s ndan faydal  olabilece i söylenebilir. Sanal s n f yönetimini ve 
ö renme ortamlar n  etkileyen bir di er unsur ise ilgili temada da ifade edilen sanal s n f platformlar n n 
yeterince geli tirilmemi  olmas d r. Uzaktan e itim platformlar  e itim ortamlar nda pek çok kolayl  
bünyesinde bar nd rmas  nedeniyle birçok etkinlikte aktif olarak kullan lmaktad r. Bu aç dan 
bak ld nda e itim uygulamalar nda kullan lacak platformlar n seçiminde kullan m amaçlar  dikkate 
al nmal d r aksi takdirde ciddi kay plara yol açabilir (Herand ve Hatipo lu, 2014). Nitekim salg n 
sürecinde kullan lan EBA, Zoom ve çe itli çevrim içi platformlarla ilgili sorunlara ili kin birçok 
ara t rma bulunmaktad r (Demir ve Özda , 2020; Erzen ve Ceylan, 2020; Telli, Kalaç ve Eronal, 2020; 
Zan, 2021). Örne in Dilekçi (2021a) Türkçe e itimi aç s ndan EBA’y  de erlendirdi i ara t rmas nda 
ö retmenlerin platform kullan m  aç s ndan kendilerini yeterli gördüklerini ancak EBA platformunun 
Türkçe dersleri için yetersiz oldu unu dile getirdiklerini ifade etmi tir. lgili ara t rmalar n 
sonuçlar ndan da anla laca  üzere ilerleyen süreçte e itim uygulamalar n n seyri dikkate al narak 
uzaktan e itim için kullan lan platformlar n geli tirilmesi, e itim ö retim faaliyetlerinin iyile tirilmesi 
için at lacak önemli bir ad md r. Platform sorunlar na ek olarak uzaktan e itim yoluyla yap lan derslerin 
30 dakika ile s n rland r lmas  (MEB, 2021) ö retmen adaylar n n ifade etti i bir di er sorundur. 
Uzaktan e itim ara t rmalar n n birço unda da bu soruna dikkat çekilmi tir (Y ld r m, 2020). Covid-19 
sürecindeki e itime ili kin ö retmen görü lerini de erlendiren Demir ve Özda  (2020) e itimin 
verimini dü üren bulgulardan birinin ders süreleriyle ilgili oldu unu ifade etmi tir. Ö retmenlerin ders 
sürelerini yetersiz gördü ü, ders sürelerinin art r lmas  gerekti ini belirttikleri hatta ek soru çözümü 
derslerine ihtiyaç duyduklar  ara t rman n öne ç kan bulgular  aras nda yer almaktad r.  Benzer ekilde 
Ba aran, Do an, Karao lu ve ahin (2020) de hem ö rencilerin hem de ö retmenlerin ders sürelerini 
k sa bulduklar n , süresi azalan derslerin ö rencilerin ve ö retmenlerin verimini dü ürdü ünü ifade 
etmi tir. Di er taraftan k salt lan ders sürelerinin yeterli oldu una ili kin bulgulara ula an ara t rmalar 
da vard r (Eraslan ve Yücel, 2021). Ancak ara t rman n bulgular nda da görüldü ü üzere Türkçe dersi 
özelinde bak ld nda ders sürelerinin yetersiz oldu u, verimli ö renme ortamlar  için sürelerin 
art r lmas  gerekti i söylenebilir. 

Ara t rmada sanal s n f sorunlar n n belirtildi i tablodan sonra en fazla görü ün yer ald  tablo 
ö rencilerden kaynaklanan sorunlard r. Uzaktan e itim uygulamalar n n zaman ve mekânla ilgili 
sorunlar  ortadan kald rma ve yüz yüze e itim alamayacak durumda olan ö renciler için alternatif 
olu turma gibi olumlu katk lar  vard r (Çivril, Aru aslan ve Özayd n Özkara, 2018; Dilekçi, 2021b; Sahin 
ve Shelley, 2008; Valentine, 2002). Ancak bu katk lar n n yan  s ra motivasyon kayb , sosyal izolasyon 
ve dikkat da n kl  gibi ö renci ba ar s n  azaltan etkileri de olabilmektedir (Ilgaz ve Ak ar, 2009). 
Ara t rman n bulgular  incelendi inde de ö retmen adaylar n n ö rencilerde motivasyon kayb  ve derse 
kar  ilgisiz tutum gözlemledikleri görülmektedir. Alanyaz ndaki birçok çal mada farkl  kademelerdeki 
ö rencilerin uzaktan e itim sürecinde motivasyon kayb  ya ad  belirtilmi tir. Örne in en ve 
K z lcal o lu (2020), uzaktan e itim sürecinde ö rencilerin yüz yüze e itime oranla motivasyon kayb  
ya ad n  ve motivasyon kayb  ya ayan ö rencilerin derslere kat l m n n zorla t n  rapor etmi tir. 
Han, Demirbilek ve Demirta  (2021) ise uzaktan e itim sürecinde hem ö retmenlerin hem de 
ö rencilerin motivasyon kayb  ya ad klar n  ifade etmi tir. Dilekçi (2021b) ise deney ve kontrol grubu 
ile yürüttü ü ara t rmas nda motivasyon kayb na yönelik dikkate de er bulgulara ula m t r. Deney 
grubunda 21. yüzy l becerilerine göre tasarlanan etkile imli ve i  birlikçi etkinliklerle i lenen dersler 
sonucunda ö renciler yüksek motivasyon sergilerken sunu  yoluyla ö retim yap lan kontrol grubundaki 
ö rencilerin motivasyonunun dü tü ü görülmü tür. Bu ba lamda çevrim içi derslerde ö renci 
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motivasyonunu yüksek tutmak için etkile imli ders içeriklerinin olu turulmas n n önem kazand  
söylenebilir.  

Uzaktan e itim sürecinde ya anan motivasyon kayb n n di er nedenlerinden biri de uyum sorunudur. 
Ara t rmaya kat lan ö retmen adaylar n n da ö rencilerin uzaktan e itim sürecine uyum sa lama 
konusunda baz  sorunlar ya ad n  ifade etti i görülmektedir. E itim ö retim faaliyetlerinin tüm 
payda lar n n uzaktan e itim sürecine haz rl ks z yakalanm  olmalar  uyum sorununu nispeten 
aç klamaktad r. Nitekim bu durumun ö renciler üzerinde psikolojik olarak olumsuz etkileri de vard r 
(Karaku , 2020). Motivasyon kayb na yol açma ihtimali olan bir di er sorun ise ö retmen adaylar n n 
da ifade etti i sosyo-ekonomik farkl l klard r. Sosyo-ekonomik farkl l klar nedeniyle ders veriminin 
dü tü ünü ifade eden ö retmen adaylar , ö rencilerin teknolojiye ula ma konusunda birtak m sorunlar 
ya ad na dikkat çekmi tir. Dijital uçurum olarak adland r lan bu durum bilgi ve ileti im teknolojileri 
ile internet eri imi ve kullan m n n sosyo-ekonomik duruma göre farkl la mas d r (Öztürk, 2005). 
Ö rencilerin çe itli sebeplerden dolay  teknolojik aletlere ve internete istenilen düzeyde ula amamas  
dijital uçurumu art rd  gibi ö renme ortam n n verimini de dü ürmektedir. Hâlbuki A ustos ay nda 
yay mlanan Türkiye statistik Kurumunun verilerine göre Türkiye genelinde internet eri imine sahip 
olan hane oran  %92’dir (TÜ K, 2021). Oldukça yüksek olan bu oran dikkate al nd nda uzaktan e itim 
sürecinde internete eri imin tek ba na yeterli olmad  görülmektedir. Alanyaz nda bu sonucu 
destekleyen birçok ara t rma vard r (Öztürk, K rc  ve Turan, 2021; P narc o lu, Kanbak ve Önver, 2021; 
Sezgin ve F rat, 2020). Di er taraftan ö rencilerin teknolojik sorunlar  bahane ederek derslere 
kat lmamas  ve zaman zaman dersleri sabote etmesi gibi sorunlar için ö rencilere uzaktan e itime uyum 
e itiminin verilmesi faydal  olabilir (Cantürk ve Cantürk, 2021; Demirbilek, Demirta , Han ve Atila, 
2021). 

Ara t rman n ö retmen ve ö retmen adaylar  ile ilgili bulgular  incelendi inde dijital beceri 
yetersizli inin ve geleneksel materyal kullan m n n dikkat çekti i görülmektedir. Günümüz ko ullar  
de erlendirildi inde teknoloji kullan m n n hayat n her alan nda giderek artt  söylenebilir. Özellikle 
teknoloji ile büyüyen bir neslin (Csobanka, 2016) ö renci s ralar nda e itim ald  günümüzde, e itim 
faaliyetlerinin teknolojiden ba ms z olarak yürütülmesi dü ünülemez. Ancak ara t rman n bulgular na 
paralel olarak birçok ara t rmada ö retmen ve ö retmen adaylar n n teknoloji ve dijital materyal 
kullan m  konusunda sorun ya ad  ve kendilerini yetersiz gördü ü ifade edilmi tir (Avc  ve Güven, 
2021; Karaku  ve Er, 2020; Yürektürk ve Co kun, 2020). Bu bulgular uzaktan e itim sürecinin materyal 
kullan m n  k s tland rd , uzaktan e itime uygun materyallerin bulunmad  ve materyallerin gerekli 
nitelikte olmad  görü lerini de bir bak ma aç klamaktad r. Çünkü dijital beceri yeterlili i ve derse kar  
sorumluklar n n fark nda olan e itimciler için dijital materyal olu turabilecekleri birçok ücretsiz 
platform vard r (Y ld z, 2020). Verimli ö renme ortamlar n n olu turulabilmesi, i  birlikçi ve etkile imli 
s n f ortamlar n n yap land r labilmesi için e itimcilerin dijital beceri yeterliliklerinin geli tirilmesi 
gerekti i söylenebilir. Ya an lan bu soruna ek olarak ö retmen adaylar n n ö retmenlik deneyimlerinin 
de yeterli düzeyde olmamas  uzaktan e itim sürecini daha da zorla t rm t r. Nitekim ö retmenlik 
uygulamas  ile ilgili yap lan ara t rmalarda da ö retmen adaylar n n daha fazla deneyim kazanabilmeleri 
amac yla ders saatlerinin art r lmas  gerekti i vurgulanm t r (Alt nta  ve Görgen, 2014). Di er taraftan 
salg n sürecinde sosyal ya am ve e itim hayat  kavramlar n n iç içe geçmi  olmas n n e itim 
uygulamalar n  olumsuz etkiledi i görülmektedir. Salg n sürecinde uzaktan e itim hakk nda yap lan 
birçok çal mada da bu olumsuz etkiye de inilmi tir (Bulut ve Susar K rm z , 2021; Kurt, Kandemir ve 
Çelik, 2021). 
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Temel dil becerileri ö retiminde kar la lan sorunlara ili kin bulgular incelendi inde ö retmen 
adaylar n n alt  farkl  soruna dikkat çekti i görülür. Bu sorunlar içerisinde beceri alanlar na e it 
derecede önem verilmedi ini ve temel dil becerilerine dayal  etkinliklerin süre s n r na tak ld n  ifade 
eden görü ler di erlerine göre ön plana ç kmaktad r. Yüz yüze e itime göre derslerin 10 dakika 
k salt lm  (MEB, 2021) olmas n n temel dil becerisi ö retimine olumsuz yans malar  olmu tur. 
Ara t rman n bulgular na paralel olarak salg n dönemi öncesinde dahi süre sorununa dikkat çeken 
ara t rmalar vard r (K rmac  ve Sami, 2018; Riasati, Allahyar ve Tan 2012). Ancak salg n sürecinde ders 
sürelerinin k salt lm  olmas  okuma, yazma, konu ma ve dinleme becerilerinin ö retiminde süre 
sorununun artmas na neden olmu tur (Tanr kulu, 2021). Ö retmen adaylar n n görü leri 
incelendi inde ise ders sürelerinin k salt lmas n n e itimcileri beceri alanlar  aras nda seçime zorlad  
görülür. Beceriler aras nda yap lan seçimin ölçme de erlendirme etkinliklerine de olumsuz yans d  
al nt lanan görü lerde görülmektedir. Bu bulgular Karatay ve Dilekçi’nin (2019) çal mas n n 
sonuçlar yla benze mektedir. Türkçe ö retmenlerinin ölçme de erlendirme yeterliliklerini 
de erlendiren ara t rmac lar, ö retmenlerin temel dil becerilerini de erlendirme sürecine gereken 
önemi vermedikleri ve becerileri ölçme sürecini ihmal ettiklerini tespit etmi tir. Benzer ekilde Ünlü, 
Öztürk ve Ta a (2014) da Türkçe derslerinde ölçme de erlendirme sürecinde e it bir de erlendirme 
yap lmad n , okuma ve yazma becerilerine a rl k verilirken konu ma ve dinleme becerilerinin 
geçi tirildi ini ifade etmi tir. Dil becerilerinde yöntem ve stratejilere yer verilmemesi ve kontrol 
mekanizmas  zay f oldu u için etkinliklerin verimsiz geçmesine ili kin görü ler incelendi inde ise 
ö retmen ve ö retmen adaylar n n dijital beceri yetersizliklerinin temel dil becerisi ö retiminde de 
sorun olu turdu u söylenebilir. Birçok ara t rmada da e itimcilerin dijital beceri yetersizliklerinin 
e itim ö retim faaliyetlerine olumsuz yans malar n n oldu u görülmektedir (Avc  ve Güven, 2021; 
Karaku  ve Er, 2020). E itimcilerin dijital materyal kullan m  konusunda yeterli donan ma sahip 
olmamas n n e itim faaliyetlerinin sa l kl  bir ekilde yürütülmesinin önünde engel olu turdu u 
söylenebilir. Bu nedenle e itimin tüm payda lar na dijital ça da e itim ö retim uygulamalar n  
zenginle tirecek e itimlerin verilmesi bu sorunun önüne geçmek için alternatif bir çözüm olabilir.  

Dil bilgisi ö retimi ve di er sorunlarla ilgili görü ler incelendi inde ö retmen adaylar n n dijital 
materyal haz rlama konusunda yeterli çabay  göstermedikleri, haz r materyallerin bulunmay n  sorun 
olarak nitelendirdikleri görülmektedir. Polat ve Tekin’in (2017) ara t rmas n n bulgular  ö retmen 
adaylar n n bu tutumunu aç klamak için fikir sunabilir. Ö retmen adaylar n n e-içerik geli tirme 
becerilerini analiz etmek için 602 ö retmen aday na ula an ara t rmac lar, ara t rmada elde ettikleri 
bulgular sonucunda ö retmen adaylar n n dijital materyal geli tirme konusunda birtak m kayg lar 
ya ad n  tespit etmi tir. Dijital beceri yetersizli ine ek olarak ö retmen adaylar n n kayg  ya amalar  
dijital materyal kullan m  konusunda haz ra yönelmelerine neden olmu  olabilir. Ayr ca ö retmen 
adaylar n n al nt lanan görü lerinde dil bilgisi konusunda kendilerini yeterli hissetmedikleri 
görülmektedir. Tüm bu olumsuzluklar n bir arada olmas  ö retmen adaylar n n dil bilgisi ö retiminde 
sorun ya amas n  anla l r k lmaktad r. Bu sorunlar n önüne geçmek için e itim fakültelerindeki dil 
bilgisi ö retimi derslerinde birtak m düzenlemeler yap larak gelecek nesillerin e itimi için yeti tirilen 
ö retmenlerin donan ml  bir ekilde meslek hayat na ba lamas  sa lanabilir (Güven, 2013). 

Sonuç olarak Türkçe ö retmeni adaylar  uzaktan e itim sürecinde gerçekle tirilen Türkçe derslerinde 
ya anan birçok sorunun oldu unu ifade ederek sanal platform, ö retmen, ö renci ve kendilerinden 
kaynaklanan sorunlara dikkat çekmi tir. Tüm bu sorunlar n temel dil becerileri ve dil bilgisi ö retimine 
farkl  biçimlerde yans d  görülmektedir. Türkçe derslerinde ya anan sorunlar  en aza indirmek için 
e itimin tüm payda lar na e itim verilmesinin ve günümüz ko ullar  dikkate al narak ö retim 
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faaliyetlerinin tekrardan yap land r lmas n n Türkçe ö retimi konusunda olumlu sonuçlar ortaya 
koyaca  dü ünülmektedir. 
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8-Kutadgu Bilig’de hat rat unsurlar 1 

Ceyda ADIYAMAN2 

APA: Ad yaman, C. (2022). Kutadgu Bilig’de hat rat unsurlar . RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 143-154. DOI: 10.29000/rumelide.1073862. 

Öz 

Kutadgu Bilig siyasetname olarak bilinmektedir. Eser üzerinde pek çok aç dan inceleme yap lm t r. 
Kutadgu Bilig hakk ndaki literatür de çok zengindir. Bu literatür aras nda Kutadgu Bilig’i bir an  ve 
öz ya am öyküsü olarak ele alan çal ma yoktur. Yaln z “ya name” olarak de erlendirilmi tir. Yazar n 
kendisi hakk nda verdi i bilgiler ve yapt  de inmeler esere gerçekten de ya name niteli ini 
vermektedir. Bunun yan nda yazar n çocukluk, gençlik, olgunluk ve ya l l k dönemlerini s ras yla 
ilkbahar, yaz, sonbahar, k  gibi mevsimlere benzetmesi ve bu dönemler üzerine yapt  
de erlendirmeler esere ayn  zamanda bir hat ra de eri katmaktad r. Bu çal ma Kutadgu Bilig’i 
hat rat özellikleri aç s ndan de erlendirmeyi ve hat rat türü kapsam nda Türkoloji tarihindeki yerini 
göstermeyi amaçlamaktad r. Bu amaçla hat ralar n temel özelli i olan yazar, anlat c  ve olay ki isinin 
özde li i yazar n ben zamiri ile 1. tekil ki i olarak veya de i ik anlat m yollar yla kendisinden söz edip 
etmedi i ve yazar n eserdeki kahramanlar arac l yla temsili yönünden ele al narak Kutadgu Bilig’in 
yazar  Yusuf Has Hacib ile kahramanlar  Ögdülmi  ve Aytold  aras nda aranm t r. Bu özde li i 
gösteren beyitler hat rat özellikleri bak m ndan de erlendirilmi  ve Yusuf Has Hacib’in gerek kendi 
a z ndan konu urken gerekse vezir Aytold  ve onun o lu Ögdülmi ’in a z ndan konu urken kendi 
deneyim, gözlem ve geçmi  ya ant lar n  aktard  belirlenmi tir. Dolay s yla Kutadgu Bilig’in 
yaln zca kurgusal bir eser olmad , hem hat rat unsurlar  hem de otobiyografik veriler içerdi i 
gösterilmeye çal lm t r.  

Anahtar kelimeler: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, hat ra, otobiyografi 

Elements of memories in Kutadgu Bilig 

Abstract 

Kutadgu Bilig is known as mirror of prince. A lot of studies have been done on the work for many 
opinions. The literature on Kutadgu Bilig is also very rich. Among these literature, there is no study 
that considers Kutadgu Bilig as a memory and autobiography. It was evaluated only as a "ya name". 
The information that the author gives about himself and the references he makes really give the work 
the quality of a “ya name”. In addition, the author's comparison of childhood, youth, maturity and 
old age to seasons such as spring, summer, autumn and winter, respectively, and his evaluations on 
these periods also add a memory value to the work. This study aims to evaluate Kutadgu Bilig in terms 
of its memory features and to show its place in the history of Turcology within the scope of memoir 
type. For this purpose, the identity of the author, narrator and event person, which is the main feature 
of the memories, is investigated in terms of whether the author refers to himself as the first person 

                                                             
1  Bu çal ma 25-27 Nisan 2018 tarihleri aras nda Türk Tarih Kurumu ve Adnan Menderes Üniversitesi taraf ndan 

Ku adas /Ayd n’da düzenlenen Osmanl ’dan Cumhuriyet’e Hat rat Uluslararas  Sempozyumu’nda özeti yay mlanan 
bildirinin gözden geçirilmi  ve geni letilmi  tam metnidir.  

2  Dr., Ba ms z Ara t rmac , Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyat  (Denizli, Türkiye), ceyrinnur@gmail.com, ORCID ID: 
0000-0003-2609-7480 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 13.01.2022-kabul tarihi: 20.01.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1073862]  
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with the pronoun I or in different ways of expression, and the author's representation through the 
heroes in the work, the author of Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib and his heroes Ögdülmi . and 
Aytold . The couplets showing this identity were evaluated in terms of their memoir characteristics 
and it was determined that Yusuf Has Hacib conveyed his own experiences, observations and past 
lives both when speaking from his own mouth and when speaking from the language of the vizier 
Aytold  and his son Ögdülmi . Therefore, it has been tried to show that Kutadgu Bilig is not only a 
fictional work, but also contains both memoirs and autobiographical data.  

Keywords: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, memory, authobiography 

Giri  

Yaz l  metin türleri .Ö. 5. yüzy lda ya am  olan Aristoteles’ten beri lirik, epik ve dramatik olmak üzere 
üçe ayr l r (Aristoteles, 1987, s. 5-11). Asl nda Aristoteles Poetika adl  kitab nda epos ile tragedyan n 
farklar n  ve özelliklerini incelemi tir. Ona göre sanat taklit (mimesis) tir. Epos da tragedya da eski 
ça larda manzum yaz lmaktayd . O yüzden Aristoteles söz sanat  olarak gördü ü manzum metinleri 
yans tmaya dayal  olduklar  için görünü teki ayr l klar na kar n içten ve derin yap lar  bak m ndan bir 
bütünlük içinde görür (Ross, 2011, s. 428, 434). Manzum metinler de yap sal aç dan birbirine benzeyen 
özelliklere sahiptirler. Bundan dolay  ortak ölçüt ve ilkelere göre incelenebilirler. Aristoteles bu a amada 
lirik metinleri önce epos ve tragedya diye ikiye ay r r. Manzum eserlerin yans tma arac l yla “katarsis” 
yani yazar n ar nmas n  sa layaca n  söyler. Manzum epos veya tragedyalar içinde baz  dizeler ona göre 
felsefeye yakla r. Ancak yine de iir felsefe de ildir; tarihse hiç de ildir. iirin felsefeden fark  ise 
sistematik olmamas d r. Aristoteles’in ayr m  günümüzde de geçerlidir ve kullan lmaktad r. Örne in 
Enginün Cumhuriyet dönemi Türk edebiyat n  Aristoteles gibi bu üçlü ayr ma göre incelemi tir 
(Enginün, 2003, s. 16).  

Yaz l  metin türleri Latin edebiyat ndan itibaren düzyaz n n geli imiyle farkl  bir biçimde de tasnif 
edilmektedir. Manzum türler didaktik ve pastoral türlerin epik, lirik ve dramatik türlere eklenmesiyle 
be e ç km t r. Mensur türler ise manzum türlere benzer biçimde didaktik ve dramatik olmak üzere iki 
ana kola ayr lmaktad r. Makale, f kra, ele tiri, röportaj, mektup, biyografi, seyahatname ve hat ra gibi 
metinler genel olarak didaktik niteliklidir. Mensur dramatik türler ise tiyatro, öykü ve roman olmak 
üzere üç ana kola ayr l r (Özdemir, 1981, s. 323-325). Buna ba l  olarak an lar edebiyat sanat  ile sosyal 
bilimlerin bir ubesi olan tarih bilimi aras nda ba lant  kurmaya yarayan bir arac d r (Olgun, 1972, s. 
405). Yazar n n mesle ine göre an lar edebî, siyasî, askerî vb. içerikli olabilir. Ancak bu tür içerikler 
yazar n n sosyal statü ve mesle ine göre kurguland  için olay odakl  an larda yer al r. Ki ili in 
olu umunu, dönü ümlerini ve deneyimlerini konu alan an lara ise ki ilik odakl  an lar demek uygun 
olabilir (Birsel, 1972, s. 378; Ulu lar, 2006, s. 19-110).  

An  türünün tarihsel geli imi  

An  türü ile ilgili kaynaklarda farkl  bilgiler görülmektedir. Bunlardan ilki, Xenophon ( Ö ~ 426-355)’un 
daha 25 ya nda iken paral  asker olarak saflar na kat ld  Büyük skender’in ordusunun Pers 
seferinden bozgunla geri dönü ünü anlatt  ve “da n k, pusulas z, rehbersiz, düzensiz yürüme” 
anlam na gelen Anabasis ad n  verdi i an lar n  içeren kitab n n, hat rat konusunda ilk örnek olarak 
kabul edilmektedir. Bu yayg n görü  pek çok çal mada yinelenmi tir:  
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“ nceledi imiz kaynaklara dayanarak, an  türüne ait ilk eserlerin Antik Yunan’da yaz ld n  ve 
askeri nitelikli oldu unu söyleyebiliriz. Bu türü temsil etti i bilinen ilk eser, Ksenephon’un 
Anabasis’idir” (Ery lmaz, 2011, s. 54). 

“Bu türün ilk yazar  olarak, lkça  yazarlar ndan Ksenophon kabul edilir” (Alt nova, 2003, s. 8) ve 
“Anabasis adl  eser bu türün ilk örneklerinden say l r.” (Kavcar & O uzkan, 1999, s. 126).  

Xenophon da Platon gibi Sokrates’in ö rencisidir. Antik Grek güldürü yazar  Aristophanes Bulutlar adl  
oyununda Sokrates’in olumsuz bir portresini çizerken Platon bütün diyaloglar nda Sokrates’i en büyük 
filozof olarak olumlu yönleriyle aktar r. Xenophon (1994) da Memorablu Sokratu adl  an  kitab nda 
Sokrates’i yüce bir ki ilik olarak anlatm t r (Dorion, 2005, s. 39, 90, 107). Bu bilgi nda, geziye dayal  
bir an  olabilecek Anabasis (Ksenophon, 1962)’i an  türünün ilk örne i olarak kabul eden görü , 
tarihçili i öncelerken felsefeyi görmezden gelmektedir. Geziye dayal  gözlemler an  say lacaksa 
Herodotos’un Grekçe “gezerek görüp ara t rd n  öyküleme” anlam na gelen “Historiae”3 adl  büyük 
eseri (Herodotos, 1972, s. 8) ilk örnek say lmal d r.  

Yukar da an  türünün olay odakl  ve ki ilik odakl  olmak üzere ikiye ayr labilece i belirtilmi ti. Bu 
ba lamda ba ka bir yanl n daha düzeltilmesi gerekir. Rousseau’nun tiraflar (Les Confessiones)’ , bir 
nevi yaz nsal günah ç karma ve ar nma (katharsis) niyetiyle yaz lm t r. tiraflar, ki ilik odakl  olduklar  
için bu tür an lar n özel ve alt ad  olan otobiyografi terimiyle an lmaktad rlar. Bu eseri Rousseau Katolik 
Kilisesi taraf ndan ncil’den sonraki ikinci kutsal kitap say lan De Civitate Dei adl  eseri .S. 410’da yazan 
Saint Augustinus (354-430)’un, Confessiones ad yla Latince yazd  eserinden etkilenerek yazm t r. Bu 
yüzden Rousseau’dan söz edildi inde onun örnek ald  Saint Augustinus ve eserinden de söz 
edilmelidir. Benzer biçimde Rousseau Nouvelle Heloïse adl  eserini Abelardus’un otobiyografisinden 
esinlenerek kaleme alm t r. Abelardus eserinin ba nda “kendime ili kin talihsizlik tablosunu 
gözlerinizin önüne sermek istiyorum” der4 (Abelardus, 1988, s. 15).  

Benzer tart mal  durumlar  Türk edebiyat  tarihinde de görülebilir. Türkçedeki ilk hat rat konusunda 
payla lan yarg , ilk metinlerin Bilge Ka an ve Kültigin Yaz tlar  oldu udur. Okay’a göre “Bilge Ka an’ n 
ifadesiyle yaz lm  Göktürk Kitabeleri” “ilk örnekler” aras nda yer al r (Okay, 1997, s. 445). Alt nova 
an ya ili kin kavram karga as n  ele ald  yaz s nda Olgun ve Özk r ml ’n n verdi i bilgilere dayanarak 
bu görü ü yinelerken (2003, s. 8), Birinci “Türkçe’deki ilk örne i olarak Bilge Ka an’ n (Ö.734) Göktürk 
Kitabeleri bilinmektedir.” der (1998, s. 611-620). Ulu lar da bu genel e ilimi u sözleriyle betimler: 

“Kaynaklar n büyük bir k sm  Türk edebiyat nda hat ra türünün ilk örne inin Bilge Ka an’a ait 
olan Kök Türk Metinleri oldu unu savunmaktad r. Baz  kaynaklarda ise bu türe ait olan ilk eserin 
Babür ah’ n Babürname’si oldu u belirtil(ir).” (Ulu lar, 2006, s. 8).  

Gerçekte Tonyukuk Yaz t  ilk Türkçe an  metnidir. Bu gerçek daha önce “Bilge Tonyukuk Türk hat ra 
edebiyat n n ilk temsilcisi ve ilk Türk tarihçisidir” (Ercilasun, 2009, s. 131); “…metin biraz “sivil” bir 
“hat ra” metnidir” (Akar, 2020, s. 56) ve “Bilge Tonyukuk, kendi ismiyle ebedile en kitabesini, 
ölümünden az önce, hât rat tarz nda yazarak, M. S. 720 - 725 y llar  aras nda dikmi tir.” (Banarl , 1983, 

                                                             
3  Historiae bugün ngilizcede ikiye bölünmü  olarak ya amaktad r. “History” tarih anlam na gelirken “story” biçimi  öykü 

kavram n n ad  olmu tur. Tarih yazarl  her ikisi de Eski Yunancadan geçen “historiae” ve “graffein” sözcüklerinden 
yap lm  historiography terimiyle kar lan rken öykü anlat m  “storytelling” terimiyle kar lanmaktad r. Frans zcada 
sözcük tek, anlam  ise kullan ld  yere göre olu an öykü/tarih anlaml  “histoire” sözcü üdür. Arapçadaki “ustûre” ve 
Arapça kurala göre “efâil” kal b ndan yap lan çokluk biçimi “esâtir” de Eski Yunanca “historiae” sözcü üne dayan r ve 
Süryanice arac l  ile Arapçaya oradan da öbür Müslüman toplumlar n dillerine geçmi tir. Sözcük bu son kültür 
çevresinde “mitoloji” anlam nda kullan lmaktad r.  

4  Ailesini, do umunu, çocuklu unu, e itimini, arkada lar n , tart malar n , dinî duygular n , görevlerini, piskopos 
Fulbert’in ye eni Héloise’e duydu u a k  ve cennetten cehenneme dönü en trajik ya am n  canl  tablolarla betimler. 
Birinci ki i a z ndan yaz lan eser birey iradesi ile kalbin istekleri aras nda bocalamay  ve bu ikisiyle Tanr  iradesinin 
çat malar n  anlatt  için trajik niteliklidir. 
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I, s. 70) biçiminde dile getirilmi tir. Bu yaz t 725, Kültigin Yaz t  732, Bilge Ka an Yaz t  da 734’te 
dikildi ine göre ilk metin Tonyukuk’a aittir. Tonyukuk’un kendisi taraf ndan yaz lan yaz tta kat ld  
sava lar , hayat n , devlet yönetimi ve ka anlara yönelik görü lerini anlat r. Bu yönüyle ki isel bir 
tarihtir. Yaz ta göre iki bili sel i lem aras nda bir olu um süreci ya amakta ve sonunda karar verilip plan 
yap larak uygulamaya koymaktad r: Sak nmak ve ötünmek. Ötünmek eski Türkçede ast n üstüne 
dü üncesini sunmas , arz etmesi, ricada bulunmas  anlam na gelir. Ast üste ötünür. Sak nmak ise 
endi elenmek, kayg lanmak ve derin dü ünmek demektir. Bu dü ünmenin içinde korunma kayg s  da 
vard r. Tonyukuk metninde alt  kez ötünmek, dört kez de sak nmak kullan lm t r (Ercilasun, 2016, s. 
703-705; Ayd n, 2019, s. 154; irin, 2016, s. 514, 471, 474; Akar, 2020, s. 144). Metinde zihinle ilgili en 
önemli kavramlar ötünmek ve sak nmak sözcükleriyle dile getirilmi tir. Her iki i lemin de mahrem, gizli 
ve siyasî nitelikli oldu undan yola ç k larak Tonyukuk’un devlet terbiyesi ve ciddiyeti içinde dü ünüp 
davrand  sonucuna ula labilir. Sonuç olarak, Tonyukuk metni içerdi i an  ve otobiyografi unsurlar  
bak m ndan bir itirafname ve müdafaanamedir.  

An  türüne ili kin olarak tart lmas  gereken ba ka bir önemli örnek de Kaplan’ n tutumudur. Kendine 
de er verme konusundaki denemesinde Kaplan, do u felsefesinin ahsiyeti ezici bir rol oynad n  
söylemektedir: 

“… p s r k bir çocuk… te Do u yüzy llarca insan  böyle yeti tirmi tir. E ilmek, ezilmek, silinmek!” 
(Kaplan, 1975, s. 159).  

Kaplan’ n ba ka bir önyarg s  da u sözlerdedir: 

“Türk edebiyat nda hât rat nev’i bat  edebiyat na nazaran çok az geli mi tir… Tanzimat’tan sonra 
Bat  edebiyat n n tesiri ile, Mithat Pa a gibi devlet adamlar , Abdülhak Hâmid, Halit Ziya gibi 
büyük edipler de hât ralar n  yazm lard r… Biz ya am , fakat hayat m z üzerinde dü ünmeye ve 
onu anlatmaya önem vermemi iz.” (Kaplan, 1975, s. 157, 158).  

Kaplan “Hât rat Üzerine” ba l kl  ve 1966 tarihinde yay mlanm  bir yaz s nda unlar  söyler: 

“Bat  edebiyatlar nda hât rat türü çok mühim bir yer tutar. Do u edebiyatlar nda ise Türk 
edebiyat  dahil ona pek az rastgelinir… Do ulu insan umumiyetle hayata ve dünyaya de er vermez. 
Hele fert, onun nazar nda büyük bir k ymet ta maz. Do u dinleri, Budizm ve slâmiyet, bilhassa 
onlar  halk tabakalar na kadar yay lm  ve bozulmu  ekilleri hayat ve dünyay  hakir görürler… 
Sadece dinler de il, sosyal artlar, siyasî rejimler, aile ve okul terbiyesi de, do uda insanlar , kendi 
kendilerini hakir görme e, silmeye, ezmeye çal m lard r…. do u edebiyatlar nda hât rat türünün 
bulunmay  dinî, felsefî, içtimaî, ruhî derin sebeplere dayan yor. Bizde bu türe girebilecek eserler, 
Tanzimat’tan sonra yaz lm t r. Eski Türk edebiyat nda bunun hayrete ayan bir istisnas  vard r: 
Babür.” (Kaplan, 1998, s. 132-135).  

Okay’ n daha nesnel bilgiler verdi i ve isabetli yarg lar ileri sürdü ü görülür:  

“Bat  edebiyatlar nda XVI. yüzy lda özel bir tür halinde ilk örnekleri görülen hât rat, Do u 
milletlerinde genellikle tarih, seyahat, tezkire, menâk b gibi daha yayg n türlerde yaz lm  eserlerin 
içinde yer almaktayd . Arap literatüründe rihlât, vefeyât, havâdis; Farsça’da sefernâme, tezkire 
nevilerindeki kitaplarda yer yer dikkati çeken hât ra notlar na Türkçe’de de vek yi‘, sergüze t, 
seyahatnâme, sefâretnâme gibi metinler aras nda rastlan r. Hât rat, yine otobiyografik birer 
anlat m türü olan seyahatnâme, sefâretnâme, rûznâme (günlük), tezkire, muht ra, menk be ve 
mektup gibi yaz  türleriyle benzerlik ta r.” (Okay, 1997, s. 445-449).  

Tanzimat öncesinde elbette Babür’den ba ka an  yazarlar  da vard . Prof. Okay’ n sayd  eserler aras na 
Seydî Ali Reis’in Mir’atü’l-Memâlik’ini, Mimar Sinan’ n defterlerini ve Pirî Reis’in Kitab-  Bahriye’sini, 
Barbaros Hayreddin Pa a’n n an lar n n yan na koymal d r. Kanuni’nin Edirne’ye sürdü ü Lütfü 
Pa a’n n Asafname’sini Keçecizâde zzet Molla’n n Mihnet-Ke ân’ n  da an  saymak mümkündür. Kâtip 
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Çelebi’nin Süllemü’l-Vusûl adl  özya am öyküsü de önemle an lmal d r. Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sine ise Herodot’un Tarih’ine nas l bak l yorsa öyle bakmak gerekir. Evliya Çelebi görüp 
ara t rd  konular  anlat rken kendi ya am n n izlerini de bu anlat mlar n içinde vermi tir. air 
tezkirelerinde de hat rat unsurlar na rastlamak mümkündür. 

Kutadgu Bilig’de hat rat unsurlar  

Eserde5 Arapça “hat r” sözcü ü bir kere airlerin dili övülürken gönül, kalp anlam nda geçer. Farsça “yad 
k lmak” metne sonradan eklenen mensur mukaddimede yer al r. Eserin as l k sm nda “bayat yad ” 
biçiminde Tanr ’y  zikretmek, anmak anlam nda dinî bir kavram  kar lamak üzere kullan lm t r. 
Türkçe hat rlamak anlam na gelen “ü kür-/ü kir-/ü gür-” eylemi de eserde üç kez geçer. Dîvânu 
Lugâti’t-Türk’te ü kür- eylemi için “1. Te vik etmek, k k rtmak; 2. Üflemek, üfleyerek sl k çalmak; 3. 
Hat rlamak” kar l klar  verilmi tir. “Ol un tm  sözüg ü kürdi” cümlesinde hat rlamak anlam yla 
örneklenir (Ercilasun & Akkyounlu, 2014, s. 936, 108; Kaçalin & Ölmez, 2019, s. 540). Kâ garl  Mahmud 
bu sözcü ü Arapça “te ekkera” ( )” kar l nda kullanm t r (Dankoff & Kelly, 1985, s. 61; Clauson, 
1972, s. 261). Kâ garl  Mahmud’un verdi i üç anlam Brockelmann ve Rasanen taraf ndan “1. hetzen; 2. 
schreien, pfeifen; 3. sich erinnern” sözcükleriyle kar lanm t r (Brockelmann, 1928, s. 237; Rasanen, 
1969, s. 523); Erdal ise sözcü ün ü - eylemine eylemden eylem yapan –gUr ekinin getirilmesiyle 
olu turuldu unu belirtir (Erdal, 1991, II, s. 754). 

Hat rlamak anlam ndaki an lan eylemin geçti i beyitlere göre hakan Küntogd  Ögdülmi ’e Odgurm ’ n 
halini, sa l n , dua ederken kendisini hat rlay p hat rlamad n  sorar. Küntogd  yan t olarak duan n 
insan ya am na ili kin önem ve de erinden söz eder.6 Akl  temsil eden Ögdülmi  Küntogd ’n n bu dinî 
nitelikteki sözlerini “köni yarl kad  bilig birle tüz” yani “bilgi ve e itlik ile do ru söyledi” diyerek 
onaylar. Yusuf Has Hacib ba ka bir beyitte7 eseri yazma amac n n okuyanlarca hat rlan p kendisine dua 
edilmesi oldu unu belirtir. Ögdülmi  arkada  Odgurm  ölürken miras (kumaru) olarak b rakt  
“tayak”  yani asay , de ne i ve “rekve” yani çana , tas  Küntogd ’ya verir. Küntogd  asay , de ne i 
(tayak) al p çana  (rekve) karde inin yüzünü görmek istedi inde hat rlamas  için Ögdülmi ’e verir.8 
Ba ms zl  ve gücü simgeleyen asa, de nek Küntogd ’da kalm , çanak ise Odgurm ’ n tok gözlülü ünü 
hat rlatmak ve Ögdülmi ’in de öyle olmas n  sa lamak amac yla Küntogd  taraf ndan Ögdülmi ’e 
verilmi tir. Böyle nesneler alanlar n elinde “hat ra” kal r, yani sahibini hat rlat r. Bunlara günümüz 
Türkçesinde “andaç” denir. Ayn  zamanda bunlar i levsel de il simgesel de erleri yüzünden verildikleri 
için “arma an” yani “gift/hediye” olarak nitelendirilirler. Kutadgu Bilig’de bu anlam  kar lamak üzere 
“ertüt, beleg, toz u~tuz u, bo u , tañuk, aç , kumaru” sözcükleri kullan l r (Teres, 2008, s.367-370; 

en, 2007, s. 240-259; Naskali, 2007, s. 233-239; Co ar, 2008, s. 33-48).  

An  metninin ana ölçütü yazar, anlat c  ve olay ba  ki isinin özde li idir. Bu yüzden eserde ilk aranacak 
özellik, yazar n ben zamiri ile 1. tekil ki i olarak veya de i ik anlat m yollar yla kendisinden söz edip 
etmedi ini belirlemektir. 

Kutadgu Bilig’i politik, dinsel, toplumsal, ekonomik, yönetsel, pedagojik, ahlâkî, yaz nsal, hukuksal, 
askerî, bilimsel, felsefî, tarihsel, dilbilimsel vb. aç lardan okumak, çözümlemek ve de erlendirmek Türk 
dü üncesine yeni aç l mlar getirmektedir. Bu ba lamda yazar-kahraman özde li i ve yazar n eserdeki 
kahramanlar arac l yla temsili yönünden bak ld nda iki kahraman n Yusuf Hâs Hâcib’i temsil ve 
                                                             
5  Çal mada kullan lan beyitler ve numaralar  Arat (1999)’ n düzenledi i Kutadgu Bilig metnine göre verilmi tir.  
6  5832. negü tér méni ü gürür mü du‘ n / du‘  ol bayatt n bel a em n 
7  6503. o l  o sa méni ü gürüp / du‘  l a mu tép maña bir turup 
8  6326. sen al l bu rekve ada ñ özin / mun ñ birle ü gür tilese yüzin 
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ifade etti i görülür: Vezir Aytold  ve o lu Ögdülmi . Bunlar n yapt klar  konu malarda yazar an lar n  ve 
özya amöyküsünü yans t r. Kurguya göre önce olaylar Aytold ’n n gözünden anlat l r. Aytold  Balasagun 
kentinden Ka gar’a at yla gelir. Ka gar’da bir handa kal r. Burada Küsemi  adl  bir arkada  edinir. 
Küsemi  onu saraydan bir Hâcib ile tan t r r. Aytold  Küsemi ’in arac l yla ad  verilmeyen Hâcib 
unvanl  ki i sâyesinde saray hizmetine girer ve vezirli e kadar yükselir. Ögdülmi , babas n n ölmek 
üzere oldu u kendisine bildirilince babas n n yan na gider ve onun vasiyetini dinler. Aytold  
Küntogd ’dan o luna sâhip ç kmas n  istemi tir. Onu Küntogd ’ya “kumaru” yani emânet veya evlâtl k 
olarak b rak r. Aytold ’n n vefât  çok içten ve etkileyici sözlerle anlat l r. Bu noktadan sonra olaylar 
Ögdülmi ’in gözünden anlat lmaya ba lan r. Küntogd  saray na güvenilir ve liyâkatli bir görevli almak 
ister. Ögdülmi  akl na gelir ve vezirinin o lunu buldurup hizmetine al r. Onu yeti tirir. Do ru düzgün 
bir ya am sürmeye ba layan ve Küntogd ’ya ba l  bir biçimde çal an Ögdülmi  mesle inde h zla 
yükselir. Yazar ile Aytold ’n n m  Ögdülmi ’in mi daha özde  oldu u aç k de ildir. E er yazar Ögdülmi  
ile ayn  ki iyse Aytold ’n n ba ndan geçenler an dan kurguya dönü türülmü tür. E er yazar ile Aytold  
özde  ise bu durumda Ögdülmi  tamamen kurgusal bir ki i olur. Ne var ki yazar n kendi ya am n  iki 
ayr  ki ili e bölerek onlar n kendisini temsili üzerinden bir ya am  iki ki iye payla t rd  da 
dü ünülebilir. Eserde hem Aytold ’n n olgunluk ve ya l l k dönemi, hem de Ögdülmi ’in gençlik, 
olgunluk ve ya l l k dönemleri anlat lmaktad r. Ayr ca Yusuf eserin ba nda ve sonunda birinci ki i 
a z ndan da okuyucuya ya am deneyimlerinin sonuçlar n  belirterek ö üt vermeyi ihmal etmez. te bu 
üç ayr  biçimdeki konu malar Aytold , Ögdülmi  ve yazar n kendi a z ndan anlat lanlar hat rat unsurlar  
içeren otobiyografik ifadelerdir. Yazar asl nda bu ifadelerde bir yandan aile, çocukluk ve e itimine ili kin 
bilgiler verirken bir yandan da sivil ya amdan politik ya ama ve aileden saraya uzanan çizgide meslekî 
olgunla mas n  ve bu iki alandan edindi i deneyimleri ö üt biçiminde okuyucuya sunmaktad r. 
Dolay s yla eserde hem olay odakl  hem de ki ilik odakl  an  unsurlar  bulunmaktad r.  

Baz  çal malarda Kutadgu Bilig yazar n n ya am na ili kin veriler, ya name türü aç s ndan 
de erlendirilmi tir. lk defa Kutadgu Bilig’in 364-377. beyitlerinde ya name özelli i bulundu unu ileri 
süren Amil Çelebio lu’dur. Çelebio lu (1985, s. 151-286)’na göre Kutadgu Bilig’deki ömrün 
mevsimlerine ili kin sözler ya name olarak görülebilir. Kutadgu Bilig’in ya name özelli i ta yan 
beyitlerine dikkat çeken Ercilasun da “ airin ya l l n  anlatt  k s m, edebiyat m z n ilk ya nâmesi 
(ya  iiri) gibidir.” der (Ercilasun, 2009, s. 299). Onun ba latt  tart may  sürdüren Kaya, Kutadgu 
Bilig’deki ya  dönümleriyle ilgili beyitlerin ya name olarak kabul edilemeyece ini söyler. Ayr ca eserdeki 
merdiven motifine dikkat çeker (Kaya, 2012, s. 574). Nalbant da ya namelere ve merdiven motifine 
de inip konuyu tart t ktan sonra Kutadgu Bilig’deki ya  dönümleri ile ilgili sözlerden hareketle eserin 
ya name olup olmad na ili kin tart man n devam edece ini söyler (Nalbant, 2016, s. 179-191).  

Esere ya name gelene i içinden de il de gençli in, ya l l n ve ya am n de eri aç s ndan bakan iki 
çal ma vard r: Bunlardan ilki Cemilo lu (1990)’na aittir. kincisi ise Tekin (1997) taraf ndan kaleme 
al nm t r. Her iki makalede de Kutadgu Bilig’de yer alan gençlik, ya l l k ve ölüme ili kin beyitler 
de erlendirilmi  ve yazar n hayat görü ü betimlenmi tir. Tekin ayr ca çal mas nda Yusuf Has Hacib’i 
ölüm dü üncesinin Türk iirindeki en önemli temsilcisi olan Cahit S tk  Taranc  ile kar la t rm t r. 
Tekin (1997, s. 323-350) konuyu dört alt ba l kta ele alm t r: 

1. Gençli in çabucak geçi i ve geri gelmeyi i 

2. Gençlik-ya l l k s n r  ve ya l l k belirtileri 

3. Gençli i ya amak 
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4. Ölümün kaç n lmazl  

5. Ölüm ötesi 

Cemilo lu ve Tekin’in çal malar , eserdeki ya am dönemleri ve dönümleri ile ya am n de erine ili kin 
beyitlerin ya nameden çok an  niteli i ta d n  göstermek bak m ndan önemli kaynaklar aras ndad r. 

Ya name etraf ndaki çal malarda örnek metinde yer alan iki ayr  veri kümesi birbirinden ayr  ele 
al nmal d r. Bunlardan birincisi herkesin ba na gelecek olan ya a ba l  dönem ve durumlar n anlat ld  
beyitlerdir. Bunlar n yazar n n içinde ya ad  dönemin sözlü kültüründe var olan ya name gelene inin 
esere yans mas  oldu u dü ünülebilir. Ancak bundan çok daha önde gelen bir olas l k Budist inanç 
gelene inde de antik Yunan gelene inde de ortak olan ya  ile dört unsur ve mevsimler aras ndaki 
ko utluk anlay n n eserde yans t lm  olmas d r. Arapçada “ustukussat” dört unsur için kullan l r. 
Bunun asl  Eski Yunanca “stoikoi” dur. Unsurlar demektir. Kutadgu Bilig’de pek çok beyitte bu kavram n 
Toharca kar l  olan “tadu” sözcü ü kullan l r. Bilindi i gibi Budizm Türkler aras nda Toharlar 
arac l yla yay lm t r. Dört unsur anlay  Sogdlar arac l yla Türkler aras nda yay lan Mani dininin 
de temel ilkelerindendir. Humoral patoloji de denilen bu bilgi, Türkçenin sonraki dönemlerinde de çâr 
unsur, anas r-  erbaa, ahlat-  erbaa, erkân-  erbaa gibi terimlerle çe itli eserlerde i lenmi tir. Kutadgu 
Bilig’deki ömrün mevsimlerine ili kin sözlerin i te bu inançlar n bire imi ba lam nda genel kan lar 
olarak de erlendirilmesi daha uygun görünmektedir. Kutadgu Bilig’de geçen ya am dönemleri, dört 
unsur ve vücut s v lar  ile mevsimlere ili kin dü ünceler aras ndaki e de erlilik beyitlere göre9 a a daki 
tabloda gösterilmi tir:  

ya  dönemi  unsur mevsim dü te görülenler  artan 
s v   

çözümü  

çocuk/kiçig hava bahar/ yaz k z l, kara renkler kan kan ald rmal  

genç/yi it ate  yaz/ yay sar , pembe renkler ile safran 
veya ö ütülmü  eyler 

safra  midesi bo alt l p kudret 
helvas  yedirilmeli  

olgun/er toprak güz/küz siyah da , kuyu, çukur sevda ilaç içirip beyni 
temizlenmeli 

ya l /kar  su k /k  akar su, dolu, buz balgam  s cak eyleri yiyip 
içmelidir 

Tablodan ve ona temel olan beyitlerden anla laca  gibi bu e le tirme ve görü ler ya name kuram n  da 
yans t r. Ancak herkese uyan ifadeler olduklar  için bunlara an  de eri yüklemek do ru olmaz.  

Eserin 359-397. beyitleri aras nda Yusuf Has Hacib iki ana fikir etraf nda ya am n de erine ili kin duygu 
ve dü üncelerini anlat r. 363-375. beyitler aras nda ya namelere benzer biçimde vücudun dönemlik 

                                                             
9  6006. ta  bir tü  ol kör bu y l fa l ña / tadus  küçenip bar r a l ña  

6007. y l ülgi yaz erse kiçig erse er / z l körse barça ya z körse yér  
6008. an  an küçemi  bolur belgülüg / ayu bér an alsun añar ülgülüg 
6009. y l ülgi yay erse tü egli yégit / sar  al tü ese ya kürküm ögit  
6010. sar  küçenmi  bolur ay bügü / özini bo ut u terengb n yégü  
6011. y l ülgi küz erse er erse orut / ara körse ta  ya u u  körse üt  
6012. bu sewd  küçenmi  bolur ay ada  / ot içgü meñesin ar t u ada   
6013.  erse yana tü  körügli ar  / a ar suw tü ese ya buz ar tol   
6014. küçenmi  bolur kör an ñ bal am  / isig neñ yétürgü içürgü emi  



150 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Elements of memories in Kutadgu Bilig / C. Ad yaman (pp. 143-154) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

durum ve tepkilerini anlat r. Bu beyitlerde10 ya a ba l  de i melerin gözlemci bir yakla mla 
betimlendi i görülür. Kitaba Kutadgu Bilig ad n  veri  nedenini ve kahramanlar n hangi kavramlar  
temsil etti ini belirttikten sonra Yusuf Has Hacib gençlere seslenir. Sevinçle ya ay p giden gençlerin 
do ruluktan a mamalar n , gençlik eldeyken bunu bo a tüketmemelerini ö ütler. Bu ö ütleri gençler 
gönülden dinlemelidir. Çünkü yazar bu dönemi çoktan geçirmi tir. Deneyimiyle konu maktad r. E er 
ö ütleri tutulursa yararl  bir ya am sürülür. Yoksa k rk  geçtikten sonra son pi manl k fayda etmez. 
Çünkü gençlikle ya l l n s n r  k rk ya t r. Yusuf 364-366. beyitler aras nda otobiyografik bilgiler sunar. 

imdi ya  elliyi geçmi tir. Altm  ya  ise onu ça rmaktad r. Dolay s yla iki ya n ortas nda 55 ya  
dolaylar nda bulunmaktad r. Art k güçsüz ve yorgundur. Görmesi zay flam t r. Saçlar  k rla m t r. Beli 
bükülüp yay gibi olmu tur. Bu ifadelerden ve eserini on sekiz ayda yazarak 462 y l nda tamamlad n  
söyledi i (6495., 6623. ve 6624.) beyitlerden yola ç k larak yazar n do um tarihine ili kin öyle 
tahminlerde bulunulmu tur:  

“…kitab  yazd  s rada 55-59 ya lar nda olmal d r. Eser 1069/1070’te yaz ld na göre Yusuf’un 
1010/1015 y llar  aras nda do du unu tahmin edebiliriz.” (Ercilasun, 2009, s. 293) ve “Kutadgu 
Bilig adl  eserini elli ya lar nda yazmaya ba lad  göz önüne al n rsa airin, 1015-1017 y llar  
civar nda do du unu söylemek mümkündür.” (Yavuz, 2008, s. 143).  

Eserde Aytold  veya Ögdülmi ’in ya am na, deneyimlerine, duygu ve dü üncelerine ili kin veriler de 
vard r. Yazar kurgusal ki ile tirme için kendi ya am ndan hareket etmi  ve Aytold  ile Ögdülmi  tiplerini 
hem babas n n hem de kendisinin an lar n  kurguya dönü türerek yaratm t r. Örne in Aytold ’n n hasta 
yata nda iken Küntogd ’ya söyledi i sözleri içeren 1097-1105. beyitler11 ile Yusuf Has Hacib’in kendi 
a z ndan ya lanma sürecinin evrelerini anlatt  6528-6532. beyitler12 aras nda gençlikten ya l l a, 
yi itlikten yorgunlu a, kara saçl l ktan ak saçl l a, dik ve ok gibi duru tan yay gibi beli bükük duruma, 
parlak benizlilikten yanaklar n solmas na do ru geçirilen fiziksel de i iklikleri betimlemek bak m ndan 
benzerlik bulunmaktad r. Bu benzerlik eserin içerdi i hat rat unsurlar  aç s ndan önemli bir ipucudur. 
Çünkü ifadelerdeki bu çarp c  benzerlik, yazar ile kahramanlardan biri olan Aytold  aras ndaki 
özde li in de kan t d r. Bunlar “ya anm l klar n anlat s  olarak hat rat unsuru” diye nitelenebilir. Her 
ne kadar birinci ki i a z ndan sunulmasalar ve biyografik bilgilerin yetersizli i nedeniyle yazar-
kahraman özde li i için kesin bir yarg ya varmak mümkün olmasa da baz  veriler, içtenlik ve etkileyicilik 
gibi nedenlerle, itiraf ve otobiyografi nitelikli an lar olarak kabul edilmelidir. Nitekim Olgun, an lar n en 
                                                             
10  0363. küser men yégitlikke öknür özüm / ökünçüm as  yo  keser men sözüm  

0364. kimiñ r ta keçse tiriglik y l  / esenle ti erke yégitlik tili  
0365. tegürdi maña elgin elig ya m / u u ld  uz un tüsi teg ba m  
0366. o r emdi altm  mañar kel téyü / busu  bolmasa bard m emdi naru  
0367. kimiñ ya  altm  tüketse sa  / tat  bard  and n yay  bold    
0368. otuz y m n yandru ald  elig / negü l ay altm  tegürse elig  
0369. negü ld m erki elig men saña / nelük türdüñ emdi bu öçke maña  
0370. tat  erdi barça yégitlik i im / a u ld  emdi maña yér a m  
0371. bo um erdi o  teg köñül erdi ya / köñül l u o  teg bo um bold  ya  
0372. yégitlik negü y d  erse maña / ar l  kel p ald  kelgey saña  
0373. ay  çezgüçi kel méni çezgüle / y l ay tut un  boldum emgek bile  
0374. ki ensiz külündi mañumaz a a  / tünerdi yarumaz körügli ara   
0375. tat  bard  öçti uru sa  ot  / y rad  meniñdin yégitlik at   

11  1097. yo  erdim törütti igi ti méni / kiçig o lan erdim be ütti méni  
1098. yal ñ yüzlüg erdim bütürdi sa al / ara uz un erdim u u ld  çal  
1099. bo um erdi o  teg egildi bo um / tiriglik tükedi yetildi ö üm  
1101. ayu ba a kirse u u rt  / u u teg örüñ l u köñlin ki i  
1102. kimiñ egri bolsa köni tal bo  / köni l u köñlin yetildi ö i  
1103. örüñ bold  erse ara saç sa al / anun u busu ç  ölümke tükel  
1105. ara saç örüñi ölümdin yumu  / lur ol tirigke tiriglik küsü   

12  6528. esirkep aç r men saña ay yégitlik / amu  körkümi sen y ratt ñ  
6529. tem m er uv n teg z l meñzim erdi / bu kün za‘fer n ur n eñde tar tt m  
6530. y pars  ara ba a k f r a udum / tolun teg tolu yüz ayu a ilettim  
6531. yaru  yaz teg erdim tümen tü çéçeklig / azanmu tü üttüm amu n  ur tt m  
6532. a ñ teg bo um erdi o  teg köni tüz / ya teg egri bold  egildim töñittim  
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önemli iki özelli inin içtenlik ve gerçe e uygunluk oldu unu söyler. Ancak kurgusal eserlerde gerçe e 
uygunluk aranmaz (1972, s. 405). Arat da “Aytold  ile Ögdülmi ’in ah slar nda âirin kendini tasvir 
etmi ” oldu unu söyler. “Bu ikisi hakk nda eserden ö rendiklerimiz Yusuf’un ahs  hakk nda 
bildiklerimize uymaktad r.”(Arat, 1999, s. XXIII). Bununla birlikte eserin otobiyografi oldu u 
dü üncesine kap lmamak gerekti ini de vurgular (Arat, 1999, s. XXIV).  

Kutadgu Bilig’in 376-397. beyitleri aras nda ise hat rat unsurlar  pi manl k, itiraf, tövbe ve isti far 
psikolojisi içinde birbirini izler.13 Buna göre yazar birinci ki i a z ndan gençli inde çok kötülük 
i ledi ini, ama sonra do ru yolu Tanr ’n n ba  ile buldu unu söyler. Ya ad  ayd nlanmay , dilini 
Tanr  vergisi olarak “kelime-i ehâdet” in süslemesi benzetmesi ile dile getirir. Tanr  ile ve kendisi ile bir 
iç konu ma biçiminde akan bu beyitlerde Yusuf Has Hacib gerek Saint Augustinus gerek Rousseau ve 
gerekse Gazali’nin El-Munk zu min’ed-Dalâl adl  eserinde görüldü ü üzere ya am n amac n n iyilik, 
güzellik, do ruluk yani insanl k/humanitas oldu u dü üncesinden hareketle bo a geçirdi i y llardan 
duydu u üzüntüyü ve bu yo un üzüntüye dayal  olarak yapt  hayat muhasebesi sonucunda ya am n 
de erine ili kin görü lerini ö üt biçiminde sergiler. Benzer görü ler yazar n esere niçin Kutadgu Bilig 
ad n n verildi ini ve eseri yazma amac n  aç klad  350-358. beyitler ile 6495-6507. beyitler ve 6616-
6628. beyitler aras nda da yinelenmi tir. Bütün bu dizelerde klasik itiraf kitaplar n n ana fikri olan 
pi manl k dile getirilir ve Tanr ’dan ba lanma dilenir. Kutadgu Bilig’de özür sözcü ü on sekiz kez 
kullan lm t r. Bu sözcük daha sonra Sinan Pa a’n n kitab na ad olarak kullanaca  tazarru sözcü ünün 
de köküdür (Sinan Pa a, 1971). Yusuf Has Hacib Sinan Pa a’dan be  yüz y l kadar önce öyle demektedir:  

5711. bu kün tevbe birle yanay n mene / i imdin bu ‘u ru  olay n mene  

Bu dizede kulun yönünü Tanr ’ya çevirmesi ve af dilemesi Ögdülmi ’in a z ndan anlat lmaktad r. 
Ögdülmi  arkada  Odgurm ’a 5688-5720. beyitler aras nda geçmi  ya am ndan dolay  ökünç yani 
pi manl k duydu unu, gençlik günlerini bo a geçirdi ini, gençken yiyip içip ömrünü bo a geçirdi ini, 
insanlar  üzüp küstürdü ünü, eliyle diliyle onlara zarar verdi ini, onlar  ezdi ini, Tanr ’dan uzakla p 
günaha batt n , art k tövbe ederek ölmeden önce ibâdete ba layaca n  söyler (Kocao lu, 1970, s. 20-
21 ). Bu beyitler klasik “confession” cümleleridir. Yani t pk  Aytold ’n n ya l l kta söyledi i gibi ve t pk  
Yusuf Has Hacib’in eserin sonunda kendi ya l l k hâllerini anlat rken yapt  gibi Ögdülmi ’in dilinden 
de okuyucu belli bir ya a gelip olgunlu a eren bir ki inin hayat muhasebesi yapmas na ve bu muhasebe 
sonunda tövbe edip Tanr ’ya yönelmesine tan k olmaktad r. Türkçedeki örne i görülen bu Tanr ’ya 

                                                             
13  0376. o un l ay kökçin ölümke anun / bu keçmi  künüñke s t l ünün  

0377. keçip bard  ö  kün yawal k bile / bu alm  künüñ birle ‘u rüñ tile  
0378. ay muñsuz i im meñü tutç  tirig / ölümke törüttüñ bu sans z tirig  
0379. tiler men seniñdin du‘ m bu sözün / tirig tut l ança ya m l uzun  
0380. seniñdin olup küç bu söz ba lad m / tükel l u a küç sen ök bir i im  
0381. tilim t nma öggil yarat l n  / yara s zn  méndin y rat l n   
0382. ö ürdi törütti yarutt  köñül / köni yol öze tutt  köñlüm amul  
0383. arañ uda erdim yarutt  tünüm / tünerigte erdim to urd  künüm  
0384. az p yügrür erdim ayu bérdi yol / küyer erdim ot a kü ezmese ol  
0385. ö ürdi a rd  kötürdi méni / azu lar yol nd n kiterdi méni  
0386. köñülüg bezedi yaru lu  bile / tilimni bezedi tanu lu  bile  
0387. köñül bérdi köz hem u u  ög bilig / aça bérdi sözüm yor tt  tilig  
0388. ab b sawç  yol  méni yetteçi / ol o  sawç  bolsu elig tuttaç   
0389. bu barça i im fa l  erdi amu  / a rlad  mén teg tapu suz ulu   
0390. mun ñ ükri emdi neteg öteyin / tirig bolsa özüm y l n hem ay n  
0391. il h  bilür sen bu ‘ cizl m / sañar o  açar-men muñum hem ta m  
0392. lumaz ma ükrüñ saña men bére / meniñdin ükür l saña sen sira  
0393. köni yol öze tüz tuta bér méni / suçulma meniñdin bu m n ton   
0394. tenimdin ç arda meniñ bu c n m / ah det bile kesgil r t n m  
0395. özüm alsa yalñuz ara yér at n / mañar l anda ökü  ra metin  
0396. tapu suz uluñ men yazu um ökü  / özüñ fa l  birle keçür ay küsü   
0397. amu  mü’min  sen tözü yarl a / yar n  be d n bu kün l li  
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yöneli  ve yakar , ba lanma dile i, itiraf psikolojisi, sadece Müslümanl kta görülen bir ibadet de il 
ayn  zamanda Musevîlik, H ristiyanl k, Manicilik ve Budac l kta da kurumsal olarak geli mi  bulunan 
bir gelenektir. Dikkat edilirse Yusuf Has Hacib belli bir ya a kadar Budist oldu u ve sonra slam’a girdi i 
için ba lanma dilememektedir. Gençli inde i ledi i günahlar  s ralay p aç klamakta ve bunlardan 
dolay  Tanr ’dan ba lanma dilemektedir. Günahtan kaç nma ve af dileme psikolojisinin Türkler 
aras nda slam’a girmeden önce var oldu u Manici ve Budac  tövbe kitaplar n n bulunmas ndan 
anla lmaktad r (Le Coq, 1941, s. 5; Özbay, 2014, s.7). Özellikle Budac l kta on türlü günah ve bunlar n 
itiraf  ile aff na ili kin metinlerin Türkçeye çevrildi i de bilinmektedir (Elmal , 2016, s. 11).  

Sonuç 

Kutadgu Bilig do rudan do ruya hat rat de ildir. Ancak her eser az çok yazar n n ya am ndan ve 
ki ili inden izler ta r. Kutadgu Bilig’de bu izler u biçimlerde kar m za ç kmaktad r: 

1. Yusuf Has Hacib’in kendi ya am na ili kin verdi i do rudan bilgileri içeren beyitler, 

2. Aytold ’n n ya am ndan ve ya am sürecinden kesitler sunan beyitler, 

3. Ögdülmi ’in ya am ndan ve ya am sürecinden kesitler sunan beyitler, 

4. Yakla k on y ll k dönemlerle insan ya am n n dilimlerini belirleyen ve bu dilimler içinde 
ki inin durumunu anlatan fakat belli bir ki iye özgü olmay p herkese uyabilecek görü lerin 
belirtildi i ve ya name ile ilgili çal malarda dikkate al nan beyitler, 

5. Ya am n ve çe itli dönemlerinin de eri üzerine tespitler ve bu tespitler üzerinden gençlere 
ö ütler içeren “pendname” niteli indeki beyitler.  

Bunlardan birbirine benzeyen ilk üçünde yazar üç ayr  a zdan ayn  ki inin ya am deneyimlerini dile 
getirmektedir. Bu bak mdan yazar ile anlat c n n ve yazar ile kahramanlardan ikisinin zaman zaman 
özde le tikleri görülür. Bu özde le meyi gösteren beyitler hat rat unsurlar  olarak de erlendirilmelidir. 
Bu çal mada Kutadgu Bilig’in yaln zca kurgusal bir eser olmad , Yusuf Has Hacib’in gerek kendi 
a z ndan konu urken gerekse vezir Aytold  ve onun o lu Ögdülmi ’in a z ndan konu urken kendi 
gözlemlerinden ve geçmi  ya ant lar ndan pek çok beyitte söz etti i, dolay s yla eserin hat rat unsurlar  
ve otobiyografik veriler içerdi i gösterilmeye çal lm t r. 
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9-Sentences, maximes et proverbes Mantchoux et Mongols adl  eserdeki Mançu 
atasözleri 

Uluhan ÖZALAN1 

APA: Özalan, U. (2022). Sentences, maximes et proverbes Mantchoux et Mongols adl  eserdeki 
Mançu atasözleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 155-172. DOI: 
10.29000/rumelide.1073873. 

Öz 

Mançular Çin’i yöneten son hanedan olan Çing Hanedan n  (1644-1911) kuran Tunguz toplulu udur. 
Yar  göçebe sava ç lar olan Mançular Çin’i idareleri alt na ald ktan k sa bir süre sonra yo un bir 
ekilde Çin kültüründen etkilenmeye ba lam lard r. Kültürün bütün alanlar nda görülen bu Çin 

etkisi en çok da dil ve edebiyat alanlar nda kendini göstermektedir. Bu bak mdan Mançulardan kalan 
eserlerin önemli bir bölümü Çinceden yap lan çevirilerdir. Mançulara ait olan eserler daha çok 
okçuluk, at yeti tiricili i gibi askerî alanla ilgili kaynaklar, tarih kay tlar  ve özellikle amanizm ile 
alakal  halk edebiyat  ürünleridir. Bunlardan ba ka farkl  kaynaklarda kay t alt na al nm  birçok 
Mançu atasözü de vard r. Bu makalenin konusu Türkiye’de pek bilinmeyen Mançu atasözleridir. 
Çal mada, Rochet taraf ndan 1875’te yay mlanan Sentences, Maximes Et Proverbes Mantchoux Et 
Mongols ba l kl  kitab n “Mançu atasözleri” bölümünde yer alan 165 atasözü Türkçeye tercüme 
edilerek konular na göre s n fland r lm t r. Söz konusu kaynakta verilen atasözlerinin bir k sm n n 
Konfüçyüs’ün özlü sözlerinin Mançucaya çevirisi oldu unu belirtmekte yarar vard r. Bu bak mdan, 
çal mada ele al nan Mançu atasözleri, Konfüçyüs’ün özlü sözleri ile kar la t r larak hangilerinin Çin 
kültürü etkisiyle Mançucada görülmeye ba lad  tespit edilmeye çal lm t r. Ayr ca Mançu 
atasözlerinin yap s na dair tespitler sonuç bölümünde sunulmu tur. Çal man n di er bir amac  da 
Mançu atasözlerini ortaya koyarak “Altay dilleri” konu an milletlerin atasözleri üzerinde daha sonra 
yap lacak kar la t rmal  ve geni  kapsaml  çal malara zemin haz rlamakt r.  

Anahtar kelimeler: Mançular, Mançuca, Mançu atasözleri, Altayistik 

Manchu proverbs found in “Sentences, maximes et proverbes Mantchoux et 
Mongols” 

Abstract 

Manchus are the Tungusic community who established the Qing Qynasty (1644-1911), the last 
imperial dynasty of China. Being semi-nomadic warriors, Manchus exposed to heavy influence of 
Chinese culture soon after they had begun ruling China. This Chinese influence, which could be 
observed in all cultural elements, is most visible in the domains of language and literature. In this 
respect, most of the literary works by Manchus are translations from Chinese. The original works are 
mostly related to military arts such as archery and horse breeding, folk literature works related to 
Shamanism. Apart from those, there are many Manchu proverbs recorded in different sources. The 
focus of the present paper is the Manchu proverbs, which are not known in Turkey at all. The Manchu 
proverbs presented in Sentences, Maximes Et Proverbes Mantchoux Et Mongols by Rochet (1875) 
under the title of “Manchu Proverbs” have been translated into Turkish and classified on the basis of 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eski Türk Dili ABD (Bolu, Türkiye), 

ozalan_u@ibu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-9865-6010 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 06.01.2022-kabul 
tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073873]  



156 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Manchu proverbs found in “Sentences, maximes et proverbes Mantchoux et Mongols” / U. Özalan (pp. 155-172) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

their themes. Some of these proverbs found in the abovementioned source are direct translations of 
Confucius’s analects. In order to determine whether each proverb appeared through Chinese 
influence, they were compared with Confucius’s analects. The evaluations on the structure of the 
proverbs have been presented in the conclusion part. Another aim of the study is to present Manchu 
proverbs and form a basis for comparative studies on the proverbs of the communities who speak 
“Altaic Languages” 

Keywords: Manchus, the Manchu language, the Manchu proverbs, Altaistic  

Giri  

Mançular, Çin’i yöneten son hanedan olan Çing Hanedan n  (1644-1911) kuran Tunguz toplulu udur. 
Dilleri tipolojik olarak “Altay dilleri” ailesinin bir üyesi olarak kabul edilen Mançular, Çin’i fethettikten 
k sa bir süre sonra yo un bir biçimde Çin kültürünün etkisi alt nda kalmaya ba lam lard r. Çin’de 
yönetime geçtikleri bu dönemde, Mançular n toplam nüfusunun üç yüz bin civar nda oldu u tahmin 
edilirken Çinli nüfusunun ise üç yüz milyona yakla makta oldu u dü ünülmektedir (Gorelova 2002: 8). 
Göçebe sava ç lar olan Mançular n, kendi kültürlerine göre oldukça köklü bir yerle ik hayat tarz  ile yaz  
dili ve felsefe gelene i olan Çin kültüründen etkilenmeleri kaç n lmaz olmu tur. Ayr ca, Mançucan n 
ülke yönetimi için gerekli olan siyasî, idarî ve bilimsel terminolojiden yoksun olmas n n bu dil üzerinde 
Çince etkisinin oldukça yo un bir ekilde görülmesine yol açt  ifade edilen bir durumdur. Bu etkilenme 
sadece bürokratik alanla s n rl  kalmam t r. ki toplulu un gündelik hayatta da ileti im durumunda 
olmalar  Çince etkisinin gündelik dilde de görülmesine zemin haz rlam t r (Stary 1994: 470).  

Mançular Çing Hanedan n  kurduklar  dönemde Mo ollarla yak n temas halinde olduklar  için 
Mo olcay  ve Mo ol yaz s n  biliyorlard  (Rachewilts ve Rybatzki 2010: 270). Bu sebeple Nurhaci ba a 
geldi i ilk dönemde resmî yaz malar Mo olca yap lmaktayd . Ancak, Nurhaci’nin Mançu dilinin yaz ya 
geçirilmesi için Mo ol yaz s na dayanan bir yaz  sistemi geli tirilmesi hususunda emir verdi i 
bilinmektedir. Mo ol alfabesinde baz  de i iklikler yap larak geli tirilen bu yaz  1632 y l na kadar 
kullan lm t r. Bu tarihte,  Mançu yaz s na birtak m ay rt edici i aretler eklenerek ses bilgisi 
belirsizlikleri giderilmi tir (Norman 2003: 485). 

17. yüzy l n sonlar ndan itibaren Mançuca üzerinde Çincenin etkisi iyice görülmeye ba lanmas yla 
Mançu hanedan  mensuplar  dillerini korumak için baz  önlemler alm lard r. Bu amaç do rultusunda, 
Mançuca birçok metin ve sözlük yay mlanm t r. Özellikle Mançu imparatorlar ndan Kangxi (1662-
1722) ve Qianlong (1736-1795) döneminde Mançucan n konu ulmas  te vik edilmi tir (Crossley 1990: 
28). Ancak bu giri imler Mançucan n ya at lmas  için yeterli olmam  ve 18. yüzy ldan ba layarak 
Mançuca konu anlar n say s  azalmaya ba lam , 19. yüzy l n ba lar nda ise Pekin’de ve Çin’deki di er 
Mançu garnizonlar nda Mançuca neredeyse tamamen ortadan kalkm t r. Ancak, Mançuca 
Mançurya’da ya amaya devam etmi tir. 20. yüzy l n ba lar nda da kuzeydo u Mançurya’da Mançuca 
konu an önemli bir nüfus oldu u belirtilmektedir (Norman 2003: 486). 

Juha Janhunen, Mançuca konu abilen ki ilerin say s n n tam olarak bilinmedi ini, kendini Mançu 
olarak tan mlayan etnik topluluk içinde Mançuca konu urlar n say s n n çok az ve bunlar n daha çok 
ya l  bireyler oldu unu belirtir (2005: 45). Son dönemde, Mançu kültürü ve diline kar  artan bir ilgi 
gözlemlense de Mançucan n tekrar bir konu ma dili hâline gelmesi pek mümkün görünmemektedir 
(Janhunen 2005: 53). Fakat Mançucayla yak n bir dil olan Sibece ço unlu u Do u Türkistan’da ya ayan 
Sibeler taraf ndan günümüzde de konu ulmaktad r (Janhunen 1996: 49).   
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Yukar da bahsedilen yo un Çin etkisi, dil ve edebiyat ba ta olmak üzere, Mançu kültür hayat n n bütün 
alanlar nda görülmü tür. Bu sebeple bugün elimizde olan Mançuca eserlerin önemli bir bölümü asl nda 
Çinceden yap lan tercümelere dayanmaktad r. Bu tercümelerin d nda Mançulara ait olan eserler daha 
çok tarih kay tlar , askerlik sanat yla ilgili kaynaklar, özellikle amanizm ile ilgili baz  halk edebiyat  
ürünleri ve sözlüklerdir. Möllendorff (1890:3) Mançulardan kalan eserleri u ekilde s n fland r r: 

1. Mançuca ö retmek amaçl  yaz lan kitaplar 

2. Sözlükler 

3. Devlet yönetimi ile ilgili kitaplar 

4. Felsefe ve etikle ilgili kitaplar 

5. Dinî kitaplar 

6. Tarih ve co rafya kitaplar  

7. Yarl klar, anla ma metinleri, kanunnameler 

8. Askerî bilimlerle ilgili kitaplar 

9. Matematik ve t p kitaplar  

10. Romanlar ve iirler 

Stary, Mançu edebiyat n  üç döneme ay r r: a) Klasik Mançu edebiyat , b) Modern Mançu edebiyat , c) 
Mançu-Sibe Edebiyat  (1987: 287-288). Klasik Mançu edebiyat ndan kalan düz yaz  ve iir türünde edebî 
eserler mevcuttur. Ayr ca yine bu döneme ait olan atasözleri, beyitler ve tekerlemelerden ba ka Budizm, 
Taoizm, Hristiyanl k ve amanizm ile ilgili eserler vard r. Çing hanedan n y k lmas ndan günümüze 
kadar olan dönem Modern Mançu edebiyat  dönemi olarak kabul edilir. Eserlerinde Mançuca 
kullanmaya devam eden yazarlar taraf ndan yaz lan baz  iirler ve Mançuca olarak bas lan gazeteler 
Modern Mançu edebiyat n n eserleri olarak de erlendirilir. Sibeler taraf ndan üretilen edebî eserler de 
Mançu-Sibe edebiyat  dönemine dâhil edilir (Stary 1987: 289-295) 2.  

Bugün için elimizde olan Mançu halk edebiyat  ürünlerinin say s n n çok oldu u söylenemez. Tunguz 
dillerinin ve Mançuca ile Mançucan n tarihî kolu olarak de erlendirilen Cürçencenin nispeten geç 
dönemlerde yaz ya geçirilmesi, bu topluluklar n yo un bir ekilde Çin kültüründen etkilenmi  olmalar  
bu durumun sebepleri olarak dü ünülebilir. Mançulara ait en önemli halk edebiyat  ürünü olan Ni an 

aman Hikâyesi’nin “Altay dillerine” ait eserlerden, üzerinde en çok çal ma yap lan metinlerden 
oldu u ifade edilmektedir (Stary 1990: 317). Bundan ba ka, Mançu amanizm’ine ait baz  dualar, 
ark lar Mançulardan kalan di er halk edebiyat  ürünleridir (Stary 2002: 167). Ayr ca farkl  kaynaklarda 

kay t alt na al nm  olan çok say da Mançu atasözü de günümüze ula m t r.  

                                                             
2  Çal man n merkezinde do rudan Mançu edebiyat  olmad  için konunun ayr nt lar na burada girilmeyecektir. Konuyla 

ilgili ayr nt l  bilgi için Stary 2005’e bak labilir.   
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Mançu atasözleri 

Sözlü kültür ürünlerinden biri olan atasözlerine Mançucada an i gisun “genel, yayg n söz” (Norman 
2013: 18) veya dekdeni gisun “özlü söz, deyi ” (Hauer 2007: 100) denmektedir. Atasözlerinin bir milletin 
kültürünü, hayata bak n  ve varl kla olan ili kisini k sa ve etkili ifade biçimleriyle ortaya koydu u 
bilinmektedir. Dolay s yla Mançular  tan mak, geçirdikleri kültürel a amalar  anlamak, bunun ötesinde 
“Altay dilleri” konu an milletlerin kültürel yönden ne ekilde birbirine benzedi ini ortaya koymak için 
Mançu atasözleri oldukça de erli veriler sunmaktad r3. Bu çal mada ele ald m z atasözleri, Rochet 
taraf ndan yay mlanan Sentences, Maximes Et Proverbes Mantchoux Et Mongols adl  kitab n “Mançu 
atasözleri” bölümünde yer almaktad r4. Rochet, çal mas n n giri  bölümünde Mançu atasözlerinin bir 
k sm n  Klaproth’un Chrestomathie Mandchou ou Recueil De Textes Mandchou adl  kitab ndan ve baz  
Mançuca kaynaklardan ald n  ifade eder (1875 II). Atasözü olarak verilen bu örneklerin bir k sm  
asl nda Konfüçyüs’ün ö retilerinin Mançucaya çevirisidir5. Yukar da da ifade edildi i gibi, Çin 
kültürünün bütün unsurlar ndan yo un bir biçimde etkilenen Mançular devlet yönetiminde de 
Konfüçyüs gelene ini benimsemi lerdir (Elliot 2001: 28). Bu bak mdan, asl nda Mançu kültürüne ait 
olmayan baz  özlü sözlerin, kültür etkile imi sonucunda Mançu atasözleri olarak kabul edildi ini 
söylemek mümkündür. Çal mada ele al nan atasözlerinden hangilerinin bu nitelikte oldu unu tespit 
edebilmek için Mançu atasözleri, Eno 2015’te verilen Konfüçyüs’ün ö reti niteli indeki özlü sözleri ile 
kar la t r lm t r. Bir Mançu atasözünün Konfüçyüs’ün sözü ile örtü mesi durumunda, atasözünün 
denk geldi i özlü sözün Eno 2015’teki numaras , Mançu atasözünün Türkçeye çevirisinden sonra, 
parantez içinde gösterilmi tir. Çal mada öncelikle Mançu atasözleri konular na göre s n fland r lm t r. 
Bu atasözlerinin yap s na dair tespitler sonuç bölümünde verilmi tir.  Çal man n öncelikli amac  Mançu 
atasözlerini ortaya koyarak Mançu kültürünü tan tmak ve “Altay dilleri” konu an milletlerin atasözleri 
üzerinde yap lacak kar la t rmal  çal malara zemin olu turmakt r. Bundan dolay , Mançu atasözleri 
Türk veya Mo ol atasözleri ile yap  veya anlam bak m ndan kar la t r lmam t r.  

Konular na göre Mançu atasözleri 

Çal mada ele al nan atasözleri konular na göre I. Bilgi, bilgelik, e itim ve erdemle ilgili atasözleri, II. 
Aile ve aile bireyleri aras ndaki ili kilerle ilgili atasözleri, III. Toplumsal ili kiler ve olaylarla ilgili 
atasözleri, IV. Devlet görevlileri ve devlet yönetimiyle ilgili atasözleri, V. Hayata, insana dair gözlem ve 
tespitlerle ilgili ö üt niteli inde atasözleri olarak s n fland r lm t r. Ancak bu çal mada bütün Mançu 
atasözlerinin de erlendirme konusu yap lmad  vurgulanmal d r.  

Atasözlerinin s n fland r lmas  konusunda ara t rmac lar taraf ndan farkl  yöntemler teklif edilmi tir. 
Bu konuda genel olarak kabul görmü  bir yöntem geli tiren Matti Kuusi, atasözlerinin on üç temel ba l k 
alt nda de erlendirilebilece ini belirtir. Bu temel ba l klar unlard r; 1. Pratik do a bilgisi, 2. nanç ve 
basit inan lar, 3. Temel gözlemler ve sosyo-mant k, 4.Dünya ve insan hayat , 5. Payla m durumu, 6. 
Maneviyat/ ahlâk, 7. Sosyal ya am, 8. Sosyal etkile im, 9. leti im, 10. Sosyal konum, 11. Anla malar ve 
kaideler, 12. Üstesinden gelme ve ö renme, 13. Zaman ve zaman n anlam  (bk. Meider 2004: 16-17, Gül 
2010: 42-44). Aksoy, kavramsal de erleri bak m ndan Türk atasözlerini uzun bir gözlem sonucu tabiat 
olaylar n n nas l olageldiklerini ifade eden, uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak sosyal olaylar n 
nas l olageldiklerini tarafs zca bildiren, uzun bir gözlem ve deneme sonucu sosyal olaylar n nas l 

                                                             
3  Bu ba lamda, Prof. Dr. Bülent Gül (2010) taraf ndan “Mo ol Atasözleri”  ba l kl  çal mada sunulan veriler, yap lacak 

kar la t rmal  çal malar için oldukça önemlidir. Ayr ca, Türklerde atasözü yaz c l n n tarihî geli imi ve bu süreçte kay t 
alt na al nan atasözleri için Durmu  2020’ye bak labilir.  

4  Stary 1986 ve Stary 2012, Mançu atasözleri bak m ndan di er önemli kaynaklard r.  
5  Benzer ekilde, Kore atasözlerinde de Konfüçyüs gelene inin etkilerini görmek mümkündür (Lee 2017: 3). 
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olageldiklerini bildirirken bundan bir ders almam z  (aç kça söylemeyip dolay s yla) hat rlatan, 
denemelere ve mant a dayanarak do rudan do ruya ahlâk dersi ve ö üt veren, baz  gerçekler, felsefeler 
ve bilgece dü ünceler bildirerek yol gösteren, töreleri ve gelenekleri bildiren, baz  inan lar  bildiren 
atasözleri olarak s n fland r r (1971: 21-22). Çal mam zda Mançu atasözleri konular na göre be  ba l k 
alt nda de erlendirilmi tir. Fakat Mançu atasözleri üzerine yap lacak daha kapsaml  çal malarda bu 
konu ba l klar n n say s n n artaca  da muhakkakt r. Bununla birlikte a a da verilen baz  Mançu 
atasözlerinin birden fazla kategoriye dâhil edilmesi mümkündür. Ancak bu nitelikteki atasözleri farkl  
ba l klar alt nda tekrarlanmay p sadece bir ba l k alt nda de erlendirilmi tir.  

I. Bilgi, bilgelik, e itim ve erdemle ilgili atasözleri 

nceledi imiz eserde verilen Mançu atasözlerinin önemli bir bölümü bilginin önemi ile ilgilidir. Ayr ca 
erdemli olma, e itime de er verilmesi gerekti i birçok atasözünde vurgulanm t r. Bu ba l k alt nda 
de erlendirilen atasözlerinin bir k sm n  Konfüçyüs’ün özlü sözlerinin Mançucaya çevirisi 
olu turmaktad r. 

tacire de amurangge, mergen de hanci, girure be sarangge, baturu de hanci “Ö renmeyi seven 
bilginlere yak nd r, utanmay  bilen cesurlara yak nd r” 

julgei tacirangge, beyei jalin te i tacirangge, niyalmai jalin “Önceden ald n e itim kendin içindir, 
imdi ald n e itim ba kalar  içindir”  

ambasa saisa elehun i ler ler sembi buya niyalma enteheme hir hir sembi “Bilge ki iler dingin ve 
sakindir, s radan ki i her zaman huzursuzdur”  

taidz tacik  de dosika manggi, geren irgen i emu adali “ ehzade s n fa girdikten sonra di er insanlarla 
e it olur” 

ambasa saisa absi ocibe, beye elehun ak ngge ak  “Bilge ki iler ne olursa olsun kendilerini yeterli 
görmezler”  

fe be uribumbime ice be sarangge sefu oci ombidere “Eskiyi y karak yeniyi ö renen ki i hoca olmu tur” 

ulhire i h dun ningge be, mergen sembi, sara i farh n ningge be, mentuhun sembi “H zl  anlayana ak ll  
denir, bilgisi bulan k olana aptal denir” 

tacimbime, g nirak  oci, mekele ombi, g nimbime, tacirak  oci, jecukuri ombi “Ö rendiklerimizi 
dü ünmezsek bo a gider, ö renmeden dü ünmek kafay  kar t r r”  

tacire de amurangge, mergen de hanci “Ö renmeyi seven bilgelere yak n olur” 

erde doro be donjifi, yamji bucecibe ombikai “Sabah do ruyu duyduktan sonra ak am ölsem de gam 
yemem” (4:8) 

sure genggiyen ulhisu mergen g wa niyalma ci fulu ombi “Ak ll , zeki ve bilge bir ki i di er insanlardan 
üstündür” 
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mergen be sabuci, jergilere be g ni, mergen ak ngge be sabuci, dolori beyede kimci “Ak ll  birini 
görürsen onun gibi olmaya çal , ak ls z birini görürsen onda kendini sorgula” 

ambasa saisa jurgan be sambi, buya niyalma aisi be sambi “Bilge ki i erdemi bilir, s radan ki i 
ç karlar n  bilir” 

erdemu be wesihun oburengge saisa be huwekiyeburengge kai “Erdemi yücelten ki i bilgelere örnek 
olur” 

erdemu emteli ak , urunak  duwali bi “Erdem yaln z de ildir, her ko ulda bir yolda  olur” (4:25) 

ambasa saisa mohocibe akdun, buya niyalma mohoci, uthai balai ombi “Bilge ki iler yoklu a dü se de 
sa lam durur, s radan ki iler yoklu a dü se hemen bozulur” (15:2) 

ambasa saisa beye de baimbi, buyu niyalma, beye de baimbi “Bilge ki iler kendini sorgular, s radan 
ki iler ba kalar n  sorgular” (15:21) 

doro be g ni, bi, erdemu be memerembi, gosin de nikembi, muten de sa ambi “Töreyi dü ün, erdemden 
ayr lma, sevgiye güven, sanattan zevk al” 

foutze hendume, bi, erdemu be buyerengge, boco be buyere adalingge be sabure unde “Efendi öyle 
söyler; Ben erdemi cinsel ili ki kadar seven bir kimseyi henüz görmedim” (15:13) 

ambasa saisai erdemu oci, edun, buya niyalma edun oci, orho, orhoi dele edun daci urunak  neih mbi 
“Bilge ki iler özü itibar yla rüzgâr gibidir, s radan ki iler özü itibar yla çimen gibidir, rüzgâr esti inde 
çimenler e ilir” (12:19) 

tze gung, ambasa saisa be fonjire jakade, fudzi hendume, gisun i onggolo yabufi, amala dahabumbi 
“Zi Gong “Bilge kimdir?” diye sordu unda Efendi öyle dedi; Telkin etti i eyi önce kendisi yapan, sonra 
da ona uyand r” (2:13) 

erdemu bisirele gucu be gucule, tusa ak  gucu be ash  “Erdemli ki ilerle arkada l k et, yarars z 
ki ilerden uzak dur” 

ambasa saisa, jalin tuhentele gebu tukirak  be ubiyambi “Bilge bir ki iyi ad n n sonraki ku aklara 
ula mama dü üncesi üzer” 

ambasa saisa erdemu be g nin de tebumbi “Bilge ki iler erdemi dü üncelerinde konumland r r” 

enduringge niyalmai bithe be h laci tetendere, urunak  doro giyan be saci acambi “Azizlerin 
kitaplar n  okuyup anlamak istiyorsan gelenekleri ve ilkeleri bilmen gerekir” 

tacire ursei bithe h larangge umai hafan oki serengge waka, cohome doro be getukeleki sere g nin 
“Ayd n ki ilerin kitaplar n  okuyanlar n amac  yüksek mevkili idareci olmak de ildir, ilkeleri 
dü üncelerinde daha iyi anlamakt r” 

banin ishunde hanci, tacin ishunde goro “ nsanlar özünde birbirine yak nd r, ald klar  e itim onlar  
birbirinden uzakla t r r” 
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niyalma oki seci jirgara be bairak , jirgara be baiki seci niyalma ojorak  “ nsan olmak istiyorsan 
durup dinlenme, durup dinlenmek isteyen insan olamaz” 

kung fudzi, doro be yabuha de, emu inenggi sidende bolgo ombi “Efendi Kung’un yolundan gitmek için 
bir gün boyunca namuslu olmak gerekir” 

II. Aile ve aile bireyleri aras ndaki ili kilerle ilgili atasözleri 

Aile büyüklerine sayg  gösterilmesinin Mançu kültüründeki önemi Mançu atasözlerine de yans m t r. 
Ayr ca ailedeki bireylerin birbirlerine kar  sorumlulu u atasözlerinde i lenen bir konudur. 

ama eme i se be, g nirak  oci ojoraku, emu de oci urhunjembi, emu de oci jobombi “Anne babam z n 
ya n  dü ünmezsek olmaz, bu bizi hem sevindirir hem de korkutur” 

foutze hendume, ama bisire de, terei mujin be tuwambi, ama ak  oho de terei yabun be tuwambi, ilan 
aniya otolo, ama i doro be halarak  oci, hiyoo ungga seci ombidere “Efendi öyle söyler; Baban 
hayattayken onun niyetini gözlemle, öldükten sonra onun yapm  olduklar n  yap, e er üç y la kadar 
baban n yolundan ayr lmazsan, sen hakiki bir evlats n”  (1:11) 

sargan mergen oci eigen de gasacun komso, jui hiyoo ungga oci ama i mujilen sulfa “Kar s  zeki ise 
kocan n s k nt s  az olur, o lu hay rl  ise baban n yüre i ferah olur” 

boo yadah n ohode hiyoo ungen jui be sambi, gurun facuh n ohode tondo amban be takambi “Hay rl  
o ul ev yoksulla nca anla l r, sad k bir hizmetkâr ülke s k nt ya dü ünce anla l r” 

kemuni husun buhe aha be g ni, fa an ak ngge jui be ume g nire “  buyurdu un köleyi dü ün, erdem 
yoksunu evlad n  dü ünme” 

boo de bifi ama eme be ginggule, goro genefi hiyan daborengge ai baita “Evde anne ve babana sayg  
göster, uzaklara gidip tütsü yakmak bunun yan nda nedir?” 

sain be iktambuha boo de, urunak  funcetele h turi bi, ehe be iktambuha boo de, urunak  ambula 
jobolon bi “ yili in topland  bir evde her zaman fazlaca talih vard r, kötülü ün topland  bir evde her 
zaman çok talihsizlik vard r” 

sargan mergen oci boo bayan ak  i jalin de joborak , jui hiyoo ungga oci ama aiseme julesi 
facihiya ambi “Kad n zeki ise evde zenginlik olmad  için üzülmeye gerek yok, o ul hay rl  ise baba ne 
diye kayg lans n?  

ama eme i bisire de, goro generak , geneci urunak  ici be alambi “Anne ve baban hayattayken uza a 
gitme, gidersen muhakkak nereye gitti ini söyle” (4:19) 

juse ama eme i sain ehe babe kemuni songkolome yabumbi “Çocuklar ço unlukla anne babalar n n 
yapt  iyi ve kötü eyleri tekrar ederler” 

jui oci hiyoo ulaci acara, deo oci deocileci acara be inu sacibe “O ul olarak görevin ataya sayg  
göstermektir, karde  olarak görevin karde lerine kar  sorumlulu unu yerine getirmektir” 
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III. Toplumsal ili kiler ve olaylarla ilgili atasözleri 

Ki inin ba kalar na kar  sorumluluklar , onlara kar  nas l davranmas  gerekti ine dair uyar lar Mançu 
atasözlerinde ifade edilmektedir. Toplum kurallar na uymak ve toplumsal düzeni bozmamak da bu 
atasözlerinde vurgulanan hususlard r.   

iren i sai arangge be sai ara, irgen i ubiyarangge be ubiyara oci, erebe irgen i ama eme sembi 
“ nsanlar n onaylad n  onaylayan, kar  oldu una kar  olan, onlar n annesi ve babas  gibidir” 

ambasa saisa niyalma i niyalma be dasambi “Bilge ki i insanlar  di er insanlarla yönetir”  

geren ubiyaci, urunak  kimci, geren sai aci, urunak  kimci “ nsanlar n onaylad  ve onaylamad  
eyleri iyice gözlemle” 

beye, beyebe ni a, niyalma be weihuken i waka ara oci, gasacun goro ombi “Ki i, kendisini a r, 
ba kalar n  hafif bir ekilde ele tirirse memnuniyetsizlikler uzakla r” 

si aika sain be yabuci, tangg  h turi isibumbi “Sen iyilik yaparsan, yüz talih sana ula r” 

sain be iktambuci sain i karulan bi, ehe be iktambuci ehe i karulan bi “ yilik yapan iyilik bulur, kötülük 
yapan kötülük bulur” 

budai boo de funcehe buda bici, j gun de yuyure niyalma bimbi “Mutfakta art k bir yemek varsa, yolda 
açl ktan ölen bir ki i vard r” 

jug n goro oci morin i h sun be sambi, inenggi goidaci niyalma mujilen be ulhimbi  “Yol uzunsa at n 
gücü belli olur, günler geçtikçe ki inin yüre i anla l r” (14:33) 

beyebe tob obume muterak  oci, niyalma be adarame tob obumbi “Kendini düzeltemeyen ba kalar n  
nas l düzeltir?” (13:22) 

beye de isbure be cihak ngge be inu niyalma de ume isibure “Kendine yap lmas n  istemedi ini di er 
ki iler de yapma” (12:2) 

niyalmai ubiyarangge be sai ara, niyalmai sai arangge be ubiyara oci, terebe niyalmai banin be 
fudarak  sembi “ nsanlar n onaylamad  eyleri övmek, övdü ü eyleri onaylamamak insan n do as na 
kar  gelmektir” 

iletu eleme bure ohode, butui baci toodame jimbi “Ulu orta sadaka verirsen, kar l n  gizli bir yerden 
al rs n”  

sahak   bithe be h laci sain gucu be baha gese, h laha bithe be sabuci fe gucube acaha gese “Bilmedi in 
bir kitab  okumak yeni bir arkada  edinmek gibidir, okumu  oldu un bir kitaba tekrar bakmak eski bir 
arkada  görmek gibidir” 

gucuse de nure benere anggala, emu ineggi ilan jergi buda ulebu “Arkada lar na içki vermek yerine, 
günde üç kere yemek ikram et” 
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ilan niyalma emgi yabure de, urunak  musei sefu ojorongge bi “Üç ki i birlikte yürürsek, içimizden 
biri önderimiz olur”  

asihan urse funiyehe araka niyalma be ume basure, ilha ilarangge hiyenak  udu udu inenggi 
fulgiyan ombi “Genç adam, ak saçl larla alay etme, aç lan çiçekler kaç gün k z l kal r? 

ejen be weilere de dalhidaci girucun ombi, gucuse de dalhidaci aldangga ombi  “Efendisine hizmet 
ederken ölçüsüz davranan utan r, arkada lar na ölçüsüz davranan yaln z kal r” (4:26) 

tondo amban, juwe ejen be weilerak , jilihangga hehe, juwe eigen be gaijirak  “Sad k bir hizmetkâr 
iki efendiye hizmet etmez, iffetli bir kad n iki erkekle evlenmez” 

emu sain gisun de ilan tuweri halh n adali, ehe gisun niyalma be kokiraburengge ninggun biya 
ah run gese “Tatl  bir söz üç k  s t r, kötü bir söz insanlar  alt  ayl k so uk gibi incitir”  

niyalma de tusa araci, beye de tusa ombi “Ba kalar na iyilik yaparsan bu kendine yapt n iyilik olur” 

irgebun i nomun i ilan tangg  fiyelen ba, emu gisun de baktambuci ombi, g nigan miosihon ak  sehe 
be kai “Üç yüz bölümlük iir kitab n n tek cümlelik özeti udur; kötülük dü ünme” (2:2) 

etuku adu manaha erin de antaha gucu komso, niyalma be labdu takaha de uru waka labdu 
“Giysilerinizin y rt k oldu u günlerde e  dost az olur, çok insan tan y nca s k nt lar çok olur”  

bi, niyalma minde isibure be cihak ngge be, bi, inu niyalma de isibure be cihak  “Ben insanlar n bana 
yapmas n  istemedi i eyleri, di er insanlara yapmak istemem” (15:24) 

jalingga haha nomhon niyalma be holtome, nomhon niyalma umai sark  be kadalara “Kötü bir adam 
iyi insanlar  aldat r,  iyi insanlar cahilleri idare eder”  

niyalma de emu ihan be bahaci, niyalma de emu morin be toobadu “Bir ki iden bir öküz al rsan o ki iye 
bir at ver”  

aikabade niyalma de tusa ararak  oci, fucihi be h laha seme yooni untuhuri ombi “ nsanlara yarar n 
yoksa Buda’ya yapt n ibadetler tamamen anlams zd r” 

ini boo be tacibuci ojorak  bime, niyalma be tacibume muterengge ak  “Kendi ailesini e itemeyen 
ba kalar n  e itemez” 

maktame sai aci h turi banjinambi, firume gisureci jobolon banjinambi “Översen talih bulursun, 
söversen talihsizlik bulursun” 

ulin fulu oci gisun amba, h sun etuhun oci niyalma be gida ambi “Zenginli in çoksa sözün a r olur, 
gücün varsa insanlara tahakküm edersin”  

damu sain baita be jabu, karulame acabure be ume fonjire “Sadece iyilik yap, bunun kar l n  isteme” 

unenggi serengge, beye beyebe mutebure teile ak , jaka be muteburengge kai “Kâmil bir insan sadece 
kendisini düzeltmez, di er insanlar  da düzeltir”  
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emu erinde edun, tuwa i adali jili, tuweri forgon i etuku be deijibumbi “Öfke, rüzgârl  havada ate  
gibidir, k  mevsiminin k yafetlerini yakar”  

beyebe niyalma sark  de joborak , niyalma be sark  de jobombi “ nsanlar beni tan mad  için 
kayg lanmam, insanlar  tan mad m için kayg lan r m”  

damu gosingga niyalma, niyalma be sai ame mutembi, niyalma be ubiyame mutembi “Sadece 
sevmeyi bilen bir insan insanlar  övebilir ve insanlardan nefret edebilir” 

foutze hendume, dele bifi onco ak , dorolon be yabure gingg n ak  sinagan de tu afi gosihun ak  oci, 
bi, aibe tuwambini “Efendi öyle söyler; Yüksek bir konumda olup cömert olmayanlar , ibadet ederken 
sayg l  olmayanlar , yas tutmas  gerekti inde kederlenmeyenleri anlayam yorum” 

orho ahrun gecen de gelembime gecen un de gelembi, ehe niyalma oci cisui ehe niyalma de akabumbi 
“Ot ayazdan korkarsa ayaz da güne ten korkar, kötü bir insan n hakk ndan ba ka bir kötü insan gelir” 

sain be yaburengge de tangg  h turi isibure, ehe be yaburengge de tangg  jobolon isibure “ yilik 
yapanlara yüz talih ula r, kötülük yapanlara yüz bela ula r”  

gisurere jabure de urunak  dahash n oso, tere ilire de urunak  fejile oso “Cevap verirken her zaman 
yumu ak ba l  ol, aya a kalkarken her zaman mütevaz  ol” 

ume bayan de akdafi yadah n be fusih ara “Zenginli ine güvenip yoksullar  küçük görme”  

injeci ini jalin urgunjembi, songgoci ini jalin ali ambi “Gülerse onun için sevinirim, a larsa onun için 
üzülürüm” 

emu niyalma turulafi geren niyalma songkoleme, emu boo yabufi ga an, gubci alh dame “Bir ki i ilk 
ad m  atarsa di erleri onu takip eder, köydeki bir aile bir ey yaparsa bütün köy onlar n yapt n  yapar” 

beyede isirak ngge de ume gucelere “Sana denk olmayanlarla arkada l k etme” 

jalingga haha eihen be ubaliyame, elemangga nomhon niyalma de morilabure “Kötü adamlar bir gün 
e e e dönecektir ve iyi insanlar onlar n s rt na binecektir”  

IV. Devlet görevlileri ve devlet yönetimiyle ilgili atasözleri 

Çin’de hanedan kurmu  topluluklardan biri olan Mançular için devlet yönetimi oldukça önemli bir 
aland r. Yasalar n önemi, devlet görevlilerinin nas l olmas  gerekti i, memurun amirine kar  tutum ve 
sorumluluklar  baz  atasözüne konu olmu tur.  

niyalmai mujilen selei gese bicibe hafan i fafun hija de adali “Ki inin yüre i demir gibiyse, resmî 
görevlilerin buyru u ocak gibidir” 

dergingge, dorolon de amuran oci, irgen tak rabu de ja ombi “Üst mevkidekiler ibadete dü kün olursa 
insanlar  yönlendirmek kolay olur”   
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abkai jui waka oci, dorolon be gisurerak , kemun be toktoburak , hergen be dasarak  “E er gö ün 
o lu6 de ilseniz, ibadetten bahsedemezsiniz, kural belirleyemezsiniz, yaz y  düzeltemezsiniz”  

ejen ojoro mangga, amban ojorongge ja ak  sehebi “Han olmak zordur, ama onun hizmetkâr  olmak 
kolay de ildir” (13:15) 

tondo amba oci bucere de gelerak , bucere de gelere oci tondo amban waka “Sad k bir hizmetkâr 
ölümden korkmaz, ölümden korkuyorsa sad k bir hizmetkâr de ildir”  

dasan be leolembihide urunak  yoo un be tukiyembi “Siyaset üzerinde konu acaksak öncelikle Yao ve 
un’u7 yücelterek söze ba lamal y z”  

kooli ereci sain ningge ak , g nin ereci jiramin ningge ak  “Yasadan daha önemli, dü ünceden daha 
de erli bir ey yoktur” 

dorolon i nomun de henduhengge, dergi ejen be weilere de niyalma be weilere adali sehebi “Töre 
kitab nda yaz lana göre, Han’a hizmet etmek halka hizmet etmek gibidir” 

hafan ujui jergide isinacibe, tumen fafun songko be dahambi “Bir görevli yüksek bir mevki sahibi olsa 
da bütün kurallara uymak zorundad r” 

taciburak  irgen be afara de baitalaci, erebe waliyarangge sembi “Sava ta e itimsiz ki ileri kullanmak 
onlar  feda etmektir” 

V. Hayata, insana dair gözlem ve tespitlerle ilgili ö üt niteli inde atasözleri 

Gündelik hayata dair yap lan gözlemler ve deneyimlerden ç kar lan sonuçlar birçok Mançu atasözünde 
kar l n  bulmu tur. Bu ba l k alt nda verilen atasözlerinde ço unlukla hayata dair tespitler sunularak 
bunlarla ilgili dolayl  veya do rudan ö ütler verilir.  

niyalma be cira tuwaci ojorak , mederi muke be hiyase i miyalici ojorak  “ nsan görünü üyle 
de erlendirilmez, deniz suyu kovayla ölçülmez” 

niyalma banjirengge tangg  sede jalundarak , kemuni minggan aniyai jobolon be hefeliyembi “ nsan 
yüz ya na kadar ya amaz ama bin y ll k s k nt y  ba r nda ta r” 

niyalma, tasha be nungnere mujilen ak  tasha niyalma be nungnere mujilen bi “ nsan n kaplana zarar 
verme niyeti olmaz, ama kaplan n insana zarar verme niyeti olur” 

golmin hiyang ni muke emgeri eyehe bolju amasi bedererak  niyalma sakdaka manggi ainahai 
dah me asihan ojorongge “Irma n suyu bir kere akt ktan sonra geriye dönmez, insan ya land ktan 
sonra tekrar genç olmaz” 

niyalma, aisi be sabuha gojime jobolon be saburak , nimaha, be be sabuha gojime welmiyeku be 
saburak  “ nsan talihi kovalar, talihsizli i de il, bal k yemi kovalar, kancay  de il” 

                                                             
6  Gö ün o lu, Zhou Hanedan n hükümdarlar  için kullan lm t r (Eno 2015:9). 
7  Çin tarihinde bilgelikleri ile tan nan hükümdarlard r (Eno 2015: 8). 
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ibtenehe moo be colici ojorak , hukun boihon i fajiran be ilbaci ojorak  “Çürümü  bir tahtay  
oyamazs n, gübre ve çamurla duvar  s vayamazs n” (5:10)  

manju gisun nikan gisun ci ja “Mançu dili Çin dilinden kolayd r” 

manju bithe be urunak  urebu, ak ci nikan bithe be hafukiyame getukeleme mutembio “Mançu yaz s n  
kesinlikle çal , yoksa Çin yaz s n  ayr nt lar yla aç klayabilir misin?”  

manju gisun i ududu hergen be nikan niyalma h lame muterak  “Mançu dilinin çok heceli kelimelerini 
Çinliler telaffuz edemez”  

udu enduringge seme, inu muterak  babi “Ki i ne kadar yüce olursa olsun yapamayaca  eyler vard r” 

h turi jobolon de duka ak , damu niyalmai beye baimbi “Talih ve talihsizli e aç lan kap  yoktur, ancak 
ki inin kendisi bunlar  arayarak bulur”  

wesihun bahacibe girucun be g ni, beye elhe oci suilacun be g ni “Haysiyet kazan rsan utanc  dü ün, 
bedenin sa l kl ysa hastal  dü ün”  

jaka de da dube bi, baita de tuhen deribun bi “Her eyin kökeni ve sonu vard r, her i in bir sonucu ve 
ba lang c  vard r” 

niyalma de goro seolen ak  oci, urunak  hanci jobocun bi “Ki i uzaktaki eylere kar  dü üncesizse, 
s k nt lar  yak n nda bulmas  kaç n lmazd r” 

horonggo tasha jug n i dulimbi de dedurak , horibuha, muduri inu abka wesire erin bi “Kaplan yolun 
ortas nda yatmaz, tutsak bir ejderha zaman  gelince gö e yükselir”  

niyalma de tafulara ilan hacin i amba doro bi, nure be targa, boco be aldangga, jiha be ume efire  
“ nsanlara ö ütlenecek üç önemli kural vard r; çkiden kaç n n, ehvete kap lmay n, kumar oynamay n” 

ilan aniya otolo tacici, fulun be g nirak ngge be, ja de baharak  kai “ Üç y l okuyup, kazanc n  
dü ünmeyen birini bulmak kolay de ildir” 

emu morin juwe anggemu be tohorak , tondo amban juwe ejen be weilerak  “Bir ata iki eyer vurulmaz, 
sad k bir hizmetkâr iki efendiye hizmet etmez” 

muwa buda jeme, muke omime, gala bukdame cirucibe sebjen inu terei dolo bi “Çi  a  yemek, su içmek, 
ellerini ba layarak boyun e mek, bunlarda bile bir sevinç vard r” 

ilha de dah me ilara erin bi niyalma de enteheme asihan ojorongge ak  “Çiçeklerin tekrar aç laca  bir 
mevsim vard r, fakat insan hiçbir zaman tekrar genç olamaz” 

sunja ciktan be dahaci, mujilen tani tob ombi “Her kim be  ilkeye uyarsa, niyeti hep iyidir” 

gosire de, suilaburak  ome mutembio tondo de jomburak  ome mutembio “Sevenin ac  çekmemesi, 
âdil olan n itiraz etmemesi mümkün mü? 
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niyalma bime gosin ak  oci, dorolon be ainara, niyalma bime gosin ak  oci, kumun be ainara “Ki inin 
insaniyeti yoksa ibadetle ne i i olur, ki inin insaniyeti yoksa müzikle ne i i olur” (3:3) 

niyalma omirak  jeterak ngge ak , amtan be same bahanarangge komso sembihe “Yemeyen ve 
içmeyen bir ki i yoktur, ancak çok az ki inin iyi bir damak tad  vard r” (17:19) 

abka na i amba seme, niyalma hono gasara babi “Yer ve gök ne kadar geni  olsa da insan ikâyet edecek 
bir ey bulur” 

niyalma i kidure g nirengge cira boco ak  “Ki inin isteklerinin ve dü üncelerinin ekli ve rengi yoktur”  

mujilen dolo daldarak  oci, tumen hacin yooni getuken ombi “Yüre indekileri gizlemezsen her ey sana 
a ikâr olur” 

hesebun sain oci niyalma, hutu be gelembumbi, forgon wasika manggi hutu inu necinjimbi “Ki inin 
kaderinin iyi olmas  kötü ruhlar  korkutur, zaman  azald ktan sonra kötü ruhlar sald r ya geçer” 

nure be komsokon i omi, baita be fulukan i ulhi “Az içki içerek her eyi daha çok anla” 

yadah n bime haldaba ak , bayan bime cokto akungge, antaka “Yoksul olup dalkavuk olmayan, zengin 
olup ma rur olmayan var m ?” (1:15) 

gisurere de girurak  oci, yabure de mangga ombi “Çekinerek söyledi ini zorlanarak yapars n” (12:3) 

niyalma ulin i jalin de bucembi, gasha be i jalin de gaibumbi “ nsan mal mülk u runa ölür, ku  yem 
u runa yok olur” 

abka de ijish n ningge taksimbi, abka de fudasih n ningge gukumbi “Tanr ya itaat eden kendini bulur, 
Tanr ya asi olan kendini kaybeder”  

abka, niyalma be ujire gung bicibe, niyalma, abka de karulan hus n ak  “Tanr  insana r zk verse de 
insan Tanr ya bunun kar l n  vermekten yoksundur”  

un mukdefi alin i miyoo h wa asa ilire unde, bodoci gebu aisi sere anggala jirgara de isirak   “Güne  
do duktan sonra da daki mabedin ke i leri kalkmad ysa, kendi nasibini dü ünerek rahat n  bozma”  

yadah n bime gasarak ngge mangga, bayan bime coktolorak ngge ja “Yoksul olup k skanç olmamak 
zordur, zengin olup ma rur olmamak kolayd r” (14:10) 

dorolon de mamgiyara anggala, hibcan ocina, sinagan de, yangselara anggala gosihon ocina 
“ badette a r ya kaçmak yerine ölçülü ol, yas tutarken iyi görünmek yerine ac l  ol” (19:14) 

gasha bucere hamime, terei guwenderengge usacuka, niyalma bucere hamime, terei gisun sain “Ku  
ölüme yakla rken ötü ü hüzünlü olur, ki i ölüme yakla rken sözü iyi olur” 

mujilen sain oci boo de wesihun jui banjimbi, forgon sain oci aiseme mafa i usin de akdambi “Niyet iyi 
ise evde yüce bir o ul do ar, mevsim iyi ise neden atalar n n tarlas na güvenmezsin?” 
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bi tuwaci ududu boo yadafi geli bayakabi, ududu boo bayafi dah me yadah n ohobi “Fakirken zengin 
olan, zenginken tekrar fakir olan birçok ev gördüm” 

yaya jug n de yabure urse, gemu encu ga an i niyalma “Yolda yürüyen ki ilerin hepsinin köyü farkl ” 

dulekengge be jabcaci ojorak  oho, jiterengge be kemuni tosoci ombi “Olana hay flanmak olmaz, olacak 
olana haz rlanmak gerek” 

geren cooha de jiyanggiyun be durici ombi, emteli haha de mujin be durici ojorak  “Ordudan bir 
generali ele geçirebilirsin, yaln z bir adam n heveslerini ele geçiremezsin” (9:26) 

tarire ihan nememe jetere orho ak , zang ni singeri elemangga funcetele jeku bi “Tarlay  süren öküzün 
yiyecek otu yokken bir farenin çokça yiyece i vard r” 

mutere muterak  babe fonjici ombi “Olabilecek ve olamayacak eyleri sorabiliriz”  

ulin bisire urse gisun be sume mutembi, ulin ak  niyalma gisun be donjirak  “Varl kl  ki iler sözlerini 
anlatabilir, yoksul ki ilerin sözleri duyulmaz” 

niyalma de minggan inenggi sain ak , ilha fataha manggi fulgiyan boco g waliyambi “ nsan bin güzel 
gün geçirmediyse, çiçekleri yolunmu  ve k z l rengi solmu  gibidir” 

forgon genehe manggi suwayan aisin i boco g waliyambi, erin isinjaha de sele inu eldeme jergi eme  
“Zaman  bittikten sonra alt n n rengi solar, zaman  gelince demir ldayarak parlar” 

morin, yarfun be tuhebure baili bi, indah n, orho be usihibure karulan bi “ Yular n  ç karmak ata 
iyiliktir, çimi slatmak köpe e cezad r” 

niyalma, da baci aljaha de fusih n, jaka, da baci aljaha de wesihun “Yabanc  bir yerden gelen ki i 
de ersizdir, yabanc  bir yerden gelen e ya ise de erlidir” 

orho dorgi be gisureci, jak nde jabure niyalma donjimbi sehebi “Çay r n ortas nda konu ursan yoldan 
geçenler seni duyar” 

gisun labdu oci gisurere de ufarambi, labdu jehe manggi dolo ali ambi “Sözün çok olursa konu urken 
yan l rs n, çok yemek yedikten sonra miden rahats zlan r” 

jiha bici uthai baitala, bucehe manggi gemu untuhuri ombi “Paran varsa harca, öldükten sonra her ey 
bo  olur”  

baita tome dabtame seoleci, amaga inenggi aliyacun bahafi guwembi “Yapaca n her eyi uzun uzun 
dü ünürsen, gelecekte ya ayaca n pi manl klardan kurtulursun”  (2:18) 

sain ehe ningge be ilgaburak  oci, bireme gemu sain seci geli ombio “ yi ve kötü eyler ay rt 
edilemedi inde her eye iyi demek mümkün mü?”  

mergengge urse muke be buyembi, gosingga urse alin be buyembi “Bilge ki iler denizi sever, sevecen 
ki iler da  sever” (6:23) 
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bucere banjirengge emu erin i andande bi “Ölmek ve do mak sadece bir an meselesidir”  

niyalma banjira de emu inenggi seme baitalan ak  obume muterak , uthai emu inenggi seme ulin ak  
oci ojorak  “ nsan hayat nda ihtiyaçlar n  kar lamadan ya ayamaz, bu yüzden r zk n n pe inde 
olmad  bir gün yoktur” 

gosingga be yabuci bayan ume muterak , bayan oki seci gosingga de ojorak  “Sevgi dolu bir insan 
zenginlik pe inde ko maz, zengin olmak isteyen sevgi dolu bir insan de ildir” 

baita amala amcame aliyara anggala an i ucuri ciralame tacibure de isirak  “Olan n ard ndan 
a lamak yerine an n f rsat n  de erlendirmek daha iyidir” 

honin deberen udu amtangga bicibe geren i angga de acaburengge mangga “Koyun etinin tad  güzel 
olsa da, herkesin bunu sevmesini beklemek zordur” 

niyalma yadah n oci g nin foholon, morin turga oci funiyehe golmin  “Bir ki i yoksulsa fikri k sad r, 
bir at zay fsa yelesi uzundur”  

haksan be yabume jab an be baire anggala,  necin de tefi hesebun be aliyara de isirak  “Acele 
davranarak talihini aramak yerine sükûnet içinde oturup kaderini beklemek iyidir”  

galga inenggi muke eyere ko sangga be dasata, h wanggar seme agara de belhembi “Aç k bir günde 
suyun ak p gidece i yollar  düzenlemek gerekir, bu f rt nalara haz rl kt r” 

sarangge, am rangge de isirak , amurangge sebjelerengge de isirak  “Bir eyi bilen o eyi sevene 
yakla maz, bir eyi seven o eyden keyif alana yakla maz” 

manjusiri fucihe terei bade baci, geren ergengge teisu be bahambi “Buda Manjusiri bu dünyadaysa 
bütün canl lar ihtiyaçlar n  elde edecekler” 

niyalma necin oci gisurerak , muke necin oci eyerak  “ nsan huzur içindeyse konu maz, su huzur 
içindeyse akmaz” 

tacihai ungke bime niyalma kemuni sark  “Ne kadar ö rense de insan n hâlâ bilmedi i eyler vard r” 

gosingga urse jobo orak , mergengge urse h limburak , baturungga urse golorak  “Sevgi dolu bir 
insan kayg lanmaz, ak ll  bir insan aldanmaz, cesur insan korkmaz”  (9:29) 

Sonuç 

Mançu atasözleri konular na göre incelendi inde bunlar n bilginin ve bilgeli in önemi, aile ve aile 
bireyleri aras ndaki ili kiler, toplumsal ili kiler ve devlet yönetimi ile ilgili oldu u görülmektedir. Ayr ca 
hayatla ilgili tespit ve ö üt niteli i ta yan birçok atasözü de dikkat çekmektedir. Bunlardan bilgi ve 
bilgeli in önemine dair olan atasözlerinin önemli bir k sm  Konfüçyüs’ün özlü sözlerinin Mançucaya 
çevirisidir: 

erde doro be donjifi, yamji bucecibe ombikai “Sabah do ruyu duyduktan sonra ak am ölsem de gam 
yemem” (4:8) 
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ambasa saisa mohocibe akdun, buya niyalma mohoci, uthai balai ombi “Bilge ki iler yoklu a dü se de 
sa lam durur, s radan ki iler yoklu a dü se hemen bozulur” (15:2) 

ambasa saisa beye de baimbi, buyu niyalma, beye de baimbi “Bilge ki iler kendini sorgular, s radan 
ki iler ba kalar n  sorgular” (15:21) 

Bununla birlikte gündelik hayatla ilgili gözlem ve deneyimlere dayanan atasözlerinin büyük bir 
bölümünün aslî olarak Mançu kültürüne ait oldu unu söylemek mümkündür.  

honin deberen udu amtangga bicibe geren i angga de acaburengge mangga “Koyun etinin tad  güzel 
olsa da, herkesin bunu sevmesini beklemek zordur” 

emu sain gisun de ilan tuweri halh n adali, ehe gisun niyalma be kokiraburengge ninggun biya 
ah run gese “Tatl  bir söz üç k  s t r, kötü bir söz insanlar  alt  ayl k so uk gibi incitir”  

Sözlü kültür ürünleri olan atasözlerinin ak lda daha kal c  olmas  birtak m ses tekrarlar , anlam 
bak m ndan ko utluklar ve z tl klar ile sa lan r. Mançu atasözlerinin yap s nda da birçok ses tekrar , 
anlamsal ko utluklar ve z tl klar dikkat çeker. Aliterasyon, tezat ve tenasüp sanatlar  Türk atasözlerinde 
de s kl kla görülmektedir (Çobano lu 2004: 25-26). 

u atasözlerinde /s/, /b/, /d/ ve /j/ seslerinin tekrar edildi i görülür:  

ambasa saisa beye de baimbi, buyu niyalma, beye de baimbi “Bilge ki iler kendini sorgular, s radan 
ki iler ba kalar n  sorgular” (15:21) 

bi tuwaci ududu boo yadafi geli bayakabi, ududu boo bayafi dah me yadah n ohobi “Fakirken 
zengin olan, zenginken tekrar fakir olan birçok ev gördüm” 

tondo amban, juwe ejen be weilerak , jilihangga hehe, juwe eigen be gaijirak  “Sad k bir hizmetkâr 
iki efendiye hizmet etmez, iffetli bir kad n iki erkekle evlenmez” 

A a da verilen Mançu atasözlerinin yap s nda ise anlam bak m ndan ko ut ve z t kelimeler 
bulunmaktad r: 

nure be komsokon i omi, baita be fulukan i ulhi “Az içki içerek her eyi daha çok anla” 

emu sain gisun de ilan tuweri halh n adali, ehe gisun niyalma be kokiraburengge ninggun biya 
ah run gese “Tatl  bir söz üç k  s t r, kötü bir söz insanlar  alt  ayl k so uk gibi incitir”  

niyalma yadah n oci g nin foholon, morin turga oci funiyehe golmin  “Bir ki i yoksulsa fikri 
k sad r, bir at zay fsa yelesi uzundur”  

sain be iktambuci sain i karulan bi, ehe be iktambuci ehe i karulan bi “ yilik yapan iyilik bulur, 
kötülük yapan kötülük bulur” 

niyalma de tusa araci, beye de tusa ombi “Ba kalar na iyilik yaparsan bu kendine yapt n iyilik 
olur” 
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tacire de amurangge, mergen de hanci, girure be sarangge, baturu de hanci “Ö renmeyi seven 
bilginlere yak nd r, utanmay  bilen cesurlara yak nd r” 

gisun labdu oci gisurere de ufarambi, labdu jehe manggi dolo ali ambi “Sözün çok olursa 
konu urken yan l rs n, çok yemek yedikten sonra miden rahats zlan r” 

sarangge, am rangge de isirak , amurangge sebjelerengge de isirak  “Bir eyi bilen o eyi sevene 
yakla maz, bir eyi seven o eyden keyif alana yakla maz” 

“Altay dilleri” konu an halklar n atasözleri üzerine yap lacak geni  kapsaml  ve kar la t rmal  
ara t rmalar, bu halklar n aras ndaki ili kinin niteli inin daha iyi anla lmas  için önemli veriler 
sunacakt r.  
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10-Kültürün metinler yoluyla aktar m  ba lam nda Türkçe ders kitaplar nda 
geleneksel çocuk oyunlar  

brahim YILDIRIM1 

APA: Y ld r m, . (2022). Kültürün metinler yoluyla aktar m  ba lam nda Türkçe ders kitaplar nda 
geleneksel çocuk oyunlar . RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 173-184. DOI: 
10.29000/rumelide.1073882. 

Öz 

Bu çal man n amac , ilkö retimin Türkçe ders kitaplar nda yer alan metinlerde, önemli bir kültür 
unsuru olan geleneksel çocuk oyunlar na ne ölçüde yer verildi inin tespit edilmesidir. Bu amaçla 
ara t rma, tarama çal mas  eklinde düzenlenmi tir. Doküman inceleme yöntemiyle toplanan 
ara t rman n inceleme nesnelerini, MEB tavsiyeli olarak ilkokul ve ortaokul Türkçe derslerinde 
okutulan kitaplar ndaki metinler olu turmaktad r. 2016-2017 ö retim y l nda okullarda e itim gereci 
olarak kullan lan üçüncü, dördüncü ve be inci s n f Türkçe ders kitaplar n n metinleri incelenmi tir. 
nceleme ana metinler ve serbest okuma parçalar  ile görseller üzerinden gerçekle mi tir. Elde edilen 

veriler nitelik ve nicelik aç s ndan de erlendirilmi tir. De erlendirme, oyun ad , oyun görseli, oyun 
tekerlemesi, oyun gereci, oyun içeri i gibi kriterler üzerinden yap lm t r.  nceleme sonucunda, kitap 
yazarlar n n dil becerilerini öne ç karmaya çal t klar , çocuklar  milli bir kültür unsurlar  ile 
bulu turmay  hedeflemedikleri belirlenmi tir. Yazarlar, metni sadece bir araç olarak kabul etmekte 
ve metnin çocu a aktarabilece i mesajlar  dikkate almamaktad rlar. Metin seçimlerinde oyun 
ça nda olan ve oynayarak mutlu olabilecek 7-12 ya  aral ndaki çocuklara hitap edildi i göz ard  
edilmi tir. Bu dikkatsiz ve özensiz yakla m neticesinde, çocu un dünyas na do rudan ula ma f rsat  
kaç r ld  gibi, metinlerin kültür aktar c l  fonksiyonu da de erlendirilememi tir. Yeterince kitap 
okuma al kanl  kazanamam  ö rencilerin dahi, ders kitaplar ndaki metinlerini severek okudu u 
dikkate al nd nda, bu f rsat n milli bir de er olan ve teknoloji kar s nda sürekli küçülen oyunlar 
ad na bir kay p oldu u gözlenmi tir. Buna göre Türkçe ders kitaplar nda geleneksel çocuk oyunlar na 
daha özenle yakla labilir, genel “oyun” sözü yerine detay verilebilir, görseller haz rlan rken oyunlar 
daha net bir biçimde yans t labilir. Bu ekilde birazc k dikkat ve çaba ile önemli bir kültür unsurunun 
var olmas na destek sa lanabilir. 

Anahtar kelimeler: Türkçe e itimi, kültür aktar m , oyun 

Transfer through cultural texts: The place of traditional childrens games in 
primary school Turkish books 

Abstract 

The aim of this study is to determine the extent to which traditional children's play, which are an 
important cultural element, are included in the texts of Turkish primary school textbooks. For this 
purpose, the third, fourth and fifth grade Turkish textbooks accepted by the Ministry of National 
Education in 2016-2017 and studied in the schools were examined. The examination was based on 
main texts and free reading pieces and visuals. The obtained data were evaluated in terms of quality 
and quantity.The evaluation was made on criteria such as game name, game image, game rhyme, 

                                                             
1  Doktora, Bakü Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü (Bakü, Azerbaycan), ibrahimyildirim2023@gmail.com, ORCID ID: 

0000-0002-5072-255X [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 10.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1073882]  
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game equipment. It seems that book authors have been trying to create "activity" richness rather than 
equipping children with a national culture, and to give them the benefits that the program obligates. 
The text is regarded only as a means, and the content of the text is not sufficiently considered. It has 
been ignored that it is addressed to children between the ages of 7-12 who are in the age of play and 
can only be happy by playing. In this way, the opportunity to directly reach the child's world has not 
been used well, and the text has come to ignore the cultural transfer function. Considering that even 
the students who have not gained the habit of reading enough books read the texts in the textbooks 
fondly, it has been observed that this opportunity is a loss for the games. At the end of the research, 
by looking at the results, suggestions were made to the book authors to raise awareness for the 
traditional children's games to be included in the textbooks more 

Keywords: Turkish Education, Cultural Transfer, Play 

Giri  

E itim-ö retimde en önemli kaynaklardan biri, kazan mlar n gerçekle tirilmesinde en fonksiyonel 
materyal olan ders kitaplar d r. Ders kitaplar n n içerik olarak önemli k sm n  metinler veya okuma 
parçalar  olu turmaktad r. Türkçe ders kitaplar nda yer alan metinler, Türkçe dersinin amaçlar n n 
gerçekle mesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Bu anlamda çocu un zihin, dil ve sosyal geli imine 
uygun haz rlanm  metinler oldukça önemlidir. 

Türkçe derslerinde ana dile ili kin temel becerilerin kazand r lmas  öncelikli hedeftir. Daha sonra 
metinler yoluyla ö rencinin kültürel de erleri tan mas  ve aktif bir uygulay c s  olmas  amaçlan r. 
Metinler, ö rencilerin dil ve zihin geli imlerine katk da bulunman n yan  s ra içeriklerinde ta d klar  
mesajlarla, kültürel çerçevenin olu mas nda da önemli rol üstlenmi lerdir.  Dil bir toplumun anla ma 
vas tas  oldu u gibi ayn  zamanda bir kültür ta y c s  ve kültür aktar c s d r (Özbay, 2002: 115). 
Ara t rmac lar, geçmi  yüzy llardan günümüze kadar ula m  Türkçe metinleri incelediklerinde, 
dönemin örf, gelenek, inançlar, yeme– içme kültürü, sosyal yap , de er verilen kavramlar ve genel 
manada kültür de erleri hakk nda etrafl  bilgiye ula labilmektedir. Kültürü dilin aynas  gibi gören 
Aksan (1975: 430) bu konuda görü leri u ekilde ifade etmektedir: “Bir dilin söz varl n n (kelime 
hazinesinin) incelenmesi, o dili konu an toplumun maddi ve manevi kültürü üzerinde bize en inand r c  
tan klar  getirir. O ulusun yasay  biçimi, inançlar , gelenekleri, toplumda önem verilen kavramlar ve 
tarih boyunca ortaya ç kan çe itli de i meler, giderek o toplumun birçok nitelikleri, söz varl nda 
kendini belli eder.” 

Ders kitaplar nda yer alacak metin türlerinin ve metinlerde dikkat edilmesi gereken özelliklerin neler 
oldu u, hangi temalar n i lenmesi gerekti i, uzamanlar taraf ndan titizlikle haz rlanan MEB Türkçe 
Ö retim Program nda (2005) belirtilmi tir. Program incelendi inde insani, ahlaki, milli, manevi ve 
kültürel de erlerin Türk milletinin bireylerine aktar lmas n n hedeflendi i görülmektedir.  lk ve orta 
okulda ö renim gören ö rencilerinin ya  aral  7 – 15’tir. Bu dönem, çocuklara birtak m kültür 
de erlerini tan tmak ve bu de erlerin içselle tirmesini sa lamak için en ideal bir dönemdir. Bu ya  
dönemi çocuklar n n en önemli özelli inin, Piaget’in ortaya koydu u bili sel geli im dönemleri ve 
özellikleri dikkate al nd nda, “de er ve inanç sisteminin yap land r ld ” (Demircan 2006: 69) bir 
dönem olmas d r.  

Çocu un, toplumun di er üyeleri ile kültürel bir paydada bulu abilmesi için önem arz eden ders 
kitaplar n n haz rlanmas na ayn  ehemmiyetin verilmedi i görülmektedir. Ders kitab  yazarl  diye bir 
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meslek olmad  için, farkl  becerilere sahip ki iler bu alanda iddialarda bulunabilmektedir. Ders kitab  
yazarl  genellikle hemen her ö retmen veya daha genel ifade ile e itim sektöründe yer alan ve cesareti 
olan ki ilerce yap labilecek bir i  olarak kabul edilmektedir. Oysa, bir kitab n metinlerini yazarken, 
ö rencilerin söz varl na katk  sa lama, kazan mlar n n ölçme ve de erlendirmesini sa l kl  olarak 
yapabilme, ö renciyi aktif hale getirme, dil becerilerinin geli imine katk  sa lama, dil bilgisi 
kazan mlar n  geli tirme, kültürel zenginli i ke fettirme gibi çe itli yetkinliklerin dikkate al nmas  ve 
dönemsel psikolojik özelliklerin biliniyor olmas  gerekmektedir. 

1–5. s n f Türkçe dersi ders program nda (MEB, 2005: 180–182) ders kitab n  olu turan tema ve 
metinler hakk nda u bilgilere yer verilmektedir: 2005 y l  ö retim program nda tematik yakla m 
gere i, 1–5. s n flar n Türkçe dersinde, bir e itim-ö retim y l  içerisinde ele al nacak tema say s  sekiz 
olarak belirlenip, bu temalar n dört tanesi zorunlu, dört tanesi seçmeli olarak tespit edilmi tir. Her 
temada üç farkl  türden; öyküleyici metin, bilgilendirici metin ve iir olmak üzere be  metin i lenmesi 
ve bu metinlerden dördü ders kitab nda, birisi de dinleme metni olarak ö retmen k lavuzunda yer almas  
gerekti i ifade edilmektedir. Ayr ca programa göre temalar her s n f düzeyinde farkl  içerikte ele 
al nmal d r. Her yazardan en fazla üç metin seçilmelidir. Seçilen metinlerde sadele tirme, k saltma ve 
düzenleme yap labilir. Metin seçiminde kazan mlar n gerçekle tirilmesi göz önüne al narak hareket 
edilmelidir.  

6–8. s n f Türkçe ders program nda ise ders kitab n  olu turan tema ve metinler hakk nda u bilgilere 
yer verilmektedir: Her s n f seviyesinde, biri zorunlu Atatürkçülük temas  olmak üzere alt  ana tema ele 
al n r. Alt nc  s n fta “sevgi”, yedinci s n fta “milli kültür”, sekizinci s n fta “toplum hayat ” zorunlu ana 
temalard r. Ana temalar alt nda belirtilen alt temalar zenginle tirilebilir. Metinler, dersin amaçlar  ile 
kazan mlar n  gerçekle tirecek nitelikte olmal , ö rencilerin ilgi alanlar na ve seviyesine uygun olmal , 
dil, anlat m ve içerik ac s ndan türünün güzel örneklerinden seçilmeli, ö rencilerin duygu ve dü ünce 
dünyas n  zenginle tirmek amac na yönelik olarak farkl  yazar ve airlerden seçilmeli, yazar ve airlerin 
yaln zca edebi yönlerini ön plana ç karmal , ö renciye okuma sevgisi ve al kanl  kazand racak 
nitelikte olmal d r. Düzenleme s ras nda metne cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yap lamaz 
(MEB, 2006:56) 

Yazar ve ö retmenlere ana çerçeveyi belirleyerek rehber olmay  amaçlayan bu aç klamalar, ders 
kitaplar ndaki metinlerin nas l haz rlanaca , hangi kelime hazinesine göre metinlerin olu turulaca , 
milli kültür konusunda gösterilmesi gereken hassasiyeti ana çizgilerle ifade etmektedir. Milli E itim 
Bakanl , ders kitaplar n  ya kendisi kurudu u komisyonlara yazd rmakta ya da farkl  yay nevlerine 
haz rlatmaktad r. Bakanl k itap haz rlama süreçlerine dair, metin türlerinin ve metinlerin seçiminde 
belirledi i ölçüleri ifade edip, genel çerçeveyi yazarlara aktarmakta; ders kitaplar ndaki metinlerin, 
metin türlerin secimi ve içeriklerinin belirlenmesini ise do al olarak yazarlar n veya yay nevlerin 
inisiyatifine b rak lmaktad r. Yine bu metinlerde milli kültür unsurlar na ne ölçüde yer verilece i, hangi 
ünitede hangi metnin kullan laca , kitab n görselleri (foto raf, resim, çizimler) gibi hususlar, yazar n 
veya tasar mc n n hayal gücüne, milli de erlere verdi i ferdi öneme ve yeteneklerine b rak lmaktad r.  

Türkçe dersi hem beceri hem de bilgi dersidir. Dört ana ö renme alan  bulunmaktad r. Bunlar dinleme, 
okuma, konu ma ve yazmad r. Türkçe e itiminin genel amac , ö rencilerin okuyup dinlediklerini 
anlamalar  ve dü ündüklerini söz ve yaz  ile anlatabilmeleridir. Ba ka bir ifadeyle ö rencilerin anlama 
ve anlatma becerilerin metin çözümlenmesi ve de erlendirilmesiyle geli tirilmesidir. Bu yönüyle metin 
türlerin secimi ve haz rlanmas  çok önemlidir. Bu metinler ayn  zamanda çocu un kültür co rafyas n n 
da s n rlar n  olu turmaktad r. Çocu un kültürel kimli e bürünmesi, onun ait kültürün de erlerini 
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sezmesinde çok büyük öneme haizdir. Sever (2006:11)’e göre Türkçe ö retiminde, ö rencilerin ilgi, 
ihtiyaç ve dil a amalar na uygun olarak seçilen nitelikli metinler, onlar n duygu ve dü ünce e itiminde 
önemli sorumluluklar üstlenir. “ lgi” terimi esas al nd nda ve mesele “çocuk” ise elbette “oyun” bu 
metinlerin seçiminde göz ard  edilmemesi gereken bir alan olarak kar m za ç kmaktad r.   

Genel olarak metin türleri unlard r: Özgeçmi , mektup, telgraf, davetiye, dilekçe, ilan, mülakat, rapor, 
röportaj, tutanak, haber metinleri, makale, kö e yaz s , deneme, portre, söyle i, ele tiri, inceleme yaz s , 
an , günlük, gezi yaz s , iir, roman, öykü, destan, efsane, masal, fabl, tiyatro, senaryo, biyografi, 
otobiyografi. 

Çocuk edebiyat  ürünleri olarak say lan metin türleri ise unlard r: Masal, fabl, destan, efsane, öykü, 
roman, biyografi, an , gezi yaz s , do a ve fen olaylar n  anlatan eserler, iir ve tekerlemelerdir (O uzkan, 
2000).  

Türkçe dersi ders program nda metin türlerinin da l m  neye göre ve nas l olmaktad r? Ders kitab n n 
haz rlanmas nda cevaplanmas  gereken önemli sorulardan biri de, “Yukar da ifade olunan türlerden 
hangileri ders kitab nda yer almal d r?” sorusudur. 

1–5. s n f Türkçe dersi ders program nda her temada üç farkl  türden; öyküleyici metin, bilgilendirici 
metin ve iirden olmak üzere be  metin i lenmesi gerekti i söylenmektedir. (MEB, 2006:57). Programda 
neden bu türlerin seçildi i hakk nda aç klama yap lmamakla beraber, genel kabul gören iki alandan, düz 
yaz  (bilgi verici – hikaye) ve manzum eser eklinde, örneklemeler tercih edilmi tir.  

lk çocukluk döneminden itibaren çocuklar n zihin, dil, ki ilik ve sosyal geli iminde çocuk kitaplar n n 
önemli bir görevi bulunmaktad r. Sever (2005:182)’e göre ana dili ö retimi, ilk ö retimin ilk y l ndan 
ba layarak daha çok seviyeye uygun edebi metinlerle (masal, iir, hikaye vb.) gerçekle tirilir. Edebi 
metinler, didaktik metinler gibi, ö üt vermez. Çocuklara hayat ve insan gerçekli inin sanatç  duyarl l  
ile kurgulanm  örneklerini sunar. Bu örneklerde ana dilinin yarat c  gücü, anlat m inceli i ve kurallar , 
çocuk gerçekli ini ku atan bir anlay la sergilenir. Yine Sever (2003:3)’e göre edebiyat bize sanatç  
duyarl l  ile kurgulanm  bir ya am sunar. Hayat m za yeni anlamlar katar. nsan ve hayat gerçekli ini 
sanatç  duyarl  ile kavramam za, bu gerçekli e sanatç n n penceresinden bakmam za imkan sa lar.  

lkokul Türkçe ders kitaplar nda olaya dayal  veya öyküleyici metin türlerinin bilgilendirici metin 
türlerinden fazla kullan lmas , ilgi uyand rma aç s ndan ve soyut dü ünme kabiliyetinin zay fl ndan 
dolay , daha yerinde bir tercih olacakt r. Öyküleyici metin türlerinden (masal, fabl, hikaye, efsane, 
destan, roman, tiyatro, an , gezi yaz s ) masal, fabl, hikaye, an  ve gezi yaz s  metin türlerini kullanmak 
çocuklar n için daha etkili, zevkli ve heyecanl d r. Cemilo lu’na göre geli im psikolojisi verileri çocu un 
zihin geli iminde soyut dü ünmenin on bir ya  civar nda ba lad n  göstermektedir. (2004:29–71) 

Türkçe ders programa göre (2005) haz rlanm  1–8 s n f Türkçe dersi ders kitaplar ndaki metin 
türlerinin (tasnif edilmi  ve ayr  ayr  metin türleri) da l m  s n flara göre a a daki tablolarda 
gösterilmi tir.  
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S n flar 1.s n f 2. s n f 3.s n f 4. s n f 5.s n f     6. s n f 7. s n f 8.s n f 

Toplam Metin  36 40 40 40 40 24 24 30 

iir 10 14 14 8 10 4 3 7 

Öyküleyici metin  18 15 17 13 14 12 8 9 

Bilgilendirici metin  8 11 9 19 16 8 13 14 

Tablo 1. 1. ve 8. s n f Türkçe ders kitaplar ndaki tasnif edilmi  metin türlerinin da l m  

Türkçe ders kitaplar nda yer alan metin türleri ve metin say lar  yukar da belirtilmi tir. Kitaplarda yer 
alan metinlerin nitelik ve nicelikleri bu ara t rman n konusu olmad  için üzerinde yorum 
yap lmayacakt r. Lakin görüldü ü gibi öyküleyici metinler ve iir gibi, estetik zevk ve al kanl k 
kazand rma imkan  olan metinler üst s n flarda azalarak, yerini bilgilendirici metinlere b rakmaktad r.  

Ara t rman n amac  

Türkçe ders kitaplar nda yer alan metinlerde bu çal man n esas n  olu turan u sorulara cevap 
aranacakt r: 

a) Geleneksel çocuk oyunlar  (oyun ad , oyun içeri i, oyun gereci veya terimi olarak) ne oranda 
yer bulabilmi tir? 

b) Oyun tekerlemelerine yer verilmi  midir? Verildiyse bunlar nelerdir? 

c) Metinlerin görsellerinde çocuk oyunlar  kullan lm  m d r? 

De erlendirme MEB taraf ndan ders kitab  olarak bas lan yahut özel yay nevleri taraf ndan bas lan ve 
ders kitab  olarak okutulabilece i kabul edilen kitaplar üzerinden yap lm t r. Kitaplarla ilgili künye 
bilgileri ayr nt l  olarak verilmi tir. Çocuk geli imine esasla, oyunlar n aktif olarak oynand  dokuz ve 
on bir ya  aral na tekabül eden 3. s n f, 4, s n f 5. s n f ders kitaplar  incelenmi tir.   

5. S n f Türkçe Ders Kitab  De erlendirilmesi 

Yorumlar n yan taraf nda verilmi  olan görseller, ilgili ders kitab nda, yazar taraf ndan metnin yer ald  
sayfaya yerle tirilen görsellerdir.  

Kitap künyesi: Kitap, Milli E itim Bakanl  Talim ve Terbiye Kurulunun 25.07.2016 gün ve 7873929 
say l  yaz s  ile e itim arac  olarak kabul edilmi  ve 16.08.2016 tarihinde 1.744.873 adet bas lm t r. 

Yazarlar: Nagihan Tetik - Nevin Zorlu - Hilal Türker - Zeynep Polat 

Editörler: Doç. Dr. Ozay Karada  - Doç. Dr. Nermin Yazici 

Görsel Tasar m: Batuhan Özer - Ay e enay Özdamar – Tunç Karada  
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Ders kitab nda sekiz ünite bulunmakta olup, dördüncü ünite 
“Milli Kültürümüz” ünitesi ve yedinci ünite “Sa l k, Spor ve 
Oyun” ünitesi kültürel unsurlar n do rudan verilebilece i 
üniteler olarak görülmektedir. Dördüncü ünitede milli 
kültürümüz temas  etraf nda “kom uluk, kilim, Nasrettin Hoca 
ve atasözlerini” ihtiva eden metinler kullan lm t r.  Yedinci 
ünite spor ve oyun temas  i lenirken geleneksel oyunlardan 
bahsedilmemi  ve sadece bilgisayar oyunlar  ele al nm t r. 
Ünitede ilk metin olarak “oyun tasarlama” ba l yla bilgisayar 
oyunlar n n nas l tasarland n  anlatan bir metin tercih 
etmi tir. Di er üç metin de yine bilgisayar oyunlar  çerçevesinde 
ekillendirilmi tir. Sadece ünitenin kapa nda halat çeken 4 

çocuk resmi yer alm t r.  

Bu üniteler de dahil olmak üzere kitab n hiçbir metninde geleneksel oyunlara dair, oyun ad , oyun terimi, 
oynayan çocuk resmi veya foto raf  yer almamaktad r.  

4. S n f Türkçe ders kitab  de erlendirilmesi 

Millî E itim Bakanl  Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n 4 15.10.2012 tarih ve 191 say l  karar  ile 
2013-2014 ö retim y l ndan ba layarak 5 (be ) y l süreyle ders kitab  olarak kabul edilmi tir. 

Sf. 9 : Bebek (Adalet A ao lu)  

Türk edebiyat n n önemli yazarlar ndan Adalet A ao lu’nun an  
türünde kalem ald  yaz  oyuncak bir bebek etraf nda 
ekillenmektedir. Daha çok geleneklerin ve bir k z çocu unun 

oyuncak bebe ine duydu u sevgiyi anlatan ba ar l  çal ma içerik 
olarak ve seviye olarak son derece yerindedir.  

 

 

Sf. 14: Rüzgar  Yakala (Asl  Zülal)  

 

 

Uçurtma hakk nda ayr nt l  bir bilgi verilmi  ve uçurtman n 
nas l yap laca  anlat lm t r. Uçurtma uçurmay  özendirici bir 
üslupla yaz lm  ba ar l  bir metindir. 
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Sf. 16: Oyun ve Arkada l k (Serbest Okuma)  

Bu parçada yazar oyun ve arkada l k kavramlar n , payla ma ve birlik çerçevesinde ele alm t r. Metinde 
modern oyun gereçlerinden olan “kaykay” ile ilgili öyle bir cümle kurulmu tur: “Ertesi gün, kolunun 
alt na kaykay n  s k t ran Çetin, anneannesinin sözlerini dü ünerek asansöre bindi.” 

Sf. 44: Hayal Çocuk - Niyazi Birinci (Serbest Okuma ) 

Bedensel engeli nedeniyle bahçeye inemeyen ve 
sadece uzaktan oyun oynayan çocuklar  izlemek 
zorunda kalan bir k z çocu unun bak  ile ele al nan 
metnin görselinde “bahçede top oynayan üç çocuk” 
resmedilmi tir.  

Oyunun ne oldu una dair bir bilgi yoktur. Bir k z 
çocu unun elinde top bulunmaktad r.   

 

 

Sf. 70 : Bayram An lar  / Zeynep Cemali (Serbest Okuma Parças ) 

Bu metinde anlat c , eski bayram geleneklerini anlat r ve sohbet s ras nda geçmi  zaman oyunlar na 
at fta bulunur. Konu mas nda patlay c  bir oyuncak olan “mantar”dan söz eder. “Bayram yerine o 
götürürdü beni. Önce mantar al p patlat rd k. Çukurbostan, mantar sesinden geçilmezdi.” 

Sf. 74 : Sevgi Güne i Mevlana (Serbest Okuma Parças )  

Yine di er bir metinde yazar bir f rsat  de erlendirmeyerek, detay vermeden, genel olarak sadece “oyun” 
terimini kullanm t r. Bu metinde, çocu un dünyas nda kar l k bulacak bir oyundan veya oyuncaktan 
bahsetmek mümkün iken tercih edilmemi tir. “Bu s rada oyun oynamakta olan bir çocuk uzaktan 
Mevlana’ya oyununu bitirene kadar beklemesini söyledi. Mevlana, çocu u oyunu bitinceye kadar 
bekledi. Çocuk, oyunu bitince ko a ko a Mevlana’n n yan na geldi.” 

3. S n f Türkçe ders kitab n n de erlendirilmesi 

Kitap künyesi: Kitap, Milli E itim Bakanl  Talim ve Terbiye Kurulunun 12.06.2012 gün ve 65 say l  
kurul karar  ile 2013-2014 ö retim y l ndan itibaren 5 y l süreyle ders kitab  olarak kabul edilmi tir. 

Yazar: Gül en Erdem (Kartopu Yay nc l k) 
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Sf. 132: Oyuncakç  Dede / Rabia Kand ra  

 

Bir masal format nda yaz lan metinde oyuncak satarak 
geçimini sa layan ya l  biri ile bir çocu un diyalogu 
verilmektedir. Metinde çe itli oyuncak isimleri 
geçmektedir: “Bir zamanlar küçük bir ehirde bir oyuncakç  
ya ard . Bembeyaz sakal  pamuk gibiydi. Oyuncak dükkân  
açacak kadar paras  yoktu. Koluna takt  sepetinde çe it 
çe it oyuncaklar bulundururdu. Bebekleri, arabalar , 
bilyeleri, çemberleri vard .” 

 

Sf. 172: Etkinlik : Oyunlar n adlar n  yazar m s n z? Bu etkinlikte yazar üç görsel vermi  ve 
ö rencilerden bu oyunlar n adlar n  yazmalar n  istemi tir. Yerinde planlam , isabetli bir etkinlik 
olmu tur. Görsellerde Körebe, Birdirbir ve p Atlama gibi geleneksel ve halen günümüzde var olan 
oyunlar n adlar n n sorulmas  yerinde ve duyarl  bir yakla m olmu tur.  

 

 

 

 

Sf. 174 : Etkinlik: Bir a aca gözlerini kapatan bir çocuk resmi verilerek, ö rencilerden saklambaç 
oyununu anlatmalar  istenmi tir.  

Kitapta oyun veya oyuncakla ilgili ba ka bir unsura rastlanmam t r.  

Bulgular ve tart ma 

Küreselle menin ve medyan n çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi artt kça, kültürel de erler erimekte, 
yok olmaktad r. Kültürel de erlerin aktar lmas , di er derslerin yan nda özellikle Türkçe derslerinde 
kullan lan metinler arac l yla daha olas d r. Metinler, bir yandan kültürel de erleri koruyup, gelecek 
nesillere aktaran bir i lev üstlenirken, di er yandan ayn  de erleri okuyucusuna kazand ran bir 
sorumluluk yüklenmi tir. Geleneksel çocuk oyunlar  son y llarda gittikçe eriyen, unutulmaya ba layan 
kültürel de erlerden biridir. Modern hayat bu oyunlar  k rsala ait olarak kabul etmi  ve bünyesine 
katmam t r. Çocu un geli imine yapt  olumlu katk lar n yan nda yüzlerce y ll k geçmi i olan oyunlar, 
bu oyunlar  oynayabilecek ya ta bulunan ilkö retim çocuklar  taraf ndan bilinmemektedir. Bu elbette 
sadece yazara yüklenecek bir sorumluluk de ildir. De i en sosyal ve kültürel yap , teknoloji, güvenlik, 
ehirle me gibi genel durumlar hayat tarz n  de i tirmi tir. Çocuklar n geleneksel oyunlardan kopu u 

bir gelene in yok olmas  ad na üzücü olmakla birlikte, as l sorun oyun oynayarak sosyal ve ruhsal 
geli imini tamamlayamayan çocuklar n ya ad klar  ve ya ayacaklar d r. Ders kitaplar n n bu kültürel 
eriyi te bir kalkan görevi üstlenmesi mümkündür. Oynayan çocuk, mutlu çocuktur. Bu nedenle 
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yazarlar n ders kitaplar nda Bakanl n belirlemi  oldu u ölçütlere göre çal ma yapmas , metin 
seçimlerinde kültürü aktarma i levini yerine getirmesi beklenmektedir. Bu ba lamda çocuk oyunlar n n, 
önemli bir kültür unsuru olarak, her s n f düzeyinde Türkçe kitaplar nda yer almas , gelene in 
ya at lmas na katk  sa layacakt r. 

Bu ara t rma üçüncü, dördüncü ve be inci s n f Türkçe ders kitaplar ndaki metinlerde çocuk oyunlar na 
ne oranda yer verildi ini belirlemek amac yla yap lm t r. Elde edilen veriler say salla t r larak 
sunulmu tur. Türkçe ders kitaplar ndaki metinlerin, nitel olarak doküman analiziyle ve birebir 
aktarmalarla incelenmi tir. Bulgular, metin yazarlar n n genel olarak milli unsurlar  sunma çabas nda 
olmad klar ; özel alanda ise “geleneksel oyun” konusunda planl  bir yakla m izlememi  olduklar n  
göstermektedir. Özellikle ders kitaplar n n görsellerinde görülen yetersizlikler ve özensizlik a rt c  
boyuttad r. Üçüncü, dördüncü ve be inci s n f Türkçe ders kitaplar nda metinler incelendi inde; 

1. Ders kitaplar nda genel olarak milli kültürel unsurlar n, bu çerçevede de geleneksel oyunlar n belli bir 
plan dahilinde verilmesinin dü ünülmedi i,  

2. Tekerleme veya say malara dair bir at fta bulunulmad ; hiç olmazsa iir temal  üniteler bünyesinde 
tekerlemelere yer verilebilecekken bunun dü ünülmedi i, 

3. Çocu un hayal ve duygu gücünü artt ran masal n bütün s n flarda bir veya iki defa kullan ld  ama 
bu masallar n da di er türlere göre da l m nda say ca az oldu u; ayr ca popüler kültürün tesirinde 
kal narak Türk masallar n n tercih edilmedi i belirlenmi tir.   

4. Be inci s n f Türkçe ders kitab nda sekiz ünite bulunmaktad r. Bu üniteler geleneksel oyunlar 
aç s ndan incelendi inde u tespitleri yapmak mümkündür: 

 Dördüncü ünite “Milli Kültürümüz” ünitesi; yedinci ünite “Sa l k, Spor ve Oyun” ünitesi kültürel 
unsurlar n do rudan verilebilece i üniteler olmas na ra men, kitap yazarlar  oyun sözünü, içi 
bo  ve umumi bir kavram olarak ele alm lar ve alt n f rsat  lay k yla i lememi lerdir.  

 Dördüncü ünitede milli kültür kapsam nda verilen metinler isabetli olmu  ve milli de erler ile 
ö renciler tan t r lm t r.  “Nasrettin Hoca, kom uluk, kilim ve atasözlerini” ihtiva eden bu 
metinler ba ar l d r.   

 Yedinci ünitede ise kitap yazar  oyun denince sadece bilgisayar oyunlar n  anlamaktad r. 
Ünitenin ilk metin olarak “oyun tasarlama” ba l yla bilgisayar oyunlar n n nas l tasarland n  
anlatan bir metin tercih edilmi tir. Gerçekten de günümüz bir gerçe i olarak ö rencileri 
bilgisayar oyunlar n n nas l haz rland  konusunda bilgilendirmek yerinde bir seçimdir. Ancak 
“Oyun ve Sa l m z” ünitesinde çocuklar n sa lam bir psikoloji ve bedene sahip olmas nda çok 
büyük önem ta yan geleneksel oyunlara dört metinde de yer verilmemesi; sürekli bilgisayar 
oyunlar ndan, onun çocu a verdi i heyecan ve mutluluktan söz edilmesi kabul edilebilir bir 
tercih de ildir. Gelene in tersine tak n lan bir tav r olmu tur. 

 Bu ünitede yer alan di er üç metin de yine bilgisayar oyunlar  çerçevesinde ekillendirilmi tir.  

 Sadece ünitenin kapa nda halat çeken 4 çocuk resmi yer alm t r.  
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 En uygun üniteler olan 4. ve 7. üniteler de dahil olmak üzere, kitab n hiçbir metninde geleneksel 
oyunlara dair, “oyun ad , oyun terimi, oynayan çocuk resmi veya foto raf ” yer almamaktad r.  

5. Dördüncü s n f Türkçe ders kitab  geleneksel oyunlar aç s nda incelendi inde u tespitleri yapmak 
mümkün olmaktad r: 

 Dördüncü s n f Türkçe ders kitab n n, bir oyun anlat m  ve iki oyuncak tan t m  ile geleneksel 
oyun aç s ndan en “ ansl  kitap” oldu u görülmektedir.  

 Türk edebiyat n n önemli yazarlar ndan Adalet A ao lu’nun an  türünde kalem ald  yaz , 
oyuncak bir bebek etraf nda ekillenmektedir.  

 Uçurtma hakk nda ayr nt l  bir bilgi verilmi  ve uçurtman n nas l yap laca  anlat lm t r. 
Uçurtma uçurmay  özendirici bir üslupla yaz lm  ba ar l  bir yaz d r. 

 Oyun ve Arkada l k adl  parçada yazar topaç, misket gibi geleneksel bir oyuncak yerine 
“kaykay”  tercih etmektedir. “Ertesi gün, kolunun alt na kaykay n  s k t ran Çetin, 
anneannesinin sözlerini dü ünerek asansöre bindi.” Bu cümle sosyal ve ekonomik anlamda 
özendirici bir duygu ifade etmektedir. Ülke genelinde ne kadar çocu un kaykaya sahip oldu u 
gerçe i dikkate al nd nda, bu özendirici tavr n yerinde olmad  de erlendirilmektedir.  

 “Hayal Çocuk” adl  metnin görselinde elinde top olan bir çocuk resmi kullan lm t r. Resimde 
çocuklar n ne oynad  belli olmamaktad r.  

 Bayram An lar  adl  metinde “mantar” ile ilgili bir cümle kullan lm t r. Bu metinde de 
geleneksel oyunlar n, bugünün de il geçmi  zamanlar n bir e lencesi oldu u hissi 
uyand r lmaktad r.  

 Mevlana ile ilgili metinde çocuk ad  an lmayan bir oyun oynamaktad r. Yazar burada da bir oyun 
veya oyuncu a at fta bulunma f rsat n  kullanmam t r. “Bu s rada oyun oynamakta olan bir 
çocuk uzaktan Mevlana’ya oyununu bitirene kadar beklemesini söyledi. Mevlana, çocu u oyunu 
bitinceye kadar bekledi. Çocuk, oyunu bitince ko a ko a Mevlana’n n yan na geldi.” Oysa oyuna 
dair eklenecek bir iki kelime, çocu un dünyas nda güzel bir kar l k bulmaya imkan verebilirdi.   

6. Üçüncü s n f Türkçe ders kitab nda ise yap lan inceleme sonucunda a a daki sonuçlara ula lm t r.  

 “Oyuncakç  Dede” adl  metinde geçmi  zaman geleneklerine de inilmi  ve çe itli oyuncak 
adlar  verilmi tir. “Bir zamanlar küçük bir ehirde bir oyuncakç  ya ard . Bembeyaz sakal  
pamuk gibiydi. Oyuncak dükkân  açacak kadar paras  yoktu. Koluna takt  sepetinde 
çe it çe it oyuncaklar bulundururdu. Bebekleri, arabalar , bilyeleri, çemberleri vard .” 

 Oyuna dair at f ders kitab nda sadece “Oyuncakç  Dede” adl  metinde vard r. Çal ma 
kitab nda ise oyuna iki yerde at fta bulunulmu tur: Dört görsel verilerek çocuklar n 
oynad klar  oyunlar n adlar n n yazmas  istenmi  ve yine bir ba ka görselde “bir a aca 
gözlerini kapatan bir çocuk” resmi verilerek oyunun anlat lmas  istenmi tir. 
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Sonuç / öneriler 

Yap lan bu çal mayla MEB taraf ndan okullarda e itim materyali olarak kullan lan Türkçe ders 
kitaplar nda yer alan metinlerin, çocuk oyunlar n n aktar m nda ne ölçüde fonksiyonel oldu u 
belirlenmeye çal lm t r.  

1. Al nt  yap lacak metin seçimlerinde veya yazarlar taraf ndan yap lan yaz mlar nda çocuk oyunlar na 
kural, terim veya ad baz nda at fta bulunma olana  varken, bu f rsatlar n kullan lmad  ilk dikkat çeken 
önemli bir sonuçtur.  

2. Türkçe dersi ders kitaplar  haz rlanmadan önce çocuklar n zihin, dil ve sosyal geli imlerine uygun 
hangi kültürel unsurun, daha dar alanda çocuk oyunlar n nas l verilece i belirlenmeli, daha sonra bir 
plan çerçevesinde birinci s n ftan sekizinci s n fa kadar ders kitaplar na yerle tirilmelidir.  

3. Oyun çocu un en ciddi i idir ve çocuk dünyay  oyunla ö renir. Bu nedenle ö rencileri oyunlarla 
tan t rma, oyunlardan haberdar etme, hedef kitlesi oyun oynayan çocuklar olan bir ders kitab n n asli 
görevlerinden olmal d r.  

4. lkokul Türkçe dersi ders kitaplar nda özellikle geleneksel oyunlara özel önem verilmelidir. Çocu un 
sosyalle me ve rahatlama yollar ndan biri olan oyunlar, bu ya  grubuna metinler üzerinden verilirken, 
özendirici bir formatta sunulmal d r. Tarihe mal olmu , tükenmi  veya k rsala ait bir de er olarak 
takdim edilmemelidir.  

5. Elbette bugünün çocu unu bilgisayar oyunlar ndan tamamen koparmak imkans zd r zaten gerekli de 
de ildir. Ancak bedenini kullanarak ve arkada lar yla payla ma girerek geleneksel oyunlar n oynamas  
çocu un sa l kl  geli imi için önemli bir ihtiyaçt r. Bu denge yazarlar taraf ndan iyi bilinmeli ve 
korunmal d r.  

6. Bilgisayar oyunlar n n esas nda yer alan “ iddetin” gerçek ya amda nelere yol açt  ve bu oyunlara 
ba ml l n getirece i a r  bireyci ya am n ne sonuçlar verece i bugünden görülmektedir.  

7. Ki isel bir tercih olarak, görsellerin özensizli i dikkat çekmektedir. Oyun denilince ressamlar n akl na 
sadece top pe inde ko an çocuklar geldi i görülmektedir. Oyun kavram  iyice daralm , içi bo alm  
durumdad r.  

8. MEB taraf ndan haz rlanan ders programlar n n kazan mlar bölümünde kültürel unsurlar genel 
hatlar yla belirtilmekte olup, aç k bir risk al narak, ayr nt  yazara b rak lmaktad r. Oysa ki kazan mlar 
k sm na geleneksel oyunlara dair birtak m net hedefler konmas , yazarlar n bu konuya olan 
duyarl l klar n  art racakt r.  

9. Tekerleme ve say malar n kitaplarda yer almas , çocuklar n güzel konu ma konusunda yetenek 
geli tirici çal ma yapmalar na f rsat vermesi yan nda, oyun oynarken laz m olan becerileri de elde 
etmelerine imkan verecektir.  

10. Üç s n fa ait ders kitab nda sadece bir metinde uçurtma yap m  ile ilgili bilgi verilmi tir. Bu ba ar l  
metne benzeyen metinlerle çocuklar n el becerilerini geli tirecek ve onlara ayr  bir haz verecek olan 
oyuncak yap m na ili kin metinler de kitaplarda yer almal d r. 
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11. Geleneksel oyun modern hayat taraf ndan d lanm t r. Bu kültürün daha çok k rsala ait oldu u ve 
orada kalmas  gerekti i genel kabul gören bir durumdur. Örne in bir metinde geçen arkada lar  ile 
tan mak için kaykay oyunca n  payla an çocu un asansöre binmesi, iki temel soruyu ak llara 
getirmektedir: Türkiye’de kaç çocu un kaykay  vard r? Bu oyun gereci ile oynanabilecek özel haz rlanm  
kaç oyun alan  bulunmaktad r? “Asansörlü ev ve kaykay” ayn  cümle içinde verilerek örtülü bir 
ehirle me özentisi sa lanmaktad r. Örne in topaç çevirmek de bu metinde kolayl kla kullan labilecek 

bir oyuncak iken yazar tercihini farkl  alanda kullan lm t r. 

Türkçe ders kitaplar n n kültürel aktar m fonksiyonlar  dikkate al nd nda, geleneksel oyun aç s ndan 
çok yetersiz oldu u görülmektedir. Türkçe ö retim programlar nda temalardan hareketle aktar lacak 
kültürel de erler belirlenirken çocuk dünyas nda en ciddi i  olan “oyun”, planl  olarak ele al nmal  ve 
kitaplar oyun bazl  ö retici metinlerle zenginle tirilmelidir. Okul bahçeleri ve parklar, bu oyunlar n 
oynanabilece i ekilde dizayn edilmelidir.  
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11-Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur dönemi eserlerinin sosyal de erler 
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Öz 

Türk halklar n n tarih sahnesine ç kt  ve yaz yla takip edilebilen ilk dönemlerinde olu turduklar  
toplumsal miras n önemli temsilcileri niteli inde olan Eski Türkçe Dönemi eserleri, dönem halklar  
aç s ndan önemli bilgiler vermektedir. Nitel ara t rma yöntemlerinden durum çal mas  türünde 
tasarlanan bu ara t rmada Orhun Yaz tlar , Ötüken Uygur Dönemi Yaz tlar  ( ine Us, Tes, Tariat), Irk 
Bitig, Huastuanift, Altun Yaruk (Birinci Kitap, ehzade ile Aç Pars Hikâyesi), yi ve Kötü Prens 
Öyküsü, Da akarmapath vad nam l  (Ça tani Bey Hikâyesi, Dant pali Bey Hikâyesi) adl  eserler, 
birbirini takip eden dönemlerde, Türk toplum ya ant s n , kültürünü ve de erlerini yans tan hacimli 
eserler olmalar  dolay s yla ara t rma kapsam na al nm t r. Öncelikle, her bir eserdeki de er 
tan mlar  ve de er içeren ifadeler, Schwartz De er Ölçe i’nde yer alan 10 ana de er ile bunlar n alt 
de erleriyle ili kili olmalar  bak m ndan doküman analizi tekni i ile incelenmi  ve tespit edilenler 
s ralanm t r. Ard ndan toplam 53 maddenin uzmanlar taraf ndan de erlendirilece i “Köktürk ve 
Uygur Dönemi eserlerindeki sosyal de erlere ili kin görü  belirleme formu” olu turulmu  ve bununla 
uzman görü ü al narak tespit edilen de er ifadeleri listesine son ekli verilmi tir. Veriler içerik analizi 
yöntemiyle çözümlenmi tir. Elde edilen verilere göre; eser metinleri olu turulduklar  dönem, inanç 
çevreleri ve toplum ya ant s na göre a rl kl  olarak “güvenlik, güç, gelenekselcilik ve iyilikseverlik” 
ana de erlerini vurgulamaktad r. Bunlar; “sosyal güç sahibi olmak, liderlik, yol göstericilik, 
toplumdaki görünümünü koruyabilmek, devletini ve milletini üstün tutmak, sosyal sayg nl k, 
yard mseverlik, dürüstlük, sadakat, ba lay c l k, vefakârl k, sorumluluk, halk n menfaatini 
gözetmek, duyarl l k, çal kanl k, ana-baba sevgisi, vatanperverlik, vatan topra n  kutsal saymak, 
geleneklere sayg , inançl l k, atalara sayg , ata miras na sahip ç kmak, ana dili korumak, ulusal 
güvenlik, millî birlik ve beraberlik, devletin bekas  için çal mak, toplumsal ba ms zl k, yasalara 
uymak, organize olma-ekip ruhu, aile güvenli i” alt de erleriyle ön plana  ç kar lm t r. Bu durum, 
eserleri vücuda getirenler taraf ndan toplumcu bir bak  aç s yla halklar n iyili i ve ç karlar  
do rultusunda mesaj verildi ini ortaya koymaktad r.  

Keywords: Sosyal de erler, Köktürk Yaz tlar , Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar , Uygur Dönemi 
eserleri, kültür aktar m  
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The examination of Köktürk, Ötüken-Uighur and Uighur period works in the 
context of social values 

Abstract 

The works of Old Turkish Period, which are important representatives of the social heritage that 
Turkish peoples created in their first periods, which can be followed by writing, provide important 
information for the peoples of the period. In this research, which was designed as a case study, one 
of the qualitative research methods, Orhun Inscriptions, Uighur Period Inscriptions (Shine Us, Tes, 
Tariat), Irk Bitig, Huastuanift, Altun Yaruk (First Book, Prince and Hungry Pars Story), Good and 
Bad Prince Story, DPKAM (Chashtani Bey Story, Dant pali Bey Story) were included because they 
were created by communities with the same beliefs and lives in successive periods and were 
voluminous works reflecting Turkish society life, culture and values from the beginning. First of all, 
value definitions and value-containing expressions in each work were examined by document 
analysis technique in terms of being related to the 10 main values and their sub-values in the Schwartz 
Value Scale, and the determined ones were listed. Then, the "opinion determination form on the 
social values in the works of the Kokturk and Uighur Periods", in which a total of 53 items will be 
evaluated by the experts, was formed and the list of value expressions determined by taking expert 
opinion was given its final form. The data were analyzed by content analysis method. According to 
the data obtained; works texts generally emphasize the main values of "security, power, 
traditionalism and benevolence" according to the period they were created, belief circles and social 
life. These; “having social power, leadership, guidance, preserving its appearance in the society, 
keeping the state and nation superior, social respectability, benevolence, honesty, loyalty, 
forgiveness, faithfulness, responsibility, protecting the interests of the people, sensitivity, hard work, 
parental love, patriotism. to sanctify the homeland, to respect traditions, to be faithful, to respect 
ancestors, to protect the ancestral heritage, to protect the mother tongue, national security, national 
unity and solidarity, working for the survival of the state, social independence, obeying the law, 
organization-team spirit, family security”, are highlighted with its sub-values. This situation reveals 
that the state administrators, who brought the works into being, gave a message from a socialist 
perspective in line with the good and interests of the peoples. 

Keywords: Social values, Kokturk Inscriptions, Otuken-Uighur Period Inscriptions, Uighur Period 
Works, cultural transfer 

Giri  

Bireysel olarak kendi içinde bir kimlik in a ederken toplumsal yap  olu turan birli in bir parças  olarak 
çe itli roller üstlenen insan, bu roller çerçevesinde içinde bulundu u zamana ayak uydurmaya çal r. 
Ayn  zamanda toplumun geçmi ten getirdi i her türlü birikim çerçevesinde kendi konumunu 
belirlemeye çal maktad r. Üstlendi i tüm rollerin gere i olarak çe itli eylemlerde bulunan insan, 
eylemlerine yön vermek için çe itli ölçütlere gereksinim duyar. Bunlar içgüdülerle ve anl k psikoloji, 
duygu durumu, amaçlar, hedefler gibi de i kenlerle ekillenirken, geni  perspektifte 
de erlendirildi inde, toplumsal kodlar olarak sunulan ve sosyal ö renme alan  içerisinde edinilen 
birtak m etkenler de bilinçli ya da bilinçsiz olarak insan eylemlerine yön verir. Bahse konu etkenlerden 
biri, çe itli disiplinlerce kabul gören de erlerdir. De er kavram  üzerine çal malar yapan ara t rmac lar 
taraf ndan farkl  esaslar ölçüt al narak çe itli tan mlamalar yap lm t r. De er kavram n n 
tan mlanmas nda baz lar  “inanç” esas n , baz lar  “ölçüt” olmay , baz lar  da “ihtiyaç” kavram n  esas 
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alm lar (Sar , 2013); bu durum de erlerin bili sel, duyu sal ve psikomotor boyutlar n  ön plana 
ç karm t r. “Bili sel boyutuyla, de erlerin fark na varma, kavrama ve nerede kullan laca n  bilmeyi; 
duyu sal boyutuyla, iyi-kötü gibi olumlu veya olumsuz yarg lar ve duygular  kapsarken psikomotor 
boyutu ise bili sel ve duyu sal olan di er boyutlarda olu an ö renmelerin davran a yön vermesini 
kapsamaktad r.” (Akba , 2006) De erlerin, eyleme yüklenmesinin gerekçesi olarak “Niçin yapmal ?” 
sorusuna bir yan t olarak al nmas  söz konusudur. Dolay s yla de erler; yap p edileni “önemli”, 
“anlaml ” k lan eylerdir.  

nsan, bir toplumun mensubu olarak ya amaktayken kültürel bir zeminde bulunmaktad r. Belli bir 
toplumdan söz etmek, mensuplar n n ayn  kültürel zemine ayak bast  bir kitleden söz etmek demektir. 
En altta ise en genel ortak zemin olarak insan olma zemini vard r. Güvenç’e (1999) göre kültürü 
olu turan ögeler; varsay mlar, de erler, inançlar, davran lar ve sembollerdir. Varsay mlar, kültürel 
ögelerin özünü olu turmaktad r. Bireylerin inanç ve de erleri varsay mlara dayal  olarak olu ur. Daha 
sonra bütün bunlar o kültürel yap  içerisindeki davran lar n ve sembollerin kayna n  olu turur. Buna 
göre kültürün bir toplumdaki payla lan ögeler ile ilgili oldu u söylenilebilir. Bu anlamda kültür, 
toplumdaki her konuyu etkileyen kapsay c  bir bütündür. De erler de bu bütün içerisinde ekil al rken 
ayn  zamanda bütünü yönlendirici etki etmektedir. “ nsan kendi ça n n evrensel kültürünün oldu u 
kadar kendi ulusal kültürünün de ürünüdür. Ayn  insan, kendi ça  ve kültür çevresini dönü türme, 
miras olarak devrald klar na, bu mirasa belki de örne i hiç görülmeyen yeni nitelik ve yeni renkler katma 
imkân na her zaman sahiptir” (Özlem, 2000’den akt. Köktürk, 2006). Özelde bireyi genelde ise toplumu 
ve tüm insanl  merkeze alan ve “kültür denilen bilgi, eylem ve de er okyanusu” (Köktürk, 2006: 7), 
bünyesinde pek çok ögeyi de bar nd rmaktad r. Söz konusu ögeler sistemi içerisinde en temel olanlardan 
biri, üzerinde toplum üyelerinin uzla t  de erlerdir. De erler bu yönüyle, olaylar n ve davran lar n 
anlamlar  üzerinde ve toplumun di er üyelerinin, toplum içinde ne ekilde davranabileceklerini 
öngörmeye yönelik uzla lm  ortak görü leri olu turmaktad r. “Toplum kültürün geçici bar na  de il, 
üretildi i bir yer olman n ötesinde, kültürün ona sirayet etmesiyle olu mu  bir bütünlüktür. Kültürden 
soyutlanm  bir toplum tasar m  kabul edilebilir de ildir. O kendi var olu unu do rudan do ruya de ere 
borçludur” (Köktürk, 2006: 326).  

De er ve kültür kavramlar n n bu denli iç içe geçmi  olmas ndan hareketle de er temelli kültür 
ara t rmalar  yap lmaya ba lanm t r. Kültür nesneleri de erlere yüklenen anlamlarla ili ki kurularak 
kavranabilmektedir. “Kültür alan nda de erden ba ms z bir nesne yoktur ve kültür de erlere yüklenilen 
arac lar yoluyla anla labilen bir gerçekliktir.” (Özlem, 2001: 41-42) Kültür ad  verilen kavram her ne 
kadar “ imdi” içerisinde canl l k kazansa da “ imdi”den anla lmas  gereken “geçmi in ta d klar yla 
gelecek tasar m n n bulu ma alan ”d r. Geçmi , de erler bar na ; imdi, bu de erlerin aktar ld  zaman 
dilimi; gelecek ise bu aktar m n amac n n yöneldi i henüz bilinmeyen zaman parças d r’ (Köktürk, 
2006: 295). Kendilerini tan mlamak için geçmi e ihtiyaç duyan toplumlar, sadece geçmi ini ya atarak 
var olur. Çünkü her grup geçmi inde kendisi ile ilgili bilinç ve aç klamay  bulur. Grup üyelerinin bu ortak 
varl  ne kadar zenginse, grup da o kadar birlik ve ba l l k içindedir (Assmann, 2015: 142). “Bugün bu 
gerçekli in fark na varan toplumlarda dü ünürleri, bellek ve hat rlama furyas  me gul etmektedir. 
Bugünün kültürünü geçmi in “ard l kültürü” olarak kavrayan tutum, geçmi  kültürü hat rlama ve 
geçmi i anlama çabas n  yayg nla t rm t r.” (Assmann, 2015: 17-18) “Türk kültürünün geli me ve 
de i me a amalar n  bünyesinde bar nd ran eserler, vücuda getirildikleri dönem ile günümüzü birbirine 
ba layan kültürel kodlar n da ba nda gelmektedir. Bu nedenle her biri sosyal ve kültürel bir “de er” 
olarak alg lanan bu eserlerin nesillere tan t lmas , aktar lmas  ve bireylere kazand r lmas  
gerekmektedir.” (Mert, Aly lmaz, Bay & Akbaba, 2009: 3) Sosyal ya ant lar n ürünleri olan halk eserleri, 
kendisini vücuda getiren halk n özünde yer alan tüm manevi de erleri yans tma özelli ine sahiptir. Bir 
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toplumun konu tu u dil ve ortak sembolleri o toplumdaki gruplar n ve kurumlar n ortak de erlerini 
hem yans t r hem de ya at r. Dolay s yla toplumun yaz l  kaynaklar ndan hareketle sahip oldu u kültürü 
ortaya koymak ve de kendisine özgü de erler sistemini tespit edebilmek mümkündür. Edebî metinler, 
her yönüyle toplumun kendini ifade vas tas  olmas  dolay s yla da incelenmeye de erdir. “Biz olma” 
duygusuyla olarak tarih sahnesine ç kma ba lam nda dünyadaki eski kültürlerin mirasç lar ndan biri 
olarak kabul edilen Türk halklar , vücuda getirdikleri eserlerle her döneme mahsus kültürel kodlar n  ve 
bunun içerisinde yer alan de erlerle birlikte tüm ögeleri, kimi zaman sözlü kimi zaman yaz l  kültür 
eserleri arac l yla aktarabilmi tir. Toplumu olu turan her birey, kendisinden öncekilerden miras ald  
kültür, gelenek, de er sistemi gibi yap lar  dönemin artlar  içerisinde geli tirip kendisinden sonrakilere 
aktarma i levini yerine getirir. Ortak de erler etraf nda birle erek bahsi geçti i üzere ayr lmaz 
birliktelikler olu turan bireylerin her dönemde kendilerinden önceki nesillerden alm  olduklar  her 
türlü de eri içinde bulunduklar  zaman n gereklerine göre düzenleyip kendilerinden sonraki nesillere 
a lamas , dolay s yla yüzy llar  a p gelen bir döngü gerçekle tirilmi  olmaktad r (Albayrak, 2017).  

Türk halklar n n tarih sahnesine ç kt  ve yaz yla takip edilebilen ilk dönemlerinde olu turduklar  
toplumsal miras n önemli temsilcileri niteli inde olan Türk harfli yaz tlar, dil, tarih, antropoloji siyaset 
bilim, sosyoloji gibi aç lardan dönem halklar  için önemli bilgiler vermektedir. Bu aç dan 
de erlendirildi inde Türk tarihinin ba lang ç evrelerinde millet olma kavram na ula an ve belli bir 
medeniyeti in a eden Köktürk Ka anl  ve devam ndaki Ötüken-Uygur Ka anl na ait eserler, 
döneminin ka anlar  ve vezirinin a z ndan “Türk bodun”un ya ad klar n n, geleneklerinin, 
dü üncelerinin ve yöneticilerin halk için özveriyle yapt  sava lar n, idari i lerin k sacas  ya am 
öykülerinin kaydedildi i belgeler niteli indedir. II. Köktürk Ka anl  Dönemi’nde yap lan mücadeleler 
s ras nda Uygurlar n bir k sm , Köktürk hâkimiyetine son vererek Ötüken-Uygur Ka anl n  kurarlar. 
Köktürk Dönemi’nde oldu u gibi Uygur Dönemi’nde de ka anlar n yaz t dikme gelene inin devam etti i; 
döneme ait yaz tlarda Türk ka an ve kumandanlar n n hem tarihî hadiselerden hem de kendi bilgi ve 
tecrübelerinden hareketle topluluklara ve gelecek nesillere birlik bütünlük mesajlar  verdikleri görülür 
(Mert, 2009). Ötüken-Uygurlar n n yan  s ra Turfan Bölgesinde Manihaist ve Budist Uygurlardan kalan 
naz m, nesir yahut naz m-nesir kar k türlerdeki eserler de Uygur Dönemi’ni her yönüyle temsil eden 
eserler olmu tur. Genel olarak Uygur Dönemi eserleri; toplumda ya anan göçlerin, co rafi ve sosyal 
de i ikliklerin, ya am biçiminin ve dünya görü ünün yava  yava  de i mesinin izlerini ta makla 
birlikte dinî ve tercümeye dayal  bir nitelik arz etmektedir. Budist Uygurlara ait metinler de oldukça 
zengindir. Yeni dinin kabulüyle de i meye ba layan de erleri ve yeni inan lar  ortaya koyan, gerek 
özgün gerekse tercümeye dayal , ayn  zamanda naz m, nesir ve de naz m-nesir kar k ekillerde pek çok 
eser olu turulmu tur. Bütün bunlarla birlikte eserlerde dönem inançlar ndan, geleneklerinden ve 
de erlerinden izler oldu u da muhakkakt r. Genel olarak tarih boyunca vücuda getirilen kültür varl klar  
vas tas yla kültürünü ya atmay  ba arabilen Türk topluluklar , ba lang c ndan itibaren zengin bir 
edebiyat olu turmu tur. Sadece belli bir inanç çevresi ya da devlet yap s  alt ndaki dönem dikkate 
al nd nda dahi ya ant lar çerçevesinde olu turulan her bir de erin eserlere i lendi i görülmektedir. 
Dolay s yla toplumun yaz l  kaynaklar ndan hareketle, sahip oldu u kültürü ortaya koymak ve de 
kendisine özgü de erler sistemini tespit edebilmek mümkündür. Edebî metinler, her yönüyle toplumun 
kendini ifade vas tas  olmas  dolay s yla kültür aktar m nda kullan l  birer malzemedirler ve bu 
malzemenin i lenip sonraki dönemlere kazand r lmas  gerekir. Yap lan çal malar incelendi inde de er 
temelli kültür çal malar n n özelikle son dönem eserlerinde (Salar, 2011; Öncü 2015; Emirhan, 2016; 
Kat , 2015 vb.), yahut orta ve yak n dönem slami Türk kültür eserlerinde yo unla t  (Çomakl , 2015; 
Çak n, 2014; Demirta , 2012 vb.) görülmü tür. Bundan hareketle bu çal mada, Türk toplumunun 
yaz yla takip edilebilen en eski dönemlerinden itibaren sahip oldu u de erler, Köktürk, Ötüken-Uygur 
ve ve Uygur Dönemlerinde i lenmi  metinler arac l yla tespit edilmi  ve bu yolla, bugünün de temelini 
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olu turan de er sistemi ya an lan dönem artlar  itibar yla, idari / yönetici kesimin halkla diyalo u 
ekseninde ortaya konmaya çal lm t r. Bu çerçevede çal mada “Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur 
Dönemi eserlerinde, devlet yöneticilerinin / toplumun ileri gelenlerinin ve eser kahramanlar n n eserler 
arac l yla halka verdi i mesajlar içerisinde yer alan sosyal de erler nelerdir?” sorusuna yan t 
aranm t r:  

Yöntem 

Ara t rma modeli 

Bu ara t rma, verilerin incelenmesi yoluyla olu turulan kod ve kategorilere dayal  olarak ara t rma 
sonuçlar n n sunulmas n  sa layan ara t rma yöntemi olan nitel ara t rma (Merriam, 1998: 58) türünde 
tasarlanm t r. Durum çal mas  türünde yap lan ara t rman n verileri doküman incelemesi yoluyla elde 
edilmi tir. 

Ara t rman n veri kaynaklar  

Ara t rma kapsam na Köktürk Dönemi’ne ait Orhun Yaz tlar  (Köl Tigin Yaz t , Bilge Ka an Yaz t , 
Tonyukuk Yaz tlar ), Ötüken-Uygur Dönemi’ne ait yaz tlar ( ine Us Yaz t , Tes Yaz t , Tariat Yaz t ) ile 
Uygur Dönemine ait Irk Bitig, Huastuanift, yi ve Kötü Dü ünceli Prens Öyküsü, Altun Yaruk’tan 
parçalar (Birinci Kitap, Üç Prens ile Aç Pars Hikâyesi), DPKAM (Ça tani Bey Hikâyesi, Dant pali Bey 
Hikâyesi) adl  eserler al nm t r. Bahse konu eserler Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemlerinin 
birbirini takip eden evrelerinde, ayn  topluluklarca olu turulmalar  ve ba lang c ndan itibaren Türk 
toplum ya ant s n , kültürünü ve de erlerini yans tan hacimli eserler olmalar  dolay s yla (Aly lmaz, 
2015; Barutcu-Özönder, 2002; Cafero lu, 1984; Çandarl o lu, 2004; Ercilasun, 2008; Ölmez, 2004; 
Sertkaya, 2004; en, 2015) çal ma kapsam na al nm t r.  

Tablo 1: ncelenen Eserlerin Ait Olduklar  Dönem ve nanç Çevrelerine Göre Da l mlar na li kin Bilgiler4 

Eser Ad   

Eser 
çerisinde Yer 

Alan Ve 
ncelenen 

Bölümler 

Tarihlendirildikleri Dönemler 

Ait 
Olduklar  
nanç 

Çevreleri 

Orhun Yaz tlar   

Bilge Ka an 
Yaz t   

II. Köktürk Ka anl  Dönemi 
(732-735 y llar  aras ) 

Tengricilik* Köl Tigin 
Yaz t  

Tonyukuk 
Yaz tlar  

Ötüken-Uygur Dönemi 
Yaz tlar   

ine Us Yaz t  
Ötüken-Uygur Ka anl  Dönemi 
(743-840 y llar  aras ) 

Tengricilik Tes Yaz t  

Tariat Yaz t  

Irk Bitig  (eserin 
tamam ) Uygur Dönemi (IX. yy Ba lar ) Manicilik* 

                                                             
4  BK: Bilge Ka an Yaz t ; TK: Tengri Ka an Yaz t ; KT: Köl Tigin Yaz t ; T I / II: Tonyukuk Yaz tlar   / II; U: ine Us Yaz t ; 

TA: Tariat Yaz t ; TE: Tes Yaz t ; K: Kuzey yüzü; D: Do u yüzü; B: Bat  yüzü; G: Güney yüzü; IB: Irk Bitig; H: Huastuanift; 
KPÖ: yi ve Kötü Prens Öyküsü; AY: Altun Yaruk; Da akarmapathaavad nam l : DPKAM; APH: ehzade ile Aç Pars 

Hikâyesi; ÇBH: Ça tani Bey Hikâyesi; DBH: Dant pali Bey Hikâyesi 
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Huastuanift  (eserin 
tamam ) Uygur Dönemi (X. yy) Manicilik 

yi ve Kötü Prens Öyküsü  (eserin 
tamam ) Uygur Dönemi (X. yy) Burkanc l k 

Altun Yaruk  

Birinci Kitap   

Uygur Dönemi (XIII. yy – IX. yy) 
(Eserin orijinal metinlerinden yaln z 
Leningrad nüshas nda yer alan bu bölüm 
Berlin nüshas nda yoktur. Yani asl nda 
Altun Yaruk’a ait olmad n  sonradan 
eklendi ini gösterir (Ça atay, 1945: 12)). 

Burkanc l k  

ehzade ile Aç 
Pars Hikâyesi 

Uygur Dönemi 
(XII. yy’a ait olan Çince Suvarna adl  
eserden çevrilmi tir (Ça atay, 1945: 19)). 

Da akarmapathaavad nam l  
(DPKAM) 

 

Ça tani Bey 
Hikâyesi 

Uygur Dönemi 
(XI. yy sonlar  ile XII. yy ba lar  (Elmal , 
2009: 4)). 

Burkanc l k 

Dant pali Bey 
Hikâyesi 

Uygur Dönemi 
(XI. yüzy l n ikinci yar s  (A ca, 2006’dan 
akt. Elmal , 2009: X); Elmal  (2009), eserin 
en geç XI. yüzy l sonu XII. yüzy l ba lar nda 
yaz lm  olabilece ini bildirmi tir.) 

Bahse konu eserlerin incelenmesi a amas nda T. Tekin (2010) taraf ndan yay mlanan Orhon Yaz tlar ; 
O. Mert (2009) taraf ndan yay mlanan Ötüken Uygur Dönemi Yaz tlar ndan ine Us, Tes Tariat; T. 
Tekin (2004) taraf ndan yay mlanan Irk Bitig; S. Himran (1941) taraf ndan yay mlanan Huastuanift; J. 
R. Hamilton taraf ndan yay mlanan ve V. Köken (2011) taraf ndan Türkçeye çevrilen yi ve Kötü Prens 
Öyküsü; S. Ça atay (1945) taraf ndan yay mlanan Altun Yaruk’tan ki Parça; Ü. Ö. Demirci (2014) 
taraf ndan yay mlanan Eski Uygurca Dört Çatik adl  eserlerde yer verilen metinlerden yararlan lm t r. 

Veri toplama araçlar  ve verilerin toplanmas  

Çal mada, incelenen eserlerdeki de er ögelerinin tespiti için Schwartz De er Kuram  ve De er Ölçe i 
(SDÖ) gerekli izinler al narak kullan lm t r. Ayr ca Köktürk ve Uygur Dönemi eserlerindeki sosyal 
de erlere ili kin görü  belirleme formu geli tirilmi tir. Schwartz’a göre “de erler, bir bireyin veya sosyal 
birimin hayat nda rehber prensipler olarak hizmet gören, önemce farkl l k sergileyen, istenilen 
durumlar ötesi hedeflerdir”. “Schwartz’ n kuram ndaki temel varsay ma göre de erleri birbirlerinden 
ay ran en önemli özellik, ifade ettikleri güdüsel amaç tipidir; dolay s yla, tüm kültürlerde rastlanma 
olas l  en yüksek olan de erler, insan do as n n evrensel gerekliliklerini (biyolojik gereksinimler, 
uyumlu bir toplumsal etkile im için gerekli olan ko ullar gibi) bilinçli amaçlar biçiminde simgeleyen 
de erler olmal d r.” (Ku dil & Ka tç ba , 2000) Schwartz ve Bilsky (Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 
1990) taraf ndan yukar da ortaya konulan kuramsal çerçeve içinde yürütülen ara t rmalarla, Rokeach’ n 
listesi temel al nmak üzere, yaz nda var olan çe itli de erlerden yola ç k larak 56 de er tespit edilmi tir. 
Bu çerçevede aralar nda Türkiye’nin de oldu u 54 ülkeden büyük ço unlu unu ö retmenler ve 
üniversite ö rencilerinin olu turdu u 44000 ki iden veri toplanm t r. Ö retmenler toplumsalla ma 
süreci içerisinde temel kültürel de erlerin aktar c lar  olduklar  varsay m yla, ara t rman n hedef kitlesi 
olarak seçilmi lerdir (Ku dil & Ka tç ba , 2000).  

Yap lan analizler sonucunda 56 de er, evrensel nitelik ta d  dü ünülen 10 de er öbe inde 
toplanm t r. Ara t rman n 54 ülkede yap lmas , geli tirilen de er ölçe inin kültürler aras  geçerlili inin 
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saptanmas na olanak sa lam t r. Daha sonra, Schwartz 2001 y l nda yapt  çal mada, listedeki de er 
say s n  57’ye yükseltmi tir (Perrinjaquet vd. 2007’den akt. Karalar & Kirac , 2010). Kullan lan 57 
de erden 45’inin farkl  kültürlerde yüksek düzeyde bir anlamsal benzerlik gösterdi ini belirlemi tir 
(Ku dil & Ka tç ba , 2000). “Schwartz’ n de er kuram nda de erler, üç evrensel ihtiyac n bili sel 
temsilleri olarak kavramsalla t r lm t r. Bunlar, bireyin biyolojik ihtiyaçlar , sosyal etkile imlerini 
düzenlemeyle ilgili ihtiyaçlar  ve grup ve toplumsal gereklilikleri yerine getirmeyle ilgili ihtiyaçlar d r. 
Her birey ve grup davran lar n  aç klamak, aralar ndaki e  güdümü sa lamak ve bu davran lar n  
gerekçelendirmek amac yla, ilgili ihtiyaçlar n bili sel temsilleri olan de erleri kullan r. Schwartz, üç 
evrensel ihtiyaçtan hareketle, birbirine benzer veya farkl  güdüsel altyap daki de erleri içeren ve 
dinamik bir yap  içinde birbirleriyle ili kili bir süreklilik gösteren on de er tipi kurgulam t r.” (Schwartz 
vd. 2000’den akt. Karalar & Kirac , 2010). 

 

ekil 1. Schwartz De er Kuram ’ndaki de er tipleri ve ana de er gruplar  aras ndaki ili kilerle ilgili model 
(Schwartz ve di erlerinden akt. Karalar & Kirac , 2010). 

Tablo 2’de Türkiye Türkçesine çevrilen Schwartz De er Ölçe i’nde yer verilen de er kodlar  ve 
aç klamalar  (Ku dil & Ka tç ba , 2000) dikkatlere sunulmu tur:  



192 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studie s 2022.26 (February) 

The examination of Köktürk, Ötüken-Uighur and Uighur period works in the context of social values / F. Albayrak & O. Mert 
(pp. 185-217) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Tablo 2. Schwartz de er ölçe i’nde yer verilen de er kodlar  ve aç klamalar  (Ku dil & Ka tç ba , 2000) 

 
De erler De er Boyutunun 

çerdi i Maddeler De er Kodlar n n Aç klamalar  

GÜÇ 
(Power) 

Toplumsal konum, 
insanlar ve kaynaklar 

üzerinde denetim gücü 

-Sosyal Güç Sahibi Olmak  Ba kalar  üzerinde kontrol gücüne sahip olmak, 
bask nl k 

-Otorite Sahibi Olmak  Toplumda yol gösterici, lider, komuta edici olmak 
-Zengin Olmak Maddi mal varl  sahibi ve güçlü olmak; para sahibi 

olmak 
-Toplumdaki Görünümü 
Koruyabilmek  

Toplumdaki duru unu, “yüsünü” koruyabilmek 

-Sosyal Sayg nl k  nsanlar taraf ndan benimsenme; sayg  görme 

BA ARI  
(Achievement) 

Toplumsal standartlar  
temel alan ki isel ba ar  

yönelimi 

-Ba ar l  Olmak Hedeflerine ula mak 
-Yetkin/Muktedir Olmak Becerikli, üretken, yetkili ve etkili olmak 
-H rsl  Olmak (Amaçlar  do rultusunda) s k  çal mak, tutkulu olmak 
-Sözü Geçen Biri Olmak nsanlar ve olaylar üzerinde etki sahibi olabilmek 
-Zeki Olmak Ak ll l k, mant kl  dü ünebilme, bilgelik 

HAZCILIK 
(Hedonism) 

Bireysel zevke, hazza 
yönelim 

-Hayattan Tat Almak Yemek yemek, e lenmek, cinsellik vb. günlük 
eylemlerden keyif almak 

-Zevk (Haz) Zevk, arzular n tatmini, haz duyma 
- steklerine Dü kün Olmak Rahat na önem vermek, ho land  eyleri yapmak 

UYARILMA 
(Stimulation) 

Heyecan ve yenilik 
aray , aksiyon 

-Heyecanl  Bir Ya am Heyecan verici deneyimler ya amak 
-De i ken Bir Hayat Meydan okuma, yenilik ve de i im ile dolu bir ya am 
-Cesur Olmak Gözüpek, yi it olmak; macera arayan, risk alabilen 

olmak 

ÖZYÖNEL M 
(Self-Ditection)  

Dü ünce ve eylemde 
ba ms zl k 

-Yarat c  Olmak Benzersiz olmak, hayal gücüne sahip olmak 
-Merak Duyabilmek Her eyle ilgilenmek, ke fedici olmak 
-Özgürlük Dü ünce ve eylemlerinde özgürlük 
-Kendi Amaçlar n  
Seçebilmek 

Kendi amaçlar n  seçme hakk na sahip olmak 

-Ba ms z Olmak  Kendine güvenen ve kendi kendine yeten biri olmak 
-Kendine Sayg s  Olmak Ki inin kendi de erlerine inanc  olmas  

EVRENSELC L K 
(Universalism) 

Anlay l l k, ho görü ve 
tüm insanlar n ve tüm 

do an n iyili ini 
gözetmek 

-Aç k Fikirli Olmak Farkl  fikir ve inancalara kar  ho görülü olmak 
-Erdemli Olmak Bilgelik; hayata kar  olgun bir anlay  sergilemek, iyi 

davran lar sergilemek 
-Sosyal Adalet Haks zl klar  düzeltme, güçsüzleri koruyup kollama 
-E itlik Herkes için e it f rsatlar 
-Dünyada Bar  stemek Sava  ve çat malar n olmad  bir dünyay  dilemek 
-Güzel Bir Dünya Do a ve güzel sanatlarla iç içe bir dünya 
-Do ayla Bütünlük çinde 
Olmak 

Do ayla bir bütün olu turma 

-Çevreyi Korumak Do ay  korumak 
- ç Huzur5 Kendisiyle bar k olmak 

Y L KSEVERL K 
(Benevolence) 

Ki inin yak n oldu u 
ki ilerin iyili ini 

gözetmesi ve geli tirmesi 

-Yard msever Olmak  Ba kalar n n refah  için çal mak, duyarl l k 
-Dürüst Olmak  Do ru ve samimi olmak 
-Ba lay c  Olmak Af dileyenleri ba lay c  olmak 
-Sad k Olmak  Ait oldu u toplulu a ve yak nlar na (arkada lar na) 

sad k olmak; vefakârl k 
-Sorumluluk Sahibi Olmak Güvenilir, sorumluluklar n  yerine getiren olmak 
-Gerçek Dostluk Yak n, s k  (destekleyici) arkada l k 
-Olgun Sevgi  Derin duygusal ve ruhsal yak nl k duyma 
-Manevi Bir Hayat Maddi esaslar yerine manevi duygu ve dü üncelerin 

bask n olmas  
-Anlaml  Bir Hayat Hayatta bir amac  olmak 

                                                             
5  Bu de er, 2001 y l nda yap lan çal mada eklenen 57. de erdir. (Perrinjaquet ve di erleri 2005’ten akt. Karalar & Kirac , 

2010). 
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GELENEKSELC L K 
(Tradition) 

Kültürel ya da dinsel töre 
ve fikirlere sayg  ve 

ba l l k 

-Alçakgönüllü Olmak Mütevaz  olmak, kendini geri planda tutmak 
-Dindar Olmak Dinî inançlar na s k  s k ya ba l  olmak 
-Kendine Dü en Hayat  
Kabullenmek 

Hayat n kendine sunmu  oldu u artlar  kabul etmek, 
boyun e mek, kadercilik 

-Geleneklere Sayg l  Olmak Geçmi ten kalan kültür ögelerini korumak ve ya atmak 
-Il ml  Olmak Duygu ve eylemlerde a r l ktan kaç nmak 
-Mahremiyete - Özel Hayata 
Sayg  

Bireylerin kendi özel ya ant lar na sayg  duyma; 
gizlilik hakk  

UYUM 
(Conformity)   

Ba kalar na zarar 
verebilecek ve toplumsal 

beklentilere ayk r  
olabilecek dürtü ve 

eylemlerin s n rlanmas  
 

-Kibar Olmak Nezaket, incelik sahibi olmak; görgülü olmak 
- taatkâr Olmak Söz dinleyen, sayg l , yükümlüklerini yerine getiren 

olmak 
-Ana Babaya ve Ya l lara 
De er Vermek 

Anne-babaya ve büyüklere sayg  göstermek 

-Kendini Denetleyebilmek Öz disiplin sahibi olmak; kendine hâkim olabilmek; 
kötülüklere ve günahlara kar  direnç göstermek 

GÜVENL K 
(Security) 

Toplumda var olan 
ili kilerin ve ki inin 

kendisinin huzuru ve 
süreklili i 

-Ulusal Güvenlik Dü man (unsurlar)a kar  ulusun korunmas  
-Toplumsal Düzen Toplum düzenin istikrar  
-Temiz Olmak  Temizli e özen göstermek 
-Aile Güvenli i (Aileden olan) sevdi i ki ilerin güvenli ini istemek 
- yili e Kar l k Vermek (Yap lan iyiliklere kar ) borçlu kalmaktan kaç nma 
-Ba l l k Duygusu Aidiyet duygusu; ba kalar n  dikkate alarak hislerine 

yön verme, dikkate alma 
-Sa l kl  Olmak Fiziksel ve ruhsal olarak sorunlu olmamak 

nceleme s ras nda doküman incelemesi yöntemi kullan lm t r. Bu yöntemde ara t rma kapsam ndaki 
olgularla ilgili yaz l  materyaller incelenmektedir (Y ld r m & im ek, 2005). Eserlerde yer alan sosyal 
de erlerin analizinde ölçüt olarak Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Harris ve Owens’in (2001) 
geli tirmi  oldu u de er ölçe i kullan lm t r. Doküman incelemesi s ras nda öncelikle, ara t rma 
kapsam na al nan her bir eserdeki SDÖ’de s ralanm  olan 10 ana de er ile bunlar n alt de erlerine 
uygun oldu u dü ünülen de er tan mlar  ve de er içeren ifadeler tespit edilmi , bu ifadelerin içerdi i 
de erler s ralanm t r. Tüm eserlerde yer alan de er tan mlamalar  ve de er ifade eden bölümlerin 
s ralanmas  esnas nda ölçüt al nan SDÖ’de birebir kar l  olmayan ancak söz konusu dönem 
ya ant s nda mevcut olan ve eserlere yans t lan de erler ayr ca tespit edilmi , eserlerin olu turuldu u 
dönem ile kültür ve inanç çevresi esas al narak tan mlanm t r. Bu hususta ek olarak belirtmek gerekir 
ki eserlerde do rudan do ruya de er ifade etmeyen ancak toplumun sosyal ya ant s nda var olan 
birtak m gelenek, inanç, norm vb. üzerinden vurgu yap larak de er ifade edilen bölümler de ayr ca tespit 
edilmi tir. Tespit edilen tüm de er türleri s ralanm  ve istatistiki verilere ula lm t r. Söz konusu 
veriler üzerinden dönem eserlerinin kar la t rmal  istatiksel verileri ç kar lm , bu sayede eserlerde 
vurgulanan de erlerin geçi  s kl klar  belirlenmi tir. Tespit edilen de er tan mlar n n, de er ölçe indeki 
de er kodlar na ve bunlar n kar lad  dü ünülen de er tan mlamalar na uygunlu unu tespit etmek için 
Lawshe (1975) taraf ndan geli tirilen teknik (kapsam geçerlik oranlar ) kullan lm t r. “Lawshe 
tekni inde, en az 5 en fazla ise 40 uzman görü üne ihtiyaç vard r” (Yurdugül, 2005: 2). “Her bir madde 
uzman görü leri “madde hedeflenen yap y  ölçüyor”, “madde yap  ile ili kili ancak gereksiz” ya da 
“madde hedeflenen yap y  ölçmez” eklinde derecelendirilmektedir. Kapsam geçerlik oranlar  (KGO), 
herhangi bir maddeye ili kin “Gerekli” görü ünü belirten uzman say lar n n, maddeye ili kin görü  
belirten toplam uzman say s na oran n n 1 eksi i ile elde edilir.” (Yurdugül, 2005: 2) Bu ara t rma 
aç s ndan anlaml l k düzeyi .56’d r. Buna göre veri toplama arac n  olu turmak üzere haz rlanan toplam 
53 maddenin uzman grubu taraf ndan de erlendirilece i “Uygun”, “Düzeltilmeli” ve “Uygun De il” 
kategorilerinden meydana gelen “Köktürk ve Uygur Dönemi eserlerindeki sosyal de erlere ili kin görü  
belirleme formu” olu turulmu tur. Olu turulan form uzmanlara da t larak kendilerinden bahse konu 
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maddelerle ilgili de erlendirme yapmalar  istenmi tir. Yap lan uygulamada, ara t rmaya kat lan 
uzmanlar ilgili de er koduna göre tespit edilen 2 de er türünde (evrenselcilik, iyilikseverlik) toplamda 
3 de er tan mlamas n n uygun olmad  yönünde görü  belirtmi lerdir. Dolay s yla söz konusu 
maddeler ara t rma kapsam  d nda b rak lm t r. Di er maddeler, bu ara t rma için minimum 
anlaml l k düzeyi olan .56’n n üzerinde oldu undan ara t rma kapsam nda kullan lm t r.  

Veri toplama araçlar n n geçerlik ve güvenirli i 

Dünyada de i ik toplumlarda uygulanan SDÖ’de listelenen de erlerin Türkçeye çevrilmesi ile geçerlik 
ve güvenirli i Ku dil ve Ka tç ba  (2000)’n n yapt  çal maya göre sa lanm t r. Sosyal psikoloji 
uzman  olan Ku dil ve Ka tç ba  (2000) taraf ndan yap lan çal mada ana boyut ve de er tipleri ile her 
bir de er tipi içerisinde yer alan de erlerle ilgili olarak kullan lan Türkçe adland rmalar esas al nm t r. 
Söz konusu adland rmalar n, de erlerin üç sosyal psikoloji uzman n n ortak çal mas yla ngilizceden 
Türkçeye çevrilmesi yoluyla gerçekle tirildi i belirtilmi tir. De er listesi; Güç, Ba ar , Uyar lma, 
Hazc l k, Özyönelim, Evrenselcilik, yilikseverlik, Gelenekselcilik, Uyum ve Güvenlik de er tipleri 
boyutlar nda toplanm t r. Bu de er tipleri ise Yenili e Aç kl k, Muhafazac  Yakla m, Öza k nl k ve 
Özgeni letim olmak üzere dört ana de er grubunda toplanm t r. Ku dil ve Ka tç ba  (2000) 
taraf ndan yap lan çal mada de er tiplerinin güvenirlik katsay lar ; güç .75, iyilikseverlik .76, hazc l k 
.54, ba ar  .66, uyar lma .64, özyönelim .72, gelenekselcilik .74, uyum .55, güvenlik .65 ve evrenselcilik 
.77 olarak bulunmu tur. Schwartz De er Ölçe i’nin on ana boyutuna ili kin hesaplanan güvenirlik 
katsay lar  ise Güç boyutunda .77, Ba ar  boyutunda .73, Hazc l k boyutunda .70, Uyar lma boyutunda 
.69, Özyönelim boyutunda .85, Evrenselcilik boyutunda .93, yilikseverlik boyutunda .90, 
Gelenekselcilik boyutunda .90, Uyum boyutunda .65 ve Güvenlik boyutunda .91’dir. 

Verilerin analizi 

Ara t rmadan elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz yap lm t r. “Betimsel analiz, çe itli 
veri toplama teknikleri ile elde edilmi  verilerin daha önceden belirlenmi  temalara göre özetlenmesi ve 
yorumlanmas n  içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde ara t rmac  görü tü ü ya da 
gözlemi  oldu u bireylerin görü lerini çarp c  bir biçimde yans tabilmek amac yla do rudan al nt lara 
s k s k yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmi  olan bulgular n okuyucuya 
özetlenmi  ve yorumlanm  bir biçimde sunulmas d r.” (Y ld r m & im ek, 2005) lgili eserlerdeki 
de er unsurlar na ili kin frekans ve yüzde de erleri hesaplanm t r.  

Bulgular 

Bu bölümde, çal mada Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemlerine ait ka anl k ve kumandanl k 
yaz tlar  üzerinde yap lan incelemede tespit edilen de erleri yans tan ve de er tan mlamas  içeren 
ifadeler ile ilgili bölümler, örnekleriyle birlikte dikkatlere sunulmu tur. 

1. Güç de eri ile ilgili bulgular 

SDÖ’de yer verilen güç de eri; “toplumsal konum, insanlar ve kaynaklar üzerinde denetim gücü” olarak 
aç klanm t r (Ku dil & Ka tç ba , 2000: 61-62). ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi 
eserlerinde güç de eri ve de er boyutunun içerdi i maddeler ile ilgili tespit edilen ifadelere dair 
istatistiki bilgiler a a daki gibidir: 
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Tablo 3. Güç de eri ve de er boyutunun içerdi i maddelerle ilgili ifadelere dair istatistiki bilgiler 

Güç OY ÖUY IB HU AY KPÖ DPKAM f 

Sosyal Güç Sahibi Olmak 10 12 19 - 1 - - 42 

Otorite Sahibi Olmak 51 32 5 - 7 6 7 108 

Zengin Olmak 8 - - - - 3 - 11 

Toplumdaki Görünümünü 
Koruyabilmek 3 - - - - 1 - 4 

Sosyal Sayg nl k 23 9 - - - 7 4 43 

Toplam 95 53 24 0 8 17 11 208 

Tablo 3’e göre incelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve ve Uygur Dönemi eserlerinde, güç de erinin; sosyal 
güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, zengin olmak, toplumdaki görünümünü koruyabilmek, sosyal 
sayg nl k de erlerinden olu an tüm alt de er basamaklar na dair bulguya rastlanm t r. Güç de erinin 
en çok vurguland  ve güç de erini tan mlayan ifadelerin geçi  s kl n n en yüksek oldu u eser Orhun 
Yaz tlar  (n=95) olurken bunu Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar  (n=53) izlemektedir. Köktürk Dönemi 
eserlerinde otorite sahibi olmak de eri (n=51), Ötüken-Uygur Dönemi eserlerinde (n=32) en ön plana 
ç kan de erken Uygur Dönemi eserlerinde sosyal güç sahibi olmak de eri (n=20)’dir. Eser metinlerinde 
bahse konu de erlerin ön plana ç kar ld  k s mlar incelendi inde, bunlar aras nda otorite sahibi olmak 
de erinin dönem ya ant s  aç s ndan önemli olan ve metinlerde s kça vurgulanan kut sahibi olmak 
inanc  ile ön plana ç kar ld ; sosyal sayg nl k de erini olu turan veya bu de er için sosyal ya amda 
zemin olu turan kad n n toplumda sayg n bir yeri olmas  ve milletini üstün tutma vurgusu yap ld  
tespit edilmi tir. Manicilik ve Burkanc l k inanc  çevrelerinde olu turulan Uygur Dönemi eserlerinde 
bireysellikten öte toplumsal iyiyi ifade eden dolay s yla evrensele ula may  hedefleyen bu iki inanc n 
izlerini ta malar  dolay s yla söz konusu eserlerde bireysel güç de erini ifade eden bulgular n geçi  
s kl  azd r. 

Yap lan ara t rmalara göre Eski Türk toplumlar nda devletin yönetim kademelerinde görev alanlar, 
bulunduklar  makamlar n hiyerar ik düzen içindeki durumuna göre farkl  düzeylerde güce ve otoriteye 
de sahip olurlar. Eski Türk Yaz tlar ndan elde etti imiz bilgilere göre o dönemde Türkler, Tanr ’n n 
verdi i “kut” ile “ka an”  belirledi ine, dolay s yla da ka an n Tanr ’n n yeryüzündeki temsilcisi 
oldu una (Gömeç, 2006: 138; Koca, 2002) inanm lard r. Türk ka an  da Tanr ’dan ald  kutun 
sa lad  otorite ve siyasi güçle Asya’da “do uda gün do usuna, güneyde gün ortas na, bat da gün 
bat s na, kuzeyde gece ortas na kadar bütün halklar  kendisine tabi k lma ve hepsini düzene sokma” 
görevini üstlenmi tir (BK K 10-11)”. Köktürk ve Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda kut sahibi olma 
vas tas yla toplumda sözü geçen biri olma, otorite sahibi olma de erine vak f olan ka anl k sülalesi 
mensuplar  ile yönetici s n f  tasvir eden u ifadeler dikkat çekicidir: ÜÜze kök ten{gri asra yag z yer 
k l ndukda, ekin ara ki i ogl  k l nm . Ki i ogl nta üze eçüm apam Bum n Kagan, temi Kagan olurm . Olurupan, 
Türük bodun n{g ilin törüsin tuta birmi , iti birmi . (Üstte mavi gök(yüzü) altta da ya z yer yarat ld nda 
ikisinin aras nda insano ullar  yarat lm . nsano ullar n n üzerine de atalar m dedelerim Bumin 
Hakan ve temi Hakan (hükümdar olarak) oturmu . Tahta oturarak, Türk halk n n devletini ve 
yasalar n  yönetivermi , düzenleyivermi ler. (KT D 1). ten{gride : o¬m  : el etmis bilge : …a a  : el bilge 
: …a†u  …a a  a†  : …a†u  a†  : a†a p ötü}ken : kidin : uç n{{ta : tez a n{{ta : örgin …… an{{ta : ¥a®a† † m : 
bar§ ¥ ¬…a ¥ ¬a  ¥ ¬…a : eki ¥ ¬ ¥a¥¬a m (Tanr ’n n lütfuyla Ka an olmu  / devlet kurmu  Bilge Ka an, El 
Bilge Hatun, Ka an unvan n  ve Hatun unvan n  alarak Ötüken’in bat  taraf nda, Tes (Irma ) 
ba nda, hükümdarl k ota n  orada yapt rd m. Kaplan y l nda (MS 750) ve Y lan y l nda (MS 753) 
(orada) iki y l yaylad m) (TA B 1-2). Yaz tlar, milleti her eyin üzerinde tutan ve ka anlar  da insano lu 
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ile Tanr  aras nda yüce bir konumda gören bak  aç s yla Türk toplumunda millî uurun olu tu unu ve 
son derece güçlü oldu unu göstermektedir. Hem Köktürk hem de Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda 
s kça vurguland  üzere ka anlar, üstünlüklerini ve devleti yönetme güçlerini Tanr ’n n lütfuyla ve Yer-
Sular n ihsan yla elde etmektedirler. 

Uygur Dönemi’nin Manihaist çevrelerinde kaleme al nm  olan ve fal kitab  niteli i ta yan Irk Bitig adl  
eserde dönemin siyasi, sosyal ya ant s n n ve dinî inançlar n n ki iler, hayvanlar, nesneler, çe itli 
durumlar üzerinden yap lan sembolik anlat mlarla tasvir edildi i görülmektedir. IB’de oldu u gibi 
AY’den incelenen iki bölümde de benzeri ekilde kut inanc n n dönemin inanç çevresinin de i mesiyle 
birlikte ekil de i tirdi i dikkati çekmektedir. Önceki dönemlerde KökTanr ’dan gelen kutun dönem 
artlar  içerisinde Buda kutu eklini ald , Buda kutuna eri mek ve Nirvana’ya ula mak için bireylerin 

yerine getirmeleri gereken artlar n oldu u görülmektedir. Eserde, güçlü olman n getirdi i mutlulu un 
vurguland  ve bunun iyi olarak yorumland  fallar, güçsüzlü ün beraberinde getirmi  oldu u 
mutsuzluk ile yine çe itli etkenlerle özgürce hareket etmenin k s tland  durumlarda gücü yitirmenin 
yarataca  olumsuz durumlar tasvir edilmi tir: Kan olurupan ordu yapmi . li turmi . Tört bulungtak  
edgüsi uyur  tirilipen mengileyür, bedizleyür tir. Ança bilingler: Edgü ol. (Bir) han tahta oturup (kendine 
bir) saray yap(t r)m . Devleti ayakta kalm . (Ülkesinin) has ve muktedir adamlar  (etraf nda) 
toplanm , (saray n ) ne e içinde süslüyorlar, der. Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir. (IB 28 / 1-2). 
Budizm’de güç de eri bir erdem olarak kabul edilmektedir. “Bala P ramit  (Güç Erdemi)”; “güç, kuvvet” 
eklinde tan mlan r ve “Buda’n n gücü” olarak anlamland r l r. Buda’n n be  gücü ya da on gücü gibi 

bölümleri bulunmaktad r. Bala P ramit ’n n iki türü vard r: Kendini yeti tirme, e itme kuvveti ve 
dü ünce, dü ünme kuvveti (Uçar, 2015: 832). DPKAM’dan incelenen çatiklerden özellikle ÇBH’de “kut” 
sahibi hükümdar Ça tani’nin otoritesinin herkesçe kabul edildi ini, çevresindekilerin onun emirlerine 
amade oldu unu ve ayn  zamanda ola anüstü güçleriyle di er varl klar  da emri alt na alabildi ini u 
ifadelerde görmekteyiz: [… ku]t n k v n çog n [...jm’ty’ a:gar aya n [...] tegip ayalar n [kav u]rup élig 
be:gke i[nç]e té:p té:diler é1igler éligiye.. ne: y(a)rl g n erser ol y(a)rl g n bütürgeli anuk turur biz.. (kutun 
saadetin parlakl n... derin hürmetle... ula p avuç içlerini (birbirine) kavu turup hükümdara öyle 
dediler: “Hanlar han , ne emrin varsa (yerine) getirmeye haz r z.” DPKAM / ÇBH / Mainz 784 T III 
84-45 Arka 0109(01)-0114(06).  

2. Ba ar  de eri ile ilgili bulgular 

SDÖ’de yer verilen ba ar  de eri; “toplumsal standartlar  temel alan ki isel ba ar  yönelimi” olarak 
aç klanm t r (Ku dil & Ka tç ba , 2000: 61-62). ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi 
eserlerinde ba ar  de eri ve de er boyutunun içerdi i maddeler ile ilgili tespit edilen ifadelere dair 
istatistiki bilgiler a a daki gibidir: 

Tablo 4. Ba ar  de eri ve de er boyutunun içerdi i maddelerle ilgili ifadelere dair istatistiki bilgiler 

Ba ar  OY ÖUY IB HU AY KPÖ DPKAM f 

Ba ar l  Olmak  3 2 4 - 1 3 1 14 

Yetkin / Muktedir Olmak 5 - 2 2 - 2 1 12 

H rsl  Olmak 16 8 - - - 2 - 26 

Sözü Geçen Biri Olmak 19 6 - - - 5 2 32 

Zeki Olmak 34 4 4 2 - 3 4 51 

Toplam 77 20 10 4 1 15 8 135 
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Tablo 4’e göre, incelenen eserlerde, ba ar  de erinin ba ar l  olmak, yetkin / muktedir olmak, h rsl  
olmak, sözü geçen biri olmak, zeki olmak de erlerinden olu an tüm alt de er boyutlar  ile ilgili ifadeler 
tespit edilmi tir. Bunlar aras nda zeki olmak de eri (n=51) geçi  s kl  bak m ndan ilk s rada yer 
alm t r. Köktürk Dönemi Yaz tlar  ba ar l  olmak de eri bak m ndan (n=77) çok daha hacimlidir 
denilebilir. Dönem eserlerinin ka an ve kumandanlar taraf ndan dile getirilmi  olmas ; devlet idaresi ve 
güvenli inden sorumlu ki iler olarak onlar n ba ar  de erini ön planda tutmas n  kaç n lmaz k lm t r. 
Bunu 20 de er ifadesi ile Ötüken-Uygur Dönemi eserleri ve 15 de er ifadesi ile Uygur Dönemi 
eserlerinden KPÖ takip etmektedir. Eserlerde zeki olmak de erinin bilgelik, ileri görü lülük 
vurgusuyla; ba ar l  olmak de erinin ba ar l  olmaya önem verme, hedeflerine ula ma, ba kalar n n 
ba ar s n  takdir etme ve çe itli yollarla ba ar y  ödüllendirme, unvan ve ad verme eklinde ön plana 
ç kar ld n  söylemek mümkündür.  

Orhun Yaz tlar nda s kça de inildi i üzere ka anlar ve kumandanlar ile emirlerindeki ordular n devlet 
ve millet ad na yap lan seferlerde göstermi  olduklar  ba ar lar övülmü , takdir edilmi tir. Ayn  ekilde 
çe itli dönemlerde izlenilen yanl  devlet politikalar  neticesinde ya anan ma lubiyetler ve bunlar n 
getirmi  oldu u felaketlerden ders al nmas  ve tekrar edilmemesi gereken ba ar s zl klar olarak 
alg lanmas  da ba ar ya verilen önemi göstermektedir: TTen{gri teg, Ten{gri yar[at]m  Türük Bilge [Kagan] 
sab m: Kan{g m Türük Bilge Kagan olurtuk nta Türük mat  begler, kirse Tardu  begler, Köl Çor ba layu ulayu 

adap t begler, ön{gre Tölis begler, Apa Tark[an] ba layu ulayu ad[ap t] begler, bu [.......] Ataman Tarkan, 
Ton{yukuk Boyla Baga Tarkan ulayu buyruk [........] ç Buyruk Sebig Köl Erkin ba layu ulayu buyruk, bunça mat  
begler kan{g m kaganka ertin{gü ertin{gü ti mag itdi ögd[i .....(?)] (Tanr ’n n yeryüzündeki temsilcisi olan ve 
Tanr  taraf ndan yarat lan Türk Bilge Hakan sözüm: Babam Türk Bilge Hakan tahta oturdu unda 
sad k Türk beyleri, bat daki Tardu  beyleri, Köl Çor ba ta olmak üzere (bütün) adap t beyler, 
do udaki Tölis beyleri, Apa Tarkan ba ta olmak üzere (bütün) adap t beyler, …. Ataman Tarkan, 
Tonyukuk Buyla Ba a Tarkan ve kumandanlar …… Hassa Kumandan  Sebig Köl rkin ba ta olmak 
üzere (bütün) kumandanlar, bunca sad k beyler babam hakana pek çok pek çok alk  (ve) övgüde (?) 
bulundular. (Babam hakan da) Türk beylerini (ve) halk n  pek çok alk lad  (ve) övdü (?) (TK G 13-14-
15). Orhun Yaz tlar nda ba ar ya verilen öneme i aret eden di er bir husus, gerek ka anlar n gerekse 
devlet yönetiminde ve savunmas nda görev alan di er ki ilerin ba ar lar n n onlar n ad verme / unvan 
verme yoluyla takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinde kar m za ç kmaktad r: [....... ar]k  kelmedi. An  
an{y tay n tip süledim. Kor gu eki üç ki iligü tezip bard . Kara bodun “Kagan m kelti” tip ög[irip sebinti ....... ats z 
......]ka ât birtim. Kiçig atl g[ g ulgartd m .......] (…..kervan  gelmedi. Onlar  korkutay m diye sefer ettim. 
(Kale) muhaf z  iki üç ki i ile kaç p gitti. Avam halk  (ise) “Hakan m geldi” diye k van p sevindi 
(……unvans za) unvan verdim. Küçük unvanl y  terfi ettirdim……) (BK D 41). Benzeri anlay la Ötüken-
Uygur Dönemi Yaz tlar nda da ka an ve kumandanlar n devlet yönetiminde ilerlemeleri neticesinde 
ald klar  unvanlar ba ar n n bir di er göstergesi kabul edilmi , gerekti inde unvan ile 
ödüllendirilmi lerdir. Moyun Çor Ka an, tahta ç kt nda “Tengride Bolm  El Etmi  Ka an” unvan n , 
e i de “ l Bilge Katun” unvan n  alm t r: ¥a a o u a o u ¬ m eki o ¬uma ¥a u a  a† birtim †a® u  tölis 

o u …a birtim (Dü man m  sav p kurtuldum. ki o luma “Yabgu” ve “ ad” unvan  verdim. (Onlar ) 
Tardu  ve Tölis boylar na (yönetici olarak) görevlendirdim) ( U D 7). IB’de ba ar l  olmak de eri 
ço unlukla hedeflerine ula mak vurgusuyla ortaya konulmu tur: Kan süke barmi . Yag g sançmi . 
Köçürü konturu kelir. Özi  süsi ögire sebinü ordus ngaru kelir, tir. Ança bilingler: Edgü ol. (Bir han sefere 
ç km , dü man  m zraklam . (Askerlerini) göç ettire kondura geliyor. Kendisi ve askerleri ne e ve 
sevinç içinde karargâh na do ru geliyor, der. Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir.) (IB 34 / 4-4-2). KPÖ’de 
maceral  bir yolculu a at lan yi Dü ünceli Prens’in amaçlar na ula mas  için ilerledi i her ad mda 
kar s na ç kan güçlükleri yendi i ve ba ar ya ula t  görülmektedir. DPKAM’da yer alan çatiklerden 
ÇBH’de, insanlara yapt klar  türlü i kencelerle onlar  öldüren eytanlara kar  mücadele veren Ça tani 
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Bey’in korkusuzca onlarla sava mas  ve her birini tek tek ma lup etti i eytanlar n kendisinden aman 
dilemeleri neticesinde elde etti i ba ar  vurgulanm t r: ü[st]ün t(e) gri alt n yal ok azu yek içgek kim 
erser an  utru turtaç  yo:k to[ a]lar be:gi teg kork nçs z ay nçs z kö ülin te[prenç]siz turup kal n yeklerni  
yavlak[ n ö:]metin mo:na amt  barçan  utar yégedür. (Yukar da Tanr lar, a a da insanlar, eytanlar 
onun kar s nda duramayacaklar. Kahramanlar beyi gibi korkusuz, ürküsüz durup, eytanlar n 
say s n n çok fazla olmas n  dü ünmeden onlar  yener, ma lup eder) (DPKAM/ÇBH/U 452 TIII84-43 
Arka 0344(18)-0349(23). 

Orhun Yaz tlar nda “becerikli, üretken, yetkin ve tüm vazifelerinde etkili olabilen, erkli, kudretli” olma 
de erine sahip belirgin karakterlerden birisi olarak Köktürk Ka anl n n iki ka an na ba kumandanl k 
yapan Tonyukuk kar m za ç kmaktad r. Tonyukuk, içinde bulunduklar  dönemin tarihî olaylar n  
anlatt  ve bunlar üzerinden kendisinin ve beraberindekilerin Köktürk Devleti için yapm  oldu u 
fedakârl klar , göstermi  olduklar  çabay , çal kanl ; yerle mi  inançlara kar  gelen ruhu ve bildi ini 
okuyan tavr yla (Giraud, 1999) gözler önüne sererken söz sahibi oldu u alanlardaki yetkinli ini de 
ortaya koymaktad r. Türk toplumunda say lan ve sevilen ki ileri nitelemek için kullan lan ifadelerden 
biri ‘sözü geçen’ ifadesidir. Bilgelik, ileri görü lülük, yol göstericilik, yard mseverlik gibi pek çok de eri 
ta yan ki iler, insanlar taraf ndan benimsenmi ; onlar n söyledikleri toplumun genelince kabul görmü  
hatta emir telakki edilmi tir. Devlet yöneticilerinin aileden gelen sayg nl klar n n yan  s ra bahse konu 
de erlere sahip olmas , onlar n halk taraf ndan sayg n ki iler olarak kabul edilmesini sa lam t r. Bunun 
yan nda ka anlar n sadece bilgi sahibi olmas  yeterli görülmemekte, onlar n etraf ndaki yüksek rütbeli 
görevliler ile komutanlar n da bilge olmalar  art  bulunmaktad r (Taneri, 2015: 121). Köktürk taht na 
ç kan ka anlar bilge ve alp olduklar ndan bu makama oturabilmi lerdir. II. Köktürk Ka anl n n büyük 
hükümdar  Bilge Ka an’ n, annesi l Bilge Hatun’un unvanlar  bu durumun örneklerini 
olu turmaktad r. Yaz tlarda; “Bilge kagan ermi , alp kagan ermi ”, “Ka an  alp ermi , ayguç s  bilge 
ermi ”, “Bilgesin üçün, alp n üçün…”  ifadeleri geçmektedir. Bu itibarla ka an n bilgili ve ak ll  
olmas n n yan nda cesur ve yi it olma vasf n n da bulunmas  gerekti i (Gömeç, 2006: 56-57) 
görülmektedir. Köktürk Ka anl  Dönemi devlet adam  Tonyukuk için de “bilge” unvan  kullan lm t r. 
Yaz tlarda Bilge Tonyukuk Boyla Baga Tarkan olarak adland r lan ba vezir, bilgelik vasf yla bu unvan  
almaya hak kazanm t r (Y lmaz, 2014).   

“Manihaizm’de I k Zihni, bedeni olu turan parçalara ba lanm  be  ilahi ögeyi (ilahî ak l, ilahî dü ünce, 
ilahî sezgi, ilahî anlay , ilahî mant k) özgürle tirerek yerine bedene hükmeden be  günahkâr ögeyi 
( eytani ak l, eytani dü ünce, eytani sezgi, eytani anlay , eytani mant k) hapseder. eytani güçlerin 
beden üzerindeki hâkimiyetinin sona ermesiyle be  erdem ortaya ç kar. Bunlar sevgi, iman, kanaat, 
sab r ve bilgeliktir. Bu be  erdem ilahî ruha, bedenin sald r lar na kar  direnme gücü verir ve günah n 
isyankâr e ilimlerine kar  sava r.” (Baran-Tekin, 2014: 72) Buna göre IB’de, Manihaizm’in inanç 
esaslar na göre be  erdemden biri olarak kabul edilen bilgelik ve bilgi de erini sembolize eden ifadeler 
yer almaktad r. Fallarda, kaplanla kar la an bir yaban keçisinin ölümden kurtulmak için h zl ca çözüm 
bulmas ; terk edilmi  bir ya l  kad n n hayatta kalabilmenin yolunu bulmas  tasvirleriyle bilgelik 
de erinin sembolize edildi i fallar yer al r (IB 49/1-4-3). Uygur Dönemi eserlerinde de bilgelik vasf yla 
kahramanlar n öncü rol üstlendi i görülür. Ayr ca Budizm’de bilgi ve bilgelik de önemli bir de er olarak 
kar m za ç kmaktad r. Budizm’de 10 paramitalar ad  verilen 10 erdem aras nda yer alan yöntem erdemi, 
saadet isteme erdemi ve güç erdemini “bilgelik erdemi” izlemektedir (Tokyürek, 2011). DPKAM’da yer 
alan çatiklerden ÇBH’de kut sahibi Ça tani Bey’in otoritesinin yan nda emirlerine, buyruklar na sonuna 
dek itaat edilen, sözü geçen biri oldu unu gösteren ifadeler yer almaktad r (DPKAM/ÇBH/Mainz 784 T 
III 84-45 Arka 0109(01)-0114(06).  
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3. Uyar lma de eri ile ilgili bulgular 

SDÖ’de uyar lma de eri; “heyecan ve yenilik aray ” olarak aç klanm t r (Ku dil & Ka tç ba , 2000: 
61-62). ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi eserlerinde uyar lma de eri ve de er 
boyutunun içerdi i maddeler ile ilgili tespit edilen ifadelere dair istatistiki bilgiler a a daki gibidir: 

Tablo 5. Uyar lma de eri ve de er boyutunun içerdi i maddelerle ilgili ifadelere dair istatistiki bilgiler 

Uyar lma OY ÖUY IB HU AY KPÖ DPKAM f 

Heyecanl  Bir Ya am Sahibi 
Olmak - - - - - - - 0 

De i ken Bir Hayat Ya amak - - - - - - - 0 

Cesur Olmak 58 21 6 - - 5 10 100 

Toplam 58 21 6 0 0 5 10 100 

Tabloya göre uyar lma de erinin incelenen eserlerde geçi  s kl n n yüksek oldu u (n=100), ancak 
de er boyutunu olu turan maddeler aç s ndan bak ld nda bu oran n yüksekli ini sa layan tek de erin 
cesur olmak oldu u görülmektedir. Eserlerde heyecanl  bir ya am sahibi olmak ile de i ken bir hayat 
ya amak de erlerini yans tan hiçbir ifadeye rastlanmam t r. Cesur olmak de eri ile ilgili olarak en fazla 
ifade Orhun Yaz tlar nda (n=58) yer al rken Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar  (n=21) bu bak mdan ikinci 
s rada yer alm t r. Bunu, Uygur Dönemi eserleri DPKAM (n=10), IB (n=6) ve KPÖ (n=5) takip eder. 
“Heyecan ve yenilik aray  ile aksiyon”u ifade eden uyar lma de erinin, toplumsal nitelikte olan Köktürk 
ve Ötüken-Uygur Dönemi ka anl k yaz tlar nda geçi  s kl n n genel olarak dü ük olmas na kar l k 
yine toplum ad na cesareti, sava may , yi itli i, savunmay  ifade eden yönüyle metinlerde yer almas  söz 
konusudur. Eserlerde Tanr ’n n lütfuyla ka an olan ve devlet yönetiminde de halka kar  sorumlu, 
Tanr ’dan gelen güçle devletini ve milletini savunan ka anlar n ve kumandanlar n bunu sa layabilmesi 
için gerek duydu u cesaret ile uyar lma de eri oran n n yüksek olmas  dikkat çekmektedir. Ancak buna 
kar n tüm vas flar yla örnek te kil edecek öncü insan modelinin çizildi i Uygur Dönemi eserlerinde 
bireylerin özellikleri üzerinde toplanm t r. Manihaist ve Budist inanç çevrelerinde de tüm canl lara 
yard mc  olmak ad na güç ve cesaret gerektiren de erler ön plandad r ancak eserlerin k sa metinlerden 
olu mas  dolay s yla de er ifadelerinin geçi  s kl  dü üktür. 

Ulusal tarihî kaynaklarda cesaret ve kahramanl n Türk insan n n, dolay s yla Türk toplumunun önem 
verdi i de erlerden oldu u anla lmaktad r. Öz Yigen Alp Turan, Alp Uru u Tutuk, nançu Alp Sa un, 
Alp Sol vd. ki i adlar nda geçen alp kelimesi cesur, yi it, alp, kahraman, ni anc  anlamlar na gelerek 
Eski Türkçe Dönemi eserlerinde hem müstakil hem de ki i adlar nda kullan lmaktad r. Alp kelimesi bu 
ki ilerin cesurlu unu, yi itli ini, kahramanl n  bildirerek Eski Türk toplumunda erkeklerden söz 
konusu özelliklerin istendi ini yans tmaktad r (Useev, 2015: 26). Hun ve Köktürk devirlerinde Türk 
ka anlar n n zikredilen de erlerinden bilgelik ile alplik birlikte kullan lm t r. Orhun Yaz tlar nda 
devletin idaresinin ba nda yer alan ka an ve kumandanlar n cesur olmak de erini lay k yla yerine 
getirdiklerini, vatan müdafaas ndan halk n korunmas na kadar her türlü i lerinde üstün derecede 
cesaretli davrand klar n  u ifadelerde görmek mümkündür: BBil<g>e kagan ermi , alp kagan ermi  buyruk  
yeme bilge ermi  erinç, alp ermi  erinç (Onlar) ak ll  hükümdarlar imi , cesur hükümdarlar imi ; (emirleri 
alt ndaki) kumandanlar  da ak ll  imi ler üphesiz, cesur imi ler üphesiz. (KT D 3). IB’de cesur olmak 
de erine sahip kahramanlar n ba lar ndan geçenler üzerinden cesaret de eri vurgulanm t r. Bu 
kahramanlar aras nda kam lar aras nda ya ayan cesur bir kaplan (IB 49 / 1-4-3), yalç n kayalar 
aras nda yaln z yürüyen cesur bir genç ve babas  gibi yi it olan bir o lan yer almaktad r (IB 13 / 2-4-3). 
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KPÖ’de ba kahraman yi Dü ünceli Prens’in insanlara yard m u runa zorlu bir mücadeleye at lmas  ile 
göstermi  oldu u cesaretin yan  s ra bu yolculukta kendisiyle birlikte olan di er kahramanlar n da 
cesaretli olma de erine sahip olduklar n  gösteren ifadeler tespit edilmi tir ( KPÖ / XLVI-XLVII). 

4. Özyönelim de eri ile ilgili bulgular 

SDÖ’de yer verilen özyönelim de eri; “dü ünce ve eylemde ba ms zl k” olarak aç klanm t r (Ku dil & 
Ka tç ba , 2000: 61-62). ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi eserlerinde özyönelim 
de eri ve de er boyutunun içerdi i maddeler ile ilgili tespit edilen ifadelere dair istatistiki bilgiler 
a a daki gibidir: 

Tablo 6. Özyönelim de eri ve de er boyutunun içerdi i maddelerle ilgili ifadelere dair istatistiki bilgiler 

Özyönelim OY ÖUY IB HU AY KPÖ DPKAM f 

Yarat c  Olmak - - - - - - - 0 

Merak Duyabilmek - - - - - 2 - 2 

Özgür Olmak - - 4 - - 2 - 6 

Kendi Amaçlar n  Seçebilmek - - - - - 2 - 2 

Ba ms z Olmak - - - - - 3 3 6 

Kendisine Sayg s  Olmak - - - - - - - 0 

Toplam 0 0 4 0 0 9 3 16 

Tabloya göre incelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi eserlerinde özyönelim de erini 
yans tan ifadeler oldukça s n rl d r. Eserlerin ço unlukla kitlelere hitap eden sosyal içerikli mesajlar 
ta mas  dolay s yla bireysel özellikleri vurgulayan ifadelerin geçi  s kl n n az olmas  da bu durumda 
etkili olmu tur. Köktürk ve Ötüken-Uygur Dönemi eserlerini olu turan ka anl k ve kumandanl k 
yaz tlar nda ba ms zl  dü ünce ve eylemde gerçekle tirmeyi, di er bir deyi le bireyin özüne 
yönelimini ba ms z davran lar yla yans tan özyönelim de erini ifade eden ifadeye rastlanmam t r. 
Uygur Dönemi eserlerinde ise ba ms z olmak, özgür olmak, merak duyabilmek ve kendi amaçlar n  
seçebilmek de erleri ile ilgili ifadelerin geçi  s kl  oldukça azd r.  

ncelenen Köktürk ve Uygur Dönemi eserleri aras nda yaln zca KPÖ adl  eserde merak duyabilmek 
de erini yans tan ifadelere rastlanm t r. Eserde, yi Dü ünceli Prens’in saray ya ant s n n d na 
duydu u merakla kendisinin bilmedi i dünyalara aç lmas , tüm uyar lara ra men olumsuzluklar  da 
göze alarak uzun bir yolculu a ç kmas  bu duruma i aret etmektedir. Ayr ca, yi Dü ünceli Prens’in tüm 
uyar lara ra men saray d ndaki hayat  görüp tan ma ve bu dünyadaki tüm canl lara Buda’n n sonsuz 
mutlulu unu getirecek ve zavall  canl lara yarar sa layacak çint mani mücevherini bulup onlara yard m 
amac nda oldu unu görmekteyiz ( KPÖ / I-II-III-IV). Özgür olmak de eri ise IB’de, dü ünce ve 
eylemlerinde özgür olmak, zay f bir at n bir h rs z taraf ndan tutsak edilip hareketinin engellenmesi 
durumunun kötü olarak yorumland  rkta kar m za ç kmaktad r (IB 16 / 1-3-3). Özgür olmak ve 
özgürce hareket etmenin vurguland  bir di er örnek de bir sabana ko ulmu  iki öküzün 
k m ldayamadan durdu unu anlatan rkt r (IB 25 / 3-1-3). 

5. Evrenselcilik de eri ile ilgili bulgular 

SDÖ’de yer verilen evrenselcilik de eri; “anlay l l k, ho görü ile tüm insanlar n ve tüm do an n iyili ini 
gözetmek” olarak aç klanm t r (Ku dil & Ka tç ba , 2000: 61-62). ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur 
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ve Uygur Dönemi eserlerinde evrenselcilik de eri ve de er boyutunun içerdi i maddeler ile ilgili tespit 
edilen ifadelere dair istatistiki bilgiler a a daki gibidir: 

Tablo 7. Evrenselcilik de eri ve de er boyutunun içerdi i maddelerle ilgili ifadelere dair istatistiki bilgiler 

Evrenselcilik OY ÖUY IB HU AY KPÖ DPKAM f 

Aç k Fikirli Olmak 2 - - - - 1 - 3 

Erdemli Olmak 10 - 3 28 8 2 - 51 

Sosyal Adalet 10 2 - 3 1 0 2 18 

E itlik 4 2 - - 1 1 - 8 

Dünyada Bar  stemek - - - - - - - 0 

Güzel Bir Dünya 4 2 - - - 1 - 7 

Do ayla Bütünlük çinde 
Olmak - - 16 - - - - 16 

Çevreyi Korumak  - - - 4 8 3 4 19 

ç Huzur - - - - - - - 0 

Toplam 30 6 19 35 18 8 6 122 

Tablo 7’ye göre evrenselcilik de eri Uygur Dönemi eserlerinde ön planda yer al rken (n=86) Köktürk ve 
Ötüken-Uygur Dönemi eserlerinde evrenselcilik de erinin içerdi i alt de er maddelerinden ön plana 
ç kan de erler s ras yla sosyal adalet (n=12), erdemli olmak (n=10), e itlik (n=6), aç k fikirli olmak 
(n=4)t r. Dünyada bar  istemek ve iç huzur de erlerini ifade eden bulgulara rastlanmam t r. Tüm 
eserlerde a rl kl  olarak ön plana ç kan de er erdemli olmak (n=51)t r. Evrenselcilik de erinin en çok 
vurguland , bu de eri tan mlayan ifadelerin geçi  s kl n n en yüksek oldu u eser HU (n=35) olurken, 
bahse konu de er ifadelerinin geçi  s kl n n en dü ük oldu u eserler Ötüken Uygur Dönemi Yaz tlar  
(n=6) ile DPKAM’dan incelenen iki çatik (n=6) olmu tur. Evrenselcilik de erinin tüm inanç çevrelerini 
yans tan eserlerde yakla k de erlere sahip olmas n n, bahse konu eserlerin hemen hepsinde ait 
olduklar  inanç çevrelerinin etkisinin bir yönüyle ortaya konulmas yla ilgili oldu u dü ünülmektedir. 

Eserlerde en çok ön plana ç kar lan e er olan erdemli olmak de eri dikkat çekicidir. Eski Türk 
topluluklar nda özellikle devletin en önde gelen s n f n  olu turan ka an ve kumandanlar n, devlet 
idarecilerinin, beylerin vd. ta d klar  pek çok olumlu vas fla birlikte, toplumda erdemlilik olarak kabul 
gören nitelikleri de ta d klar  ço u çal mada ortaya konmu tur. Orhun Yaz tlar nda yer alan ifadelerde 
de erdemli olmak de erine sahip ki ilerin en belirgin özelliklerinden kabul edilen olaylar  geni  görü  
aç s ndan de erlendirme, bilgi ve görgüsü ile hareket edebilme, kültürlü ve yetkin olabilme 
niteliklerine sahip ka an ve kumandanlar  görebilmek mümkündür (TII B 1-2-3-4). Budist ve Manihaist 
inanç çevrelerinde farkl  bak  aç s yla ele al nan bu de er eserlerde s kl kla vurgulanm t r. 
Manihaizm’in inanç esaslar n  ortaya koyan HU’da erdemli olmak, kötü dü üncelerden uzak durmak, 
iyimserlik vurgusuyla ortaya konulmu tur (HU / T.II,D.178,iii, 2). Budizm’de P ramit  ad  verilen ve 
“en yüksek, zirve, do um ölüm k y s  olan bu k y dan di er k y ya yani Nirvana’ya geçi i” temsil etti i 
ifade edilen bir kavram söz konusudur. “Bu terim Çincede canl lar  ölümden kurtarmak ve çekilen 
eziyete bir son vermek için uygulanan prensipler olarak alg lanmaktad r. Böylece canl lar n bu 
prensipleri uygulamalar  sonucunda bu k y dan kurtulup di er k y ya yani Nirvana’ya ula malar  
sa lanaca  inanc  benimsenmektedir. P ramit ’n n on türü bulunmaktad r. Bunlar; D na P ramit  
“sadaka erdemi”; la P ramit  “ahlaki davran  erdemi; K nti P ramit  “sab r, tahammül erdemi; 
V rya P ramit  “gayret ya da enerji erdemi; Dhy na P ramit  “derin dü ünce erdemi”; Prajñ  P ramit  
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“bilgi erdemi”; Up ya P ramit  “do ru yöntem uygulama erdemi”; Pra idh na P ramit  “Bodhi olma 
erdemi”; Bala P ramit  “güç erdemi”; K ty nu h na-jñ na P ramit  “bilgelik erdemi”dir” (Uçar, 2015). 
Budizm’in inanç esaslar n  yans tan AY’de yukar da bahsi geçen tüm davran  erdemleri vurgulanm t r 
(AY / BK/ 16 // 5-10-15-19). Özellikle kötü dü üncelerden uzak durmak, iyimserlik vurgusuyla erdemli 
olmak de eri ön plana ç kar lm t r. AY içerisinde yer alan APH’de benzeri ekilde; Prens’in kar la t  
aç parsa ve onun yavrular na duymu  oldu u merhamet ile ‘yüce gönüllü davran ’, büyük bir erdem 
kabul edilmi tir (AY / 10.K / APH /616 // 9-13).  

Eserlerde sosyal adalet de erine dair dikkati çeken bir durum ise ka anlar n bahse konu düzeni 
sa lamada öncelikleri aras nda halk n huzuru ve refah  için çal ma, halk n menfaatini gözetme, sosyal 
adaleti sa lama, bunun için yasa ve kanunlar yapma gibi hususlara önem vermeleridir. Bu durum 
üzerinde Eski Türklerde ka an  da denetleyen bir güç oldu u inanc  da etkilidir. Milletin ve devlet ileri 
gelenlerinin isteklerine ayk r  davranan ka anlar n ne ekilde tahtlar n  yitirdikleri tarihî kay tlarda 
ortaya konulmu tur (Gömeç, 2015: 55). Orhun Yaz tlar nda ka an ve kumandanlar n gerek devletin 
bekas  gerekse halk n huzuru için yasalar düzenlemesini ifade eden örnekler öyledir: ÜÜze kök ten{gri 
asra yag z yer k l ndukda, ekin ara ki i ogl  k l nm . Ki i ogl nta üze eçüm apam Bum n Kagan, temi Kagan 
olurm . Olurupan, Türük bodun n{g ilin tör[üs]in tuta birmi , iti birmi  (Üstte mavi gök (yüzü) altta da ya z 
yer yarat ld nda ikisinin aras nda insano ullar  yarat lm . nsano ullar n n üzerine de atalar m 
dedelerim Bumin Hakan ve temi Hakan (hükümdar olarak) oturmu . Tahta oturarak, Türk halk n n 
devletini ve yasalar n  yönetivermi , düzenleyivermi ler) (KT D 1). Eski Türk devlet te kilat  da hem 
devletin sorunsuz ilerlemesi hem de halk n refah  için sistematik bir ekilde düzenlenmi tir. Buna göre 
ka an, katun, yabgu ve adlar hükûmetin tabii üyeleridir. Ka an ayn  zamanda hükûmet toplant lar na 
da ba kanl k yapmaktad r (Çandarl o lu, 2004; Gömeç, 1996; Gömeç, 2015). Bu aç dan yakla ld nda 
devletin kendi içerisinde olu turdu u sistemi, sosyal adaleti sa lamadaki önemini de ortaya 
koymaktad r. Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda, Uygur Dönemi devlet te kilat n n da kendisinden 
önceki dönemde oldu u gibi hem devletin sorunsuz ilerlemesi hem de halk n refah  için sistematik bir 
ekilde düzenlenmi  oldu unu; yönetimin adaletli ve güçlü olmas , törenin devam etmesi için fethedilen 

yerlere yabgu atanmas  durumundan anlamaktay z. Buna göre ka an, katun ve adlar gibi hükûmetin 
tabii üyeleri olan yabgular ile birlikte buyruklar ve generaller de bu düzenin bir parças  olarak halk n 
refah  için hizmet etmektedir. Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda sosyal adalet de erini yans tan 
ifadeler öyledir: üç ….. ¬a z  ¥ ¬…a †o}quz †a†a® …. †o}quz u¥®u}q [ ] n{g sen{güt …a®a o u  †u®u¥  …an{g m 
…a …a ötünti eçü apa a†  a® tedi …an{{ta ¥a u a†a  an{{ta kisre küsgü ¥ ¬œa esenligde küç …a®a o u  temis 
sin sizde küç …a®a u  ermis …a®a o u  †u®u¥  …a a  a†a  ten{gride o¬m  el etmis bilge …a a  a†a  el bilge 
…a†u  a†a  …a a  a†a p …a†u  a†a p ötü }ken o®†u n{{ta a  ön{güz a  …a  u}q a  kidinin örgin un{{ta etitdim 
(Üç (Karluklar) Domuz y l nda (MS 747) Dokuz Tatarlar….dokuz buyruk, bin general ve halk(a kar ) 
aya a kalkarak babam Ka an’a ( öyle) dilekte bulundular: “Atalar m z n ad  var dedi. ……orada 
yabgu atad . Ondan sonra S çan y l nda (MS 748) esenli e kavu an güç(lü) halk ( öyle) demi : 
“(Atalar m z n) mezarlar  sizde. Güç Kara Su” imi . Halk, aya a kalkarak (beni) ka an atad , 
Tanr ’n n lütfuyla ka an olmu , Devlet kurmu  Bilge Ka an atad , (e imi de) l Bilge (Halk n bilgesi) 
Hatun atad . Ka an atan p, hatun atan p Ötüken ortas nda, As Öngüz ba n n, Kan Iduk ba n n 
bat s nda, hükümdarl k ota n  burada kurdurdum.) (TA G 4-5-6). Eski Türklerde ka anlar n d nda, 
Tudunluk ve Yabguluk gibi rütbelerin seçiminde cesaret, dirayet ve bilgeli in esas olarak al n p, belli 
bir soydan gelmeye dayanmamas  f rsat e itli i bak m ndan önem arz eden bir husustur. Ayr ca Bilge 
Ka an’ n karde i Köl Tigin için yazd klar n  millete onaylatmak istercesine ve millete hesap verircesine 
bir üslupla, “Yoksa bu sözümde yalan var m ?” diyerek karde inin liyakat derecesini töre hükmü 
kar s nda yarg lamas  önemlidir (Ayd n, 2011: 196-197).  
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Uygur Döneminde de sosyal adaleti farkl  durumlarla temsil eden karakterler mevcuttur. AY’de 
Maharadi adl  hükümdar n zenginlikleri ve türlü servetiyle huzurlu bir hâle getirdi i ülkesinde ayn  
zamanda kanunlar düzenleyerek halk n düzenini sa lad ndan bahsedilir. HU’da adaletli davranma, 
güçsüzleri koruyup kollama vurgusuyla olmas  gereken, ancak aksi davran lar sergilendi inde tövbe 
gerektiren durumlar günah kabul edilmi tir: yime yazuksuz ki ig nece kovlad m z erser. yime sav 
…..tengrim amt  bu on türlüg yazukda bo unu ötünür biz manastar hirza.. .. (yine, günahs z ki iye nice 
zulmettik ise; Tanr m! imdi bu on türlü günahtan fari  olarak, dua ederiz, Manastar hirza!) (HU / 
T.II,D.178,iii, 2). 

Eski Tük topluluklar nda sanat ve kültür, belirli bir çerçeveye oturtulamayacak kadar devingen ve zengin 
kabul edilir (Demirbulak, 2012). Bu durumun en somut göstergelerinden bir de ehir yap lar d r. Kimi 
tarihî “kale ehir” kimi de “daimi yerle im alan  / merkezi” durumundaki bu ehirlerin birço u erken 
devir Türk sanat n n ilk örnekleri aras nda gösterilir ve bunlarla birlikte an t mezar külliyeleri ve bu 
külliyelerdeki resim, heykel, oymac l k, duvar resmi vb. çe itli sanat eserleri de yer almaktad r (TKHV, 
1997). An t bahse konu komplekslerin olu turulmas  a amas nda devrin en önde gelen sanatç lar n n 
tercih edilmi  olmas , kom u ülkelerden sanatç lar n getirilmesi, titiz bir çal ma ve uzun sürede 
haz rlanm  olmas , sanatç lar n övülmesi ve takdir görmesi de devrin sanat anlay n  ortaya 
koymaktad r. Orhun Yaz tlar nda sanata de er verme ve sanatç lar  takdir etme vurgusuyla sanat 
de erini yans tan ifadeler bulundu u gibi, Uygurlar n, Köktürkler gibi bengi ta  dikme, an t mezar 
kompleksi in a etme, heykelcilik, ta  oymac l  gibi alanlarda b rakm  olduklar  eserlerle gerek 
kendilerinden önceki köklü sanat gelene ini devam ettirmeleri gerekse b rak lan eserler arac l yla 
dönemin sanata ve sanatç lara önem vermesi söz konusudur. Köktürk Dönemi Yaz tlar nda yer alan 
ifadelerde sanat de erinin örneklerini görmek mümkündür: KKöl Tigin kon{{y y lka, yiti yegirmike uçd . 
Tokuzunç ay yeti otuzka yog ertürtümiz. Bark n, bedizin bitig ta [ n] biçin y lka, yitinç ay yiti otuzka kop 
alkd[ m] z. Köl Tigin ö[zi] (?) k rk artuk[  y]iti ya [n{ga] (?) bolt . Ta  [bark itgüçig], bunça bedizçig Tuygun 
Elteber kelü<r>ti. (Köl Tigin koyun y l nda, on yedi(nci gün)de vefat etti. Dokuzuncu ay( n) yirmi 
yedi(sin)de yas töreni(ni) tamamlad k. Türbesini, resimlerini-heykellerini (ve) kitabe ta n  maymun 
y l nda, yedinci ay( n) yirmi yedi(sin)de yas töreni(ni) hep bitirdik. Köl Tigin kendisi (?) k r k yedi 
ya nda (?) idi. Ta  (türbe ustalar n ), bunca ressam (ve) heykelt ra  Tuygun Elteber getirdi.) (KT 
KD). 

6. yilikseverlik de eri ile ilgili bulgular 

SDÖ’de yer verilen iyilikseverlik de eri; “Ki inin yak n oldu u ki ilerin iyili ini gözetmesi ve 
geli tirmesi” olarak aç klanm t r (Ku dil & Ka tç ba , 2000: 61-62). ncelenen Köktürk, Ötüken-
Uygur ve Uygur Dönemi eserlerinde iyilikseverlik de eri ve de er boyutunun içerdi i maddeler ile ilgili 
tespit edilen ifadelere dair istatistiki bilgiler a a daki gibidir: 

Tablo 8. yilikseverlik De eri ve De er Boyutunun çerdi i Maddelerle lgili fadelere Dair statistiki Bilgiler 

yilikseverlik OY ÖUY IB HU AY KPÖ DPKAM f 

Yard msever Olmak - - - 1 10 8 4 23 

Dürüst Olmak 1 - - 9 - 4 1 15 

Ba lay c  Olmak 7 2 - 18 1 1 4 33 

Sad k Olmak 14 - 1 4 - 2 - 21 

Sorumluluk Sahibi Olmak 60 10 2 41 1 1 4 119 

Gerçek Dostluk - - - - - 2 - 2 
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Olgun Sevgi 4 - 2 1 15 4 - 26 

Manevi Bir Hayat - - - 48 5 4 3 60 

Anlaml  Bir Hayat 5 - 1 - 5 3 2 16 

Toplam 91 12 6 122 37 29 18 315 

Tablo 8 incelendi inde Köktürk ve Ötüken-Uygur Dönemi eserlerinde iyilikseverlik de erini ifade eden 
bulgular n geçi  s kl n n oldukça yüksek oldu u görülmektedir (n=103). Uygur Dönemi eserlerinde ise 
bu oran n toplam 212 de er ifadesi ile daha ön planda oldu u, tüm eserler içerisinde HU’nun en yüksek 
de er içeri ine (n=122) sahip oldu u görülmü tür. yilikseverlik de erinin içerdi i alt de er 
maddelerinden sorumluluk sahibi olmak de erinin tüm eserlerde toplam 119 de er ifadesi ile ilk s rada 
yer ald , buna kar n gerçek dostluk de erinin ise yaln zca 2 de er ifadesi ile en son s rada yer ald  
dikkati çekmektedir. Tüm eserlerde iyilikseverlik de erinin; devlet-millet menfaati için çal ma, halk n 
menfaatini gözetme, vefakârl k, ba kalar n  daha çok dü ünme, sadaka verme ve çal kanl k 
vurgusuyla ön plana ç kar ld  görülmü tür.  

Budizm’de Pra idh na P ramit  “Bodhi Olma Erdemi” olarak bilinen “arzulamak, istemek” anlam na 
gelen terim, bir Boddhisatva’n n bodhi olma sözü ve di er k y daki bütün varl klar  kurtarma” sözü 
olarak da ifade edilir. Pranidh na-p ramit ’n n iki türü vard r. Bunlardan ilki Bodhi yani Buda olma 
iste i, ikincisi ise Boddhisatvalar n bütün canl lar  kurtarma iste idir. Bu türler u ekilde s ralanabilir: 
Uyanmay  elde etme yemini, bütün canl lar n iyili i ve mutlulu u için edilen yemin (Uçar, 2015). 
Budizm’in geli ti i iki belli ba l  okuldan biri olan Mah y na Budizmi’nde Boddhisatva ideali savunulur. 
Boddhisatva, ayd nlanmaya eri mi  ancak Buddha olmay  erteleyerek dünya üzerindeki tüm duyarl  
canl lar Budal a eri medikçe sams ra’dan (do um-ölüm döngüsünden) ayr lmay  kabul etmeyen, 
yard ma muhtaç olanlar n yard m na ko an ki idir ve onun en büyük erdemi merhamettir (Ayazl , 2011). 
Budizm’deki bahse konu olan merhamet ve canl lar  koruma erdemi, AY’de yer alan bölümlerde 
yard ma muhtaç olanlara yard m, sorumluluklar  d nda da içinden geldi i için iyilik yapma, kendini 
feda etme, ba kas na faydal  olmak için fedakârl k yapma vurgusuyla kar m za ç kmaktad r: mun  
munçulayu m(e)n öngreki , lerte olularta az övke bilig- , siz biligte ulat  n zvan lar a tükel- lig erdim 
erser yme inçip yana, tamu prit y l ta ulat  bi  a un, içinteki irinç yarl  emgeklig, tol akl  mung a tar a 
tegmi , t nl lar a umu  ina  bolup, ol emgek-lerintin oz urur ut arur ertim. (Böylece ben evvelki 
zamanlarda hiddet cehalet, h rs ve di er ihtiraslarla (tamam yla) dolu idim ise dahi, böylece yine 
(buna ra men) cehennem hayvan dünyas ndan ve be  mevcudiyet içindeki zavall  st rapl  dertli - 
derde ula m - mahlûklara ümit olup, o eziyetlerinden kurtar r idim.) (AY/10.K/ÜPAPH /628 // 2-11). 
HU’da, büyük günahlar aras nda gösterilen hile yapmak, yalan söylemek gibi olumsuz özelliklerin tövbe 
gerektirdi i vurgulanm t r. Bu yönüyle dürüst olmak de erini yans tan ifadeler öyledir: neçe tevledimiz 
kürledimiz erser.…..tengrim amt  bu on türlüg yazukda bo unu ötünür biz manastar hirza.. (nice aldatt k 
hile yapt k ise; Tanr m! imdi bu on türlü günahtan fari  olarak, dua ederiz, Manastar hirza!) (HU / 
T.II,D.178,iii, 2). 

Köktürk Dönemi’nde gerek halk n gerekse ka anlar, kumandanlar ile devlet idaresinde bulunan üst 
düzey ki ilerin birbirlerine sadakatle ba l  olduklar n  Orhun Yaz tlar nda yer verilen ifadelerde 
görebilmek mümkündür. Yaz tlarda geçen ifadelere göre devletin çe itli bölgelerine görevlendirilmi  
olan beyler, dan manlar, kumandanlar, ka anlara sadakatle ba l d rlar. u ifadelerde sadakat de eri 
vurgulanm t r: TTen{gri teg, Ten{gri yar[at]m  Türük Bilge [Kagan] sab m: Kan{g m Türük Bilge Kagan 
olurtuk nta Türük mat  begler, kirse Tardu  begler, Kül Çor ba layu ulayu adap t begler, ön{gre Tölis begler, Apa 
Tark[an] ba layu ulayu ad[ap t] begler, bu [........] Ataman Tarkan, Ton{yukuk Boyla Baga Tarkan ulayu buyruk 
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[[........] ç Buyruk Sebig Köl Erkin ba layu ulayu buyruk, bunça mat  begler kan{g m kaganka ertin{gü ertin{gü ti 
mag itdi ögd[i .....(?)] (Tanr ’n n yeryüzündeki temsilcisi olan, Tanr  taraf ndan yarat lm  Türk Bilge 
Hakan sözüm: Babam Türk Bilge Hakan tahta oturdu unda sad k Türk beyleri, bat daki Tardu  
beyleri, Köl Çor ba ta olmak üzere (bütün) adap t beyler, do udaki Tölis beyleri, Apa Tarkan ba ta 
olmak üzere (bütün) adap t beyler, ….. Ataman Tarkan, Tonyukuk Boyla Baga Tarkan ve 
kumandanlar… Hassa Kumandan  Sebig Köl rkin ba ta olmak üzere (bütün) kumandanlar, bunca 
sad k beyler babam hakana pek çok pek çok alk  (ve) övgüde (?) bulundular. (Babam hakan da) Türk 
beylerini (ve) halk n  pek çok alk lad  (ve) övdü (?) ….) (BK G 13-14-15). Benzeri ekilde Uygur Dönemi 
eserlerine de kahramanlar n ideallerine ve emirlere sadakatle ba l  oldu unu gösteren ifadeler s kl kla 
yer al r. KPÖ’de ölüm tehlikesiyle dolu maceral  bir okyanus yolculu una ç kmaya haz rlanan yi 
Dü ünceli Prens’in beraberindekilere isterlerse geri dönebileceklerini bildirmesine ra men kendisine 
sadakatle ba l  olan yard mc lar  onu yaln z b rakmam lard r ( KPÖ / XXXI-XXXII-XXXIII).  

Türklerde eski dönemlerden beri var olan aç  doyurma, ç pla  giydirme inanc n n yan  s ra halka at ve 
don verme, millete alt n, gümü  ve di er eyleri kazand rma, devlet ve milleti için hep kazanma, halk  
iskân etme, yeni yurtluk verme… gibi yükümlükler yöneticilerce yerine getirilmi tir (Ögel, 2016). Orhun 
Yaz tlar nda ka anlar n halka kar  sorumlu olmas  ve bunun için durmadan dinlenmeden çal mas  
vurgusuyla sorumluluk sahibi olmak de erinin ön plana ç kt  ifadelerden baz lar  a a daki gibidir: 
Nen{g y ls g bodunka olurmad m. çre a s z, ta ra tonsuz, yab z yablak bodunta üze olurtum. nim Köl Tigin birle 
sözle dimiz. Kan{g m z, eçimiz kaz[ganm  bodun at  küsi yok bolmazun] tiyin, Türük bodun üçün tün ud mad m, 
küntüz olurmad< m>. nim Köl Tigin birle, eki ad birle ölü yitü kazgant m. (Ben) hiç de zengin ve müreffeh 
(bir) halk üzerine hükümdar olmad m. (Tam tersine) karn  aç, s rt  ç plak, yoksul ve sefil (bir) halk 
üzerine hükümdar oldum. Karde im Köl Tigin ile konu up anla t k. Babam z n, amcam z n kazanm  
olduklar  halk n ad  san  yok olmas n diye, Türk halk  için gece uyumad m, gündüz oturmad m. 
Karde im Köl Tigin ile, iki ad ile (birlikte) ölesiye yitesiye çal t m, çabalad m.) (KT D 26-27). Ötüken-
Uygur Dönemi’nde, devlet adamlar n n yanl  uygulamalar  kar s nda halk n felakete sürüklenmesi 
durumundan son derece rahats z olan devlet idarecilerinin gerekli önemleri al p halk na kar  duyarl  
davranarak kötü gidi at  düzeltmek için çaba gösterdiklerini, yeniden halk n güvenli i ve huzuru için 
seferlere gittiklerini, sava lar yapt klar n  yaz tlarda ka anlar n kendi ifadelerinde görebilmekteyiz. 
Yaz tlarda ka anlar n devlet-millet menfaati için çal ma ve halk n menfaatini gözetme vurgusuyla 
sorumluluk sahibi olmak de eri ön plana ç kar l r. Uygur Dönemi eserlerine sorumluluk, topluma kar  
örnek olmakla birlikte dinî inançlar n esaslar yla yerine getirilmesi bahsinde sorumluluk sahibi 
kahramanlarla ön plana ç kar l r. Bahse konu oldu u üzere HU’da dinî emir ve yasaklara, eriata sad k 
kalmamak, kural ve kaidelere uymamak ve dinî vecibeleri hakk yla yerine getirmemek; bir ba ka 
deyi le tüm dinî sorumluluklar  yerine getirmemekten ötürü meydana gelecek olas  yanl lar kar s nda 
af dilenmesi, tövbe edilmesi yoluyla sorumluluk sahibi olmak de eri vurgulan r. AY’de Küü Tav adl  
hükümdar n canl lar  öldürme hatas n  i ledikten sonra tövbe etmesi ve ard ndan bu hatas n  telafi 
etmek ad na tüm canl lar n iyili i için kendisini adamas  konu edilmi tir. Duyarl l k, özgecilik ve 
ba kalar n  daha çok dü ünme vurgusuyla sorumluluk sahibi olmak de erinin yans t ld  ifadeler yer 
al r (AY/BK/15 // 7-10-15-23). Tüm ya am n  maddi her türlü amaç ve beklentilerden uzak tutarak kendi 
de erleri do rultusunda hayat n n bütününü feda etme, o u urda harcama; ço unlukla da dinî 
amaçlar n bask n oldu u bir ya am  kabul etme ve bu u urda çaba gösterme anlamlar na gelen manevi 
bir hayat de eri ile ilgili ifadelerin; incelenen Köktürk ve Uygur Dönemi eserlerinden Manihaizm ve 
Budizm’in inanç esaslar na göre haz rlananlarda a rl kl  olarak yer ald  tespit edilmi tir. HU’da 
günahtan kaç nma, dinin esaslar n  yerine getirme, ahiret selameti ve öldükten sonraki ya am n 
rahatl  için çal ma, maddiyata önem vermeme vurgusuyla manevi bir ya am de erinin ifade 
edildi i örnekler de yer al r (HU / T.II,D.178,iii, 2). 
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7. Gelenekselcilik de eri ile ilgili bulgular 

SDÖ’de yer verilen gelenekselcilik de eri; “kültürel ya da dinsel töre ve fikirlere sayg  ve ba l l k” olarak 
aç klanm t r (Ku dil & Ka tç ba , 2000: 61-62). ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi 
eserlerinde gelenekselcilik de eri ve de er boyutunun içerdi i maddeler ile ilgili tespit edilen ifadelere 
dair istatistiki bilgiler a a daki gibidir:  

Tablo 9. Gelenekselcilik de eri ve de er boyutunun içerdi i maddelerle ilgili ifadelere dair istatistiki bilgiler 

Gelenekselcilik OY ÖUY IB HU AY KPÖ DPKAM f 

Alçakgönüllü Olmak - - - - - - - 0 

Dindar Olmak 23 14 6 96 26 13 18 196 

Kendine Dü en Hayat  
Kabullenmek 1 - 4 - - 1 - 6 

Geleneklere Sayg l  Olmak 39 12 - - - - - 51 

Il ml  Olmak - - - - - - - 0 

Mahremiyete-Özel Hayata Sayg  - - - - - - - 0 

Toplam 63 26 10 96 26 14 18 253 

Tablo 9’a göre incelenen eserlerde gelenekselcilik de erini yans tan ifadelerin geçi  s kl n n oldukça 
yüksek oldu unu söylemek mümkündür. Gelenekselcilik de erinin içerdi i maddeler aras nda geçi  
s kl  en yüksek olan de er, 196 de er ifadesi ile dindar olmakt r. Bunu, 51 de er ifadesi ile geleneklere 
sayg l  olmak ve 6 de er ifadesi ile kendine dü en hayat  kabullenmek izlemektedir. ncelenen 
eserlerde, alçakgönüllü olmak, l ml  olmak ve mahremiyete – özel hayata sayg  de erlerini yans tan 
ifadeye rastlanmam t r. Köktürk ve Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda, inanç çevresinden ziyade 
gelenekleri ve törenin getirdi i kural ve kaidelerin ön planda olmas  ile gelenekselcilik de erine ait 
ifadeler a rl kl d r.  

Köktürk Dönemi’nin inanç çevrelerini tasvir edebilmek için en sa lam kaynaklardan biri olarak kabul 
edilen Orhun Yaz tlar nda, dönem halklar n n dinî anlay n  ortaya koyan pek çok ifade yer almaktad r. 
Buna dair genel görü  Köktürk Dönemi’nde ka anlar ve yönetici s n f ba ta olmak üzere halklar n 
ço unlu unun KökTengri dini olarak adland r lan inanca sahip olduklar d r (Bayat, 2007; Çoruhlu, 
2013; Eliade, 2009; nan, 1976; Roux, 2011). Yaz tlarda geçen Tengri teg tengride bolm  ifadesi; Tanr  
gibi gökte olmu  Türk Bilge Ka an’  (Ergin, 2006: 3); (Ben) Tanr  gibi (ve) Tanr dan olmu  Türk Bilge 
Hakan (Tekin, 2010: 21); Gö e benzer gökte (mevcut) olmu  Türk Bilge hakan (Orkun, 2011: 22) gibi 
çe itli ekillerde yorumlanm t r. Yaz tlarda geçen “Tanr  lütufkâr oldu u için…, Tanr  öyle buyurdu u 
için…” gibi ifadelerde Tanr ’n n Türk ka anlar n n ve ailesinin her daim yan nda oldu u, onlara kut 
bah etti i, yönetime Tanr  sayesinde gelindi i, Tanr ’n n zaman zaman müdahalesiyle Türk halk n n 
kurtulu a erdi i, yahut halktan hesap sordu u görülmektedir. Ötüken-Uygur Dönemi’nde halklar büyük 
ölçüde geleneksel Türk dinine olan inançlar n  sürdürseler de III. Karabalgasun Yaz t ’nda yer alan 
bilgilere göre Manihaizm’den önce ve sonra yar  göçebe ve yerle ik halk kitleleri aras nda Budizm’in az 
da olsa kabul gördü ü görülmektedir. Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda geçen “Tengride [Kut] 
Bulm  El Etmi  Bilge Ka an…” ifadesiyle birlikte dönemi tasvir eden di er tarihî kaynaklarda geçen 
“Ay Tengride Kut Bulmu …; Ay Tengride Ülüg Bulmu …; Kün Tengride Ülüg Bulmu …” (Amano lu, 
2001; Çandarl o lu, 2004) gibi ka an ad ve unvanlar nda dönemin geleneksel inanç izlerini görebiliriz. 
IB’de geçi  s kl  yüksek kavramlardan biri Tanr ’d r. Eserde yer alan fallardan birinde, amanist inanç 
sistemindeki Tanr lardan Yol Tanr s  (Stebleva, 2001: 195-212) rastlad  iki insana korkmamalar n  ve 
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onlara kut verece ini söylemi tir. Bir ba ka falda kudretli Tanr ’n n göklerde yer ald  vurgulanm t r. 
Tanr ’n n yer ald  fallarda dikkati çeken özellik, “Toplumsal hayat n iyi olabilmesi, insanlar n mutlu 
bir ekilde hayatlar na devam edebilmesi için insanlar n Tanr ’n n inayetine de ihtiyaçlar  vard r.” 
anlay n n vurgulanmas d r (Seçkin, 2015). Eski Türkçe Dönemi metinlerinin en uzunu ve günümüze 
en bütün hâlde ula m  olan , Uygurlara ait bir tövbe duas  olan HU’dur. HU, ayn  zamanda Manihaist 
inanc n içerisinde yer alan oruç, namaz, zekât gibi temel ibadetlere, dinin gerekliliklerine (on emir) ve 
uzak durulmas  emredilen durumlara (on günah) ili kin bilgilendirici bir metin olma özelli ine de 
sahiptir. On be  bölümden olu an eserde önce bu bilgilere dayal  kurallar sunulur, ard ndan bunlar n 
ihmali durumunda i lenmesi mümkün olan günahlar belirtilir, son olarak da bunlardan kurtulmak için 
gerekli tövbe ifadeleri yer al r (Baran-Tekin, 2014: 44). Dolay s yla dindar olmak de eri oldukça yüksek 
orandad r. Eski Uygur Türkçesinin önemli ürünlerinden olan ve “Alt n I k” anlam na gelen AY, 
Budizm’in ö retilerine ve Buda’n n menk belerine dayanmaktad r. Eserde günahtan kaç nma, ahiret 
selameti, öldükten sonraki ya am n rahatl  için çal ma vurgusuyla dindar olmak de erini yans tan 
ifadelerin geçi  s kl  yüksektir.  

Türk halklar n n gelenekselci tavr n n izlerini cenaze merasimleri, ölü gömme, yas tutma, an t mezar 
kompleksi haz rlama gibi geleneklerinde görmekteyiz. Buna göre Orhun Yaz tlar nda geçen ifadeler 
incelendi inde yaz tlar n Türk halklar n n inanç ve kültür çerçevesinde cenaze törenleri yapma, 
atalar na sayg  gösterme, vefat eden ulu ki iye hürmet gösterme gibi de erlerini ya att klar n , 
dolay s yla geleneklere sayg l  olduklar n  kan tlamaktad r. Yaz tlarda geçen ifadelerde görülen 
geleneklerden biri de bengü ta  dikme, balbal dikme, damga vurmad r. Türk kültüründe, ta  heykel, 
ta baba ve balbal dikme gelene i oldukça yayg n bir uygulamad r: MMen b[en{ggü ta  tikdim, Tabga]ç kaganta 
bedizçi kelürtüm, bedizettim. Menin{g sab m  s mad , Tabgaç kagan n{g içreki bedizig tt . An{gar ad nç g bark 
yaraturtum; için ta n ad nç g bediz urturtum Ta  tok tt m. Kön{gülteki sab m n urturtum. On-Ok ogl n{ga Tat n{ga 
tegi bun  körü bilin{g! ben{ggü ta  tok td m, bititdim. An  körüp anca bilin{g! Ol ta g tok td m. (Ben ebedî ta  
diktim, Çin Hakan ’ndan ressam heykelt ra lar getirttim, (Köl Tigin’in türbesini) süslettim. (Çinliler) 
benim sözümü k rmad lar (ve) Çin hakan n n has sanatç lar n  gönderdiler. Onlara ola anüstü bir 
türbe yapt rtt m; içine (ve) d na ola anüstü resim ve heykeller koydurttum. Gönlümdeki sözlerimi 
yazd rd m. On-Ok O ullar na (ve) yabanc lar na kadar bunlar  görüp ö renin. Ebedî ta  
hakkettirdim. (Buras ) yak n bir mevki oldu undan ayr ca kolay eri ilir bir yer oldu undan, böyle 
kolay eri ilir bir yerde ebedî ta  hakkettirdim, yazd rtt m. Onu görüp öylece bilin (ve ö renin)  (KT G 
11-12). Yaz tlarda kar m za ç kan bir di er gelenek, ata miras na sahip ç kmad r. Yaz tlarda ka anlar, 
atalar n n dedelerinin zapt etti i, yurt yapt  topraklara sahip ç kt klar n  dile getirerek vatanperverlik 
de erini vurgulam t r. Eski Türk ilinde bu co rafi mekân yani ülke topra  di er ça da  devletlerde 
oldu u gibi hükümdar n serbestçe kullanabildi i bir arazi parças  de il, korumakla vazifeli oldu u ata 
yadigâr  idi. Bu durum Orhun Yaz tlar nda da aç kça ifade edilmi tir (Ta a l, 1992: 100). Köktürk ve 
Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda Türkçe unvanlar kullanma, Türkçe adlar verme gelene inin 
sürdürülmesi de dikkati çeken di er bir özelliktir. Bu yönüyle gelenekselcilik de erini yans tan örnekler 
a a daki gibidir: Türük begler Türük at n tt ; Tabgaçg  begler, Tabgaç at n tutupan Tabgaç kaganka körmi . 
Elig y l i ig küçüg birmi . (Türk beyleri Türk unvanlar n  b rakt ; Çinlilerin hizmetindeki (Türk) beyleri, 
Çin unvanlar  alarak Çin hakan na tabi olmu lar. Elli y l hizmet etmi ler.) (KT D 7-8). ¥a a o u a 

o u ¬ m eki o ¬uma ¥a u a  a† birtim †a® u  tölis o u …a birtim (Dü man m  sav p kurtuldum. ki 
o luma “Yabgu” ve “ ad” unvan  verdim. (Onlar ) Tardu  ve Tölis boylar na (yönetici olarak) 
görevlendirdim.) ( U D 7). Orhun Yaz tlar nda törenle k z al p verme, geleneklere uygun olarak 
evlenme adetlerinin gerçekle tirildi i, özel günlerde geleneklere ba l  kal nd  da gelenekselcilik 
de erini yans tan bir ba ka uygulama olarak kar m za ç kmaktad r.  
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8. Uyum de eri ile ilgili bulgular 

SDÖ’de yer verilen uyum de eri; “ba kalar na zarar verebilecek ve toplumsal beklentilere ayk r  
olabilecek dürtü ve eylemlerin s n rlanmas ” olarak aç klanm t r (Ku dil & Ka tç ba , 2000: 61-62). 
ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi eserlerinde uyum de eri ve de er boyutunun 

içerdi i maddeler ile ilgili tespit edilen ifadelere dair istatistiki bilgiler a a daki gibidir: 

Tablo 10. Uyum de eri ve de er boyutunun içerdi i maddelerle ilgili ifadelere dair istatistiki bilgiler 

Uyum OY ÖUY IB HU AY KPÖ DPKAM f 

Kibar Olmak - - - 4 - - - 4 

taatkâr Olmak 51 7 - 71 2 2 4 137 

Ana Babaya ve Ya l lara De er 
Vermek 5 1 1 - - 2 - 9 

Kendini Denetleyebilmek - - - 111 4 - 1 116 

Toplam 56 8 1 186 6 4 5 266 

Tablo 10’a göre incelenen eserlerde Uyum de erinin içerdi i maddeler aras nda geçi  s kl  en yüksek 
olan de er, 137 de er ifadesi ile itaatkâr olmak olmu tur. taatkâr olmak de erini, 116 de er ifadesi ile 
kendini denetleyebilmek, 9 de er ifadesi ile ana babaya ve ya l lara de er vermek ve 4 de er ifadesi ile 
kibar olmak de erleri izlemektedir. Uyum de erinin geçi  s kl n n en yüksek oldu u eser 186 de er 
ifadesi ile HU olurken bunu s ras yla Orhun Yaz tlar , Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar , AY, DPKAM’dan 
incelenen iki çatik, KPÖ ve IB izlemektedir. Köktürk Dönemi eserlerinin uyum de eri aç s ndan (n=56) 
Ötüken-Uygur Dönemi yaz tlar na göre oldukça ön plandad r. Uyum de erinin, Manihaist inanc n 
esaslar n  tekrar eden, dinî kural ve kaideleri s ralayan ve bunlarla uyumlu olunmad  takdirde olumsuz 
durumlarla kar la laca n  ifade eden itaatkâr olmak ve kendini denetleyebilmek alt de erlerini 
yans tan eserlerden olu mas  dolay s yla bu inanç çevresinde olu turulan eserlerde yüksek olmas  söz 
konusudur. 

Eski Türk topluluklar nda özellikle de Köktürk Ka anl  Dönemi’nde devlet yönetiminde önemli 
kavramlardan biri, devlet erkân na ve üst düzey yöneticilere duyulan itaattir. Köktürk Ka anl nda, 
politik örgütlenmenin sonucu olarak devlet yönetme ilkeleri oturmu tur. Sadece yönetici ve ayd nlar n 
de il halk n da benli inde vazgeçilmez, çi nenemez töreler olarak yerle mi tir (Taneri, 2015: 98-99). 
Halk n güvenli ini sa lamak, onlar  besleyip giydirmek, huzura ve refaha kavu turmak gibi 
yükümlülüklerini yerine getiren ka anlar n da halktan beklentileri aras nda kendilerine, devletine ve 
töresine itaat yer almaktayd . Ayn  zamanda ka ana itaat, Te riye itaatin göstergesidir. Çünkü ka an 
Te rinin yeryüzündeki temsilcisidir, kutsald r. Dolay s yla, ta  üzerine yazd rd  sözlerinde beylere ve 
halka hitap eden ka an, onlara devleti ve töreyi korumak için itaat ça r s nda bulunur: TTürük begler 
bodun, bunu e idin{g! Türük bodunug tirip [i]l tuts k n{g n bunta urtum; yan{g l p ölsikin{gin [yeme] bunt[a urtum]. 
Nen{g nen{g sab m [ers]er ben{ggü ta ka urtum. An{gar körü bilin{g. Türük mat  bodun begler, bödke körügme [begl]er 
[g]ü, ya[n{g] ltaç  siz? (Ey) Türk beyleri (ve) halk , bunu i itin! Türk halk  (senin) bir araya geldi inde 
(nas l) devlet sahibi olaca n  buraya hakkettim. (Söyleyecek) her ne sözüm (var) ise (bu) ebedî ta a 
hakkettim. Ona bakarak (bu sözleri) ö renin. (Ey) sad k Türk halk  (ve) beyleri, bu devirde (bana) tabi 
olan beyler, (sizler) mi yan lacak, hata edeceksiniz? (BK K 8). Köktürk ve Ötüken-Uygur Dönemlerinde 
idari itaat eklinde görülen de er Uygur Dönemi eserlerinde kar m za dinin esaslar na itaat eklinde 
ç kar. Dinî bir metin olan HU’da, Tanr lara isyan etmenin, onlara itaat etmemenin, dinin esaslar ndan 
zihnen ve kalben uzakla p ayk r  davranman n tövbe gerektiren davran lar olarak ifade edilmesi söz 
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konusudur. Bu aç dan eserde dinin kurallar na itaat, ahiret selameti ve öldükten sonra ya am n 
rahatl  için çal ma vurgusuyla itaatkâr olmak de erini yans tan ifadeler yer al r (HU / T.II,D.178,iii, 
2). DPKAM’dan incelenen çatiklerden Ça tani Bey Hikâyesi’nde kudretli bir hükümdar olan Ça tani Bey, 
halk na zarar veren eytanlarla mücadele etmi  ve onlar  ma lup ederek itaati alt na alm t r: ötrü du ta 
a:tl( )g rak as erti ü kork p, ö:z rak as körkin ök élig be:gne , adak nta bagar n suna yat p inçe té:p, té:di.. 
ulug élig amt  m(e)n sa a sa:nl g, erür m(e)n ne:teg y(a)rl kasar a[n]  bütürgeli anuk turur m(e)n. (Bunun 
üzerine Du ta adl  eytan ziyadesiyle korkup kendi öz eytan suretine (dönüp) hükümdar n aya na 
gö sünü kapat p öyle dedi: “Büyük hükümdar! imdi ben sana tabiyim, (sen) ne söylersen onu 
yapmaya haz r m.) (DPKAM / ÇBH / Mainz 775 TIII 84-46 Arka 0213(01)-0218(06). 

Eski Türk topluluklar nda yaz tlarda geçen ifadelere göre, Türk milletinin ad n n san n n yok 
olmamas n n ka ana ve hatuna ba l  oldu u inanc yla birlikte Türk Tanr s  her ikisini de yüceltmekte 
idi. Devletin devam , ilin, törenin düzeni hakana ve hatuna ba l yd . Bu aç dan incelendi inde yaz tlarda, 
aile ve akrabalar n birbirlerine verdikleri de eri; ka anlar n ana baba ve atalar na sayg  ve ba l l n  
yans tan ifade örnekleri a a daki gibidir: üç ….. ¬¬a z  ¥ ¬…a †o}quz †a†a® …. †o}quz u¥®u}q [ ] n{g sen{güt 
…a®a o u  †u®u¥  …an{g m …a …a ötünti eçü apa a†  a® tedi …...an{{ta ¥a u a†a  an{{ta kisre küsgü ¥ ¬œa 
esenligde küç …a®a o u  temis sin sizde küç …a®a u  ermis …a®a o u  †u®u¥  …a a  a†a  ten{gride o¬m  
el etmis bilge …a a  a†a  el bilge …a†u  a†a  …a a  a†a p …a†u  a†a p ötü}ken o®†u n{{ta a  ön{güz a  …a  

u}q a  kidinin örgin un{{ta etitdim (Üç (Karluklar) Domuz y l nda (MS 747) Dokuz Tatarlar….dokuz 
buyruk, bin general ve halk(a kar ) aya a kalkarak babam Ka an’a ( öyle) dilekte bulundular: 
“Atalar m z n ad  var dedi. …… orada yabgu atad . Ondan sonra S çan y l nda (MS 748) esenli e 
kavu an güç(lü) halk ( öyle) demi : “(Atalar m z n) mezarlar  sizde. Güç Kara Su” imi . Halk, aya a 
kalkarak (beni) ka an atad , Tanr ’n n lütfuyla ka an olmu , Devlet kurmu  Bilge Ka an atad , (e imi 
de) l Bilge (Halk n bilgesi) Hatun atad . Ka an atan p, hatun atan p Ötüken ortas nda, As Öngüz 
ba n n, Kan Iduk ba n n bat s nda, hükümdarl k ota n  burada kurdurdum.) (TA G 4-5-6). IB’de 
aile, anne ve babaya de er verme hususunda kar m za ç kan falda, bir o lan n anne ve babas na 
öfkelenmesi, ard ndan da anne ve babas n n sözleri ve ö ütlerinin öneminin fark na var p geri gelmesi 
sembolize edilmi tir (IB / 58 / 2-2-3). KPÖ’de ise anne ve babaya verilen de erin Tanr sal bir boyut 
kazand , anne ve baban n âdeta ete kemi e bürünmü  Buda oldu u gözler önüne serilmektedir. Üstelik 
anne baba r zas  ve onlar n sevgisini kazanman n önemine de inilerek, anne baba gönlünü incitmenin 
cehenneme gitmeye sebep olacak kadar günah oldu u vurgulanm t r ( KPÖ / XI-XII). 

9. Güvenlik de eri ile ilgili bulgular 

SDÖ’de yer verilen güvenlik de eri; “toplumda var olan ili kilerin ve ki inin kendisinin huzuru ve 
süreklili i” olarak aç klanm t r (Ku dil & Ka tç ba , 2000: 61-62). ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur 
ve Uygur Dönemi eserlerinde uyum de eri ve de er boyutunun içerdi i maddeler ile ilgili tespit edilen 
ifadelere dair istatistiki bilgiler a a daki gibidir: 

Tablo 11. Güvenlik de eri ve de er boyutunun içerdi i maddelerle ilgili ifadelere dair istatistiki bilgiler 

Güvenlik OY ÖUY IB HU AY KPÖ DPKAM f 

Ulusal Güvenlik 134 28 1 - - - 2 165 

Toplumsal Düzen 49 11 1 - - - - 61 

Temiz Olmak - - - - - - - 0 

Aile Güvenli i 6 - 1 - - 2 - 9 

yili e Kar l k Vermek - - - - - 1 - 1 
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Ba l l k Duygusu - - - - - - - 0 

Sa l kl  Olmak - - - - - - - 0 

Toplam 189 39 3 0 0 3 2 236 

Tablo 11’e göre incelenen eserlerde güvenlik de erini ifade eden bulgular n geçi  s kl  yüksektir. 
Güvenlik de erinin içerdi i alt de er maddelerinden ulusal güvenlik de erinin tüm eserlerde toplam 
165 de er ifadesi ile ilk s rada yer ald  görülmektedir. Bunu s ras yla 61 de er ifadesi ile toplumsal 
düzen de eri takip etmektedir. çerdi i 189 de er ifadesi ile Orhun Yaz tlar , güvenlik de erini en çok 
yans tan eser olurken bunu 39 de er ifadesi ile Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar  izlemektedir. ncelenen 
Köktürk ve Ötüken-Uygur Dönemi eserlerinin ait oldu u dönemlere göre ka an ve kumandanlar 
taraf ndan dile getirilmi  olmas ; devlet idaresi ve güvenli inden sorumlu ki iler olarak, halk n güvenli i 
ve huzurunu ön planda tutmas n  kaç n lmaz k lm t r. Dolay s yla “toplumda var olan ili kilerin ve 
ki inin kendisinin huzuru ve süreklili i”ni ifade eden güvenlik de eri ve alt de erleriyle ilgili ifadelerin 
geçi  s kl  dönem eserlerinde oldukça yüksektir. Yaz t metinlerinde güvenlik de erinin; anne u uru ve 
bereketi, ata miras na sahip ç kma, büyüklerin sözlerine itibar etme, vatan topra n  kutsal sayma 
vatanperverlik-vatan  terk etmeme, da n k boylar  bir araya getirme ve millî birlik beraberlik, iç ve 
d  tehlikelere kar  halk  koruma, organize olma-ekip ruhu ve birlik-beraberlik de erleriyle ön plana 
ç kar ld  görülmü tür. Buna kar n ulus ve devlet kavramlar ndan ziyade bireysel ve evrensel iyiyi 
gözeten dinî metinler niteli indeki Burkanc l k ve Manicilik çevrelerinde olu turulan eserlerinde 
güvenlik de eri ile ilgili ifadeler oldukça s n rl d r. 

Orhun Yaz tlar  ve Ötüken-Uygurlar na ait yaz l  ta larda, ka anlar n hükümdar  olduklar  halklar  bir 
araya getirme, merkezî otoriteyi koruma, Türklük bilincini olu turma, birli i sa lama ve millet 
kavram na ula ma çabalar  dikkati çekmektedir. Ulusa, geçmi te ya anm  sorunlar ve ba ka uluslar n 
boyunduru u alt nda geçen sürgün dönemlerinden ders ç kar lmas  gere i anlat l rken bir yandan da 
ulusal refah n birlik ve beraberlik ekseninde ya at lacak olan “il”de oldu u vurgulan r; “il tutulacak yer 
“Ötüken”dir…” (Albayrak, 2016: 14). Bu aç dan yaz tlarda, “ÖÖtüken y da yig idi yok ermi ! l tuts k yir 
Ötüken y  ermi ! (ve anlad m ki) Ötüken Da lar ndan daha iyi bir yer asla yok imi ! Türk halk n n yurt 
edinece i ve yönetilece i yer Ötüken Da lar  imi ! (KT G 4)” sözleriyle vatan  terk etmeme, 
vatanperverlik, vatan topra n  kutsal sayma vurgusuyla ulusal güvenlik de erinin yans t lm t r. Bilge 
Tonyukuk, kendi a z ndan dönem halklar n n ya ant s n , devlet idarecisi olarak ka anlarla birlikte 
verdikleri ba ms zl k mücadelesini anlatt  yaz tlarda, ba ms zl a vermi  oldu u önemi 
ya an lanlardan hareketle vurgulam t r. Ötüken-Uygur Devleti’nde de bu anlay  devam etmi tir. 
Köktürklerin zay flamas yla ortaya ç kan iktidar mücadelesinde iktidar  ele geçiren Uygurlara ait 
Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda ka an halk  derleyip bir araya getirdi inden boylar n birlikte 
hareket etti inden bahsedilmekte; özellikle TY’de boy adlar  s ralanmaktad r. Bu aç dan ulusal güvenli i 
sa lama çabalar n  ifade eden bölümlerden baz lar  a a daki gibidir: elig ¥ ¬ o¬u®m s türü }k ilin{ge al{{t  o†uz 
¥a ma … ……irti an{{ta o¥¬a…… ¥a a tü di †o…uz o uz o u um  tirü …u ®a†  al{{t m (Türk devletine 
yirmi alt  ya mda iken ……. …… ….. orada Boyla …… Yine döndü. Dokuz O uz halk m  derleyip bir 
araya getirdim.) ( U K 4-5). Yaz tlarda yasa yapma ve yasalara uyma, töreye ba l l k, halk  düzene 
sokma, isyanc lar  bast rma gibi aç lardan toplumsal düzen de erine verilen önem ortaya konulmu tur. 
Eski Türk toplumunda toplumsal düzeni sa layan en önemli ögelerden biri olarak kar m za yasa 
yapma ve yasalara s k  s k ya ba l l k ç kmaktad r. Ancak yasalar, yaz l  olmayan ve ad na töre denilen 
bir sistemde gerçekle tiriliyordu. Töre; ilig, il ve bodun içerisinde / aras nda gelenek ve göreneklerden 
türetilmi  sosyal yasalar olarak tan mlanabilir. Töre konusunda Tengri’nin varl  ve i levi dolayl d r. 
Köktürk Yaz tlar nda bu husus aç kça bellidir. Töre; hep Türk bodunundan, Türk ilinden do mu tur. 
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Ka an bu do u a yard mc  olur: ÜÜze kök ten{gri asra yag z yer k l ndukda, ekin ara ki i ogl  k l nm . Ki i 
ogl nta üze eçüm apam Bum n Kagan, temi Kagan olurm . Olurupan, Türük bodun n{g ilin tör[üs]in tuta birmi , 
iti birmi  (Üstte mavi gök(yüzü) altta da ya z yer yarat ld nda ikisinin aras nda insano ullar  
yarat lm . nsano ullar n n üzerine de atalar m dedelerim Bumin Hakan ve temi Hakan 
(hükümdar olarak) oturmu . Tahta oturarak, Türk halk n n devletini ve yasalar n  yönetivermi , 
düzenleyivermi ler.) (KT D 1). Ötüken-Uygurlar nda da merkezî idarenin sistemli i leyi ini ve üst düzey 
atamalar n yap ld n , toplumun düzeninin devlet gelene i ile sa land n  tarihî kay tlarda yer alan u 
olayda görebilmek mümkündür: II. Köktürk Ka anl na son verildikten sonra Ötüken’de kurulan yeni 
ka anl kta Uygurlar “sol yabguluk”, Karluklar da “sa  yabguluk” mevkiine gelmi lerdir. Bu arada 742 
senesinde “yabgu” unvan n  ta yan Uygurlar n reisi Çine elçiler yollayarak Çin mparatoru’ndan 
“adaleti kabul eden reis” unvan n  alm t r ( zgi, 1987: 14-15). Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda da 
bu uygulamadan bahsedilmi tir: ¥a a o u a o u ¬ m eki o ¬uma ¥a u a  a† birtim †a® u  tölis 

o u …a birtim (Dü man m  sav p kurtuldum. ki o luma “Yabgu” ve “ ad” unvan  verdim. (Onlar ) 
Tardu  ve Tölis boylar na (yönetici olarak) görevlendirdim) ( U D 7).  

10. Hazc l k de eri ile ilgili bulgular 

ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi eserlerinde hazc l k de erini yans tan hiçbir 
bulguya rastlanmam t r. “Organizma ile ilgili ihtiyaçlardan ve onlar  tatmin etmekle ilgili zevklerden 
türemi  olan bu de er tipinin motivasyonel hedefi, bireyin kendi kendini memnun etmesi ve duygusal 
olarak yüceltmesi” olarak tan mlanan (Schwartz, 1992 ve Schwartz, 2009’dan akt. Gölda , 2015) de ere 
bu aç dan yakla ld nda; hayattan tat almak, zevk ve isteklerine dü kün olmak alt de erlerinin 
olu turdu u hazc l k de erinin bireyselli i ön planda tutan özelli i, bireysellikten ziyade toplumsall  
vurgulayan, topluma hitap eden yahut yer alan karakterlerin bireysel özellikleri ile toplumsala ula may  
hedefleyen bahse konu eserlerde yer almamas  sonucunu do urmu tur.   

Tart ma ve sonuç 

Bu çal mada, birbirini takip eden dönemlerde ba lang c ndan itibaren Türk toplum ya ant s n , 
kültürünü ve de erlerini yans tan hacimli eserler olmalar  dolay s yla Köktürk ve Ötüken-Uygur 
Ka anl  Dönemi ka anl k ve kumandanl k yaz tlar  ile Uygur Dönemi Manihaist ve Budist inanç 
çevrelerinde olu turulan eserler, uluslararas  standard  yakalama amac yla  SDÖ’ye göre, içeri inde yer 
verilen sosyal de erler ba lam nda incelenmi tir. Tespit edilen de erler, genel itibar yla ta d klar  
manalar ve Türk toplumunda bunlara yüklenen anlamlar ve tan mlamalarla birlikte Eski Türk 
toplumunun genel özellikleri, ya am biçimi, inanç çevreleri dikkate al narak kar la t rmal  olarak 
de erlendirilmi tir. ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi eserlerinde SDÖ’ye göre 10 ana 
de erden 9 tanesinin en az bir alt de erini ifade eden bulgulara rastlanm t r. Bunlar; güç, ba ar , 
uyar lma, evrenselcilik, iyilikseverlik, özyönelim, gelenekselcilik, uyum ve güvenlik’tir. Eserlerde 
hazc l k ve alt de erlerini ifade eden bulgulara rastlanmam t r. 

ncelenen Orhun Yaz tlar , ayn  zamanda çal man n Köktürk Dönemi eserlerini olu turmaktad r. 
Orhun Yaz tlar nda geçi  s kl  en yüksek olan de er 189 de er ifadesi ile güvenlik de eri olmu tur. 
Bunu 95 de er ifadesi ile güç de eri izlerken üçüncü s rada 91 de er ifadesi ile iyilikseverlik de eri yer 
almaktad r. Buna kar n hazc l k ve özyönelim de erlerini yans tan ifadeye rastlanmam t r. Bu durum, 
Eski Türk insan n n yak n ve uzak toplumlarla ili kilerinde grup ç karlar na a rl k verme e iliminde 
oldu u yolundaki ara t rma bulgular  da göz önüne al nd nda (Ku dil & Ka tç ba , 2000), Köktürk 
Dönemi yaz tlar nda SDÖ’ye göre Muhafazakârc l k de erlerinin ön planda tutuldu u, bunun tam 
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kar s nda yer alan ve hazc l k ve özyönelim de erlerini de içeren “yenili e aç kl k” de erlerinin ise geri 
planda oldu u söylenebilir.  

Ötüken-Uygur Dönemi Yaz tlar nda da Orhun Yaz tlar nda oldu u gibi güç, güvenlik de erleri, ilgili 
ifadelerin geçi  s kl  ilk s ralarda yer almaktad r. Bunu gelenekselcilik de eri izlemektedir. SDÖ’ne 
göre Özgeni letim de erlerinden olan güç de erlerinin, genel anlamda bireyin ba kalar n n zarar na bile 
olsa, kendi ç karlar  do rultusunda davranmas na olanak sa lasa da, yaz t metinlerinde bunun tersi 
olarak güç de erlerinin toplumsal amaçl  kullan ld , özellikle de ön planda olan sosyal güç ve otorite 
sahibi olmak de erlerinin yaz t metinlerini vücuda getiren devlet yöneticileri taraf ndan halklar n iyili i 
ve ç karlar  do rultusunda kullan ld  görülmektedir. Ayr ca geçi  s kl  yüksek olan di er iki de er güç 
ve güvenlikin ise Muhafazac l k boyutu içerisinde yer ald n  dikkate ald m zda toplum yap s n n bir 
önceki dönem eserleri olan Orhun Yaz tlar n  vücuda getiren anlay la benzerlik gösterdi i, her iki 
toplum yap s n n da birbirinin devam  olan anlay la benzeri de erlere sahip ve gelenekselci-
muhafazakâr yap da oldu u ortaya ç kmaktad r. Yine benzeri ekilde hazc l k ve özyönelim de erlerini 
yans tan hiçbir ifadeye rastlanmam  olmas  da bu durumu desteklemektedir.  

IB’de geçi  s kl  en yüksek olan güç ve evrenselcilik de erlerini yans tan 19’ar fal tespit edilmi tir. 
Toplumsal adalet, e itlik, aç k fikirli olmak gibi de erleri içeren ve geni  insan gruplar  içerisindeki 
ho görü ve kar l kl  anlay  vurgulayan evrenselcilik de er tipi (Ku dil & Ka tç ba , 2000) Öza k nl k 
de erleri aras nda yer al r. Bireyin kendi öznel amaçlar ndan vazgeçmesi ve tüm canl lar n ve do an n 
iyili ini gözetmesi anlam n  ta yan bu de erin kar s nda yer alan Özgeni letim de erlerinden güç 
de erinin de ayn  oranla ilk s rada yer almas  aç s ndan dikkate de erdir. Eserde hem bireysel özellikleri 
ön plana ç karan de erleri hem de grup de erlerini ön plana alan de erler ayn  oranda yer alm t r. 
Hazc l k de eri ile ilgili hiçbir ifadeye rastlanmazken, uyum ve güvenlik de erleri de s n rl  say daki 
bulguyla son s ralarda yer alm t r.  

HU’da 186 de er ifadesi ile uyum, 122 de er ifadesi ile iyilikseverlik ve 96 de er ifadesi ile 
gelenekselcilik de erleri ilk üç s ray  olu turmaktad r. Bunu 35 de er ifadesi ile evrenselcilik de eri 
izlemektedir. Bunlardan uyum ve gelenekselcilik de erleri Muhafazac l k boyutu içerisinde; 
iyilikseverlik ve evrenselcilik de erleri ise Öza k nl k boyutu içerisinde yer al r. Toplum bireylerinin 
yak n olduklar  ki ilerle, kurumlarla ve geleneklerle olan ili kilerindeki süreklilik ve belirlili in 
sürmesine olanak sa layan de erleri olu turan Muhafazac l k boyutu ile bireyin yak n ya da uzak tüm 
insanlar n ve do an n yarar  için bencil amaçlar ndan vazgeçmesine yönelik (Ku dil & Ka tç ba , 
2000) olan Öza k nl k boyutunu olu turan bu de erlerin geçi  s kl n n oldukça yüksek düzeyde olmas , 
eserin Budizm’in inanç esaslar na göre haz rlanmas  ve dinin esaslar n  anlatmaya yönelik bir tövbe 
kitab  olmas  ile aç klanabilir. Eserde 4 de er ifadesi ile oldukça s n rl  olan ba ar  de erinin geçi  
s kl n n yok denecek kadar az olmas n n yan nda, güç, hazc l k, uyar lma, özyönelim ve güvenlik 
de erini yans tan ifadeye rastlanmam t r. Schwartz’ n de er kuram  kullan larak yap lan ara t rmalar n 
bulgular na (Ku dil & Ka tç ba , 2000) göre yerle ik dinlerin var olan toplumsal yap  ve norm 
sistemlerinin desteklenmesi ve bireyin ya am ndaki belirsizliklerin azalt lmas  yönünde i levler 
sergiledikleri yolundaki görü lere dayanarak, dinsel yönelimin toplumsal ve kurumsal süreklili i 
vurgulayan Muhafazac  Yakla m de erleriyle pozitif; de i ikli i ve bireysel ba ms zl  vurgulayan 
Yenili e Aç kl k de erleriyle de negatif korelasyonlar sergileyece i öngörülmü tür. Dinî bir eser olan ve 
dinin kural ve kaidelerini s kça vurgulayan bir eser olarak HU’da, bahse konu çal may  destekler 
nitelikte bir de er tablosu ile kar la lm t r.   



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  2 1 3  

Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur dönemi eserlerinin sosyal de erler ba lam nda incelenmesi / F. Albayrak & O. Mert (185-217. 
s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

AY adl  eserden incelenen iki bölümü olu turan Birinci Kitap ile ÜPAPH’de 37 de er ifadesi ile 
iyilikseverlik ilk s rada; 26 de er ifadesi ile gelenekselcilik ikinci s rada ve 18 de er ifadesi ile 
evrenselcilik üçüncü s rada yer alm t r. HU’da oldu u gibi dinî bir çevrede ele al nan ve dinin inanç 
esaslar  üzerine kurulu bir eser olan AY’nin bahse konu iki bölümünde bu de erlerin geçi  s kl n n 
yüksek olmas  ola an kabul edilebilir. Nitekim Muhafazac  Yakla m ve Öza k nl k boyutlar n  olu turan 
bu de erler, bireyin toplumsal çevresiyle olan ili kilerinde, ki isel ç karlar n  geri plana itmesiyle 
ili kilidir ve kültürel ya da dinsel töre ve fikirlere ba l l  ve anlay l l k, ho görü ile tüm do a ve 
canl lar n iyili ini gözetmeyi esas almaktad r. Hazc l k, uyar lma, özyönelim ve güvenlik de erleriyle 
ilgili ifadelere ise eserde hiç rastlanmam t r. Dü ünsel ve duygusal özerkli i vurgulayan Yenili e 
Aç kl k (Ku dil & Ka tç ba , 2000) de er boyutunu olu turan bu de erlerin toplumca kabul gören, 
grup psikolojisinin eseri olan de erlerin z t kutbunda yer almas  kaç n lmazd r.  

KPÖ’de 29 de er ifadesi ile iyilikseverlik de eri eserde yer alan de er ifadeleri bak m ndan ilk s rada 
yer alm t r. Bunu 17 de er ifadesi ile güç, 15 de er ifadesi ile ba ar , 14 de er ifadesi ile gelenekselcilik 
de erleri izlemektedir. Öza k nl k de er boyutu içerisinde yer alan evrenselcilik de eri ile Muhafazac  
Yakla m boyutunu olu turan gelenekselcilik de erlerinin geçi  s kl n n yüksek olmas , Budist çevrede 
vücuda getirilen eserin gelenekselci bir tav rla ve inanç esaslar  üzerine kurulu oldu unu; ayn  zamanda 
toplumun faydas  için çabalayan kahramanlar üzerinden verilen mesajlar n oldu unu göstermektedir. 
Eserde, özellikle ba kahraman yi Dü ünceli Prens, tav rlar , dü ünceleri ve eylemleriyle her yönden 
topluma örnek olan, erdemli davran lar  yerine getiren ve toplumun dinî ve kültürel yönlerini yans tan 
de erlere sahip özellikleriyle dikkat çekmektedir. Eserde yer alan de er ifadelerinin da l m  konusunda 
dikkat çeken di er bir nokta eserin gelenekselci tavr yla paralel düzeyde yer verilen bireyci de erlerin de 
kahramanlar üzerinden yans t lmas d r. Bu noktada eserde yer alan kahramanlar n de er temsilinde 
kendi karakter özellikleriyle de ön plana ç kmas n n rolü oldu u dü ünülmektedir. Eserde hazc l k 
de erini yans tan ifadelere rastlanmam t r.  

DPKAM’dan incelenen çatiklerden ÇBH ile DBH’de 18’er de er ifadesi ile iyilikseverlik ve 
gelenekselcilik de erlerinin ilk s rada yer ald  görülmektedir. Di er dinî eserlerde oldu u gibi 
DPKAM’dan incelenen çatiklerde de Muhafazac  Yakla m ve Öza k nl k boyutunda yer alan de erlerin 
ön planda olmas  söz konusudur. Bununla birlikte eserlerde kahramanlar n karakterleri ve davran lar  
üzerinden de mesaj verme amac n n olmas , bu amaçlar n dinî kural ve esaslara göre olu turulmas  
neticesinde eserde güç, uyar lma ve ba ar  de erlerinin de geçi  s kl n n ortalama düzeyde olmas na 
neden olmu tur. Eserde hazc l k de erini yans tan ifadelere rastlanmam t r.  

ncelenen Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi eserlerini ait olduklar  / olu turulduklar  inanç 
çevrelerine göre ayr  ayr  de erlendirdi imizde u sonuçlara ula maktay z: ncelenen eserler aras nda 
Tengricilik-(Kök)Tengri inanç çevresini temsil eden Orhun Yaz tlar  ile Ötüken-Uygur Dönemi 
Yaz tlar nda yer alan de er ifadelerinin geneline bak ld nda, eserlerde 228 de er ifadesi ile güvenlik 
de eri, di er de erlere göre büyük bir farkla ilk s rada yer alm t r. Toplumda var olan ili kilerin ve 
ki ilerin kendi huzuru ve bunun süreklili ini ifade eden; ulusal güvenlik, toplumsal düzen, aile 
güvenli i gibi de erlerden olu an güvenlik de eri ayn  zamanda ki ilerin ait olduklar  toplumdaki 
ili kilerin ve geleneklerin süreklili ini ifade eden Muhafazac  Yakla m boyutunda yer almaktad r. 
Dolay s yla, eserlerde kar m za ç kan yönetici ve idareci kesimin toplumcu bir yakla mla, bireylerin 
grup olarak bütünlü ünü, güvenli ini ve huzurunu sa lama ve bunlar  ebedî k lma çabalar n n ön planda 
oldu unu kan tlamaktad r. Ayr ca Tengricilik muhitinde haz rlanm  olan ve toplumun siyasi ve askerî 
tarihi niteli inde olan bu eserlerde, dönem halklar n n inançlar  çerçevesinde Tanr ’dan gelen kutla, 
Tanr ’n n lütfuyla ve zaman zaman da Tanr ’n n deste iyle güvenli i sa lama çabalar n n üst düzeyde 
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oldu unu söylemek mümkündür. Bunlar n d nda 148 de er ifadesi ile güç, 103 de er ifadesi ile 
iyilikseverlik, 97 de er ifadesi ile ba ar , 89 de er ifadesi ile gelenekselcilik, 79 de er ifadesi ile 
uyar lma ve 64 de er ifadesi ile uyum de erleri de geçi  s kl  yüksek de erlerdendir. Eserlerde ayr ca 
Yenili e Aç kl k de er boyutu içerisinde yer alan hazc l k ve özyönelim de erlerini yans tan ifadelere 
rastlanmam t r.  

ncelenen eserler aras nda Manici inanç çevresini temsil eden IB ve HU’da yer alan de er ifadelerinin 
geneline bak ld nda, eserlerde 187 de er ifadesi ile uyum de erinin ilk s rada yer ald  görülmektedir. 
Ba kalar na zarar verebilecek ve toplumsal beklentilere ayk r  olabilecek dürtü ve eylemlerin 
s n rlanmas  anlam na gelen uyum de eri, eserlerde özellikle itaatkâr olmak de eri ile ön plana 
ç kmaktad r. Manici inanç çevrelerinde olu turulan eserlerden özellikle HU’da dine itaat ve kurallara 
ayk r  davranmama mesajlar  ile uyum de erinin geçi  s kl  yüksek olmu tur. Bunu, 128 de er ifadesi 
ile iyilikseverlik ve 106 de er ifadesi ile gelenekselcilik de erleri izlemektedir. Ayr ca 54 de er ifadesi ile 
evrenselcilik de eri de eserlerde üst s ralarda yer alm t r. Muhafazac  Yakla m boyutundaki uyum ve 
gelenekselcilik de erleri ile Öza k nl k boyutundaki iyilikseverlik ve evrenselcilik de erlerinin de bu 
ekilde eserlerde geni  yer bulmas , eserlerin ait olduklar  inanç çevresini temsil etmedeki ba ar s n  

ortaya koymaktad r. Eserlerde hazc l k de erini yans tan ifadelere rastlanmazken, güvenlik, özyönelim 
ve uyar lma de erlerini yans tan ifadeler yok denilecek kadar azd r.  

ncelenen eserler aras nda Burkanc  inanç çevresini temsil eden AY’den iki parça, KPÖ ile DPKAM’dan 
incelenen iki çatikte yer alan de er ifadelerinin geneline bak ld nda, eserlerde 84 ifade ile iyilikseverlik 
de eri ilk s rada yer alm t r. Ki inin yak n oldu u ki ilerin iyili ini gözetmesi ve geli tirmesi anlam n  
ta yan bu de er, eserlerde genellikle ‘iyi’ olarak nitelenen davran lar sergileyen kahramanlar 
arac l yla sembolize edilmi tir. nanç çevresinde ‘olmas  gerekenler’ olarak belirlenen ve din esaslar  
çerçevesinde bireylerin gerek ya an lan dünyada gerekse öldükten sonraki ya amda rahatl n  
amaçlayan davran lar  sergileyen karakterlerin yer ald  eserlerde bu kahramanlar özellikle, 
yard mseverlik, dürüstlük, sadakat, sorumluluk sahibi olmak, gerçek dostluk, olgun sevgi gibi 
de erlere sahip olmalar yla ön planda yer alm lard r. Eserlerde 58 ifade ile gelenekselcilik de eri ikinci 
s rada yer al rken bunu 36 de er ifadesi ile güç, 32 de er ifadesi ile evrenselcilik ve 24 de er ifadesi ile 
ba ar  de erleri izlemi tir. Eserlerde ayr ca hazc l k de erini yans tan ifadelere rastlanmam t r.  

Çal ma bulgular na göre, slamiyet Öncesi Dönem Türk halklar n n do rudan yahut dolayl  olarak 
etkisinde kald , yeniledi i, de i tirdi i, biriktirdi i pek çok kültürel ögeyi Eski Türkçe Dönemi 
eserlerinin hemen her sat r nda de er unsuruna rastlaman n mümkün oldu u görülmektedir. Tespit 
edilen tüm de er maddeleri, bu maddelerin Türk kültüründeki kar l klar , bunlar n adland r lmalar  ve 
tan mlanmalar yla birlikte dikkatlere sunulacak olursa, Köktürk, Ötüken-Uygur veUygur Dönemi 
eserlerinde ön plana ç kan de erler listesi öyle olacakt r: Sosyal güç sahibi olmak, liderlik, yol 
göstericilik, toplumdaki görünümünü koruyabilmek, devletini ve milletini üstün tutmak, sosyal 
sayg nl k, ba ar l  olmaya önem vermek, ba kas n n ba ar s n  takdir etmek, ba ar y  ödüllendirmek, 
hedeflerine ula mak, azimle çal mak, kararl l k becerikli ve yetkin olmak, erklilik sözü geçen biri 
olmak, bilgelik ileri görü lülük ba ms z olmak, erdemli olmak, merhametlilik, güçsüzleri koruyup 
kollamak, sanat, estetik, sanatç lar  takdir etmek do ayla bütünlük içinde olmak, canl lara zarar 
vermemek, canl lar  korumak, çevreyi korumak, özgecilik, ba kalar n  daha çok dü ünmek, duyarl l k, 
sadaka vermek, payla mc l k, iyilikseverlik, fedakârl k, dürüstlük, yalan söylememek, hile 
yapmamak, ba lay c  olmak, gerçek dostluk, karde  sevgisi, evlat sevgisi, sab rl  olmak, cesur 
olmak, alplik, yi itlik, merak duyabilmek, özgür olmak yard mseverlik, dürüstlük, sadakat, 
ba lay c l k, vefakârl k, sorumluluk, halk n menfaatini gözetmek, duyarl l k, çal kanl k, ana-baba 
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sevgisi, vatanperverlik, vatan topra n  kutsal saymak, geleneklere sayg , inançl l k, atalara sayg , 
ata miras na sahip ç kmak, ana dili korumak, ulusal güvenlik, millî birlik ve beraberlik, devletin bekas  
için çal mak, toplumsal ba ms zl k, yasalara uymak, organize olma-ekip ruhu, aile güvenli i. Bu 
durum, eserleri vücuda getiren devlet yöneticileri taraf ndan toplumcu bir bak  aç s yla halklar n iyili i 
ve ç karlar  do rultusunda mesaj verildi ini ortaya koymaktad r. Dolay s yla dönemine göre üzerinden 
uzun zaman geçmi  olsa da Köktürk, Ötüken-Uygur ve Uygur Dönemi eserlerinin, gerek Türk kültürünü 
yans tan gerekse evrensele hitap eden zengin içeri iyle de erler ba lam nda önemli eserler oldu unu 
ortaya koymaktad r.  
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12-Malatya ili a z nda peki tirme1 

Bahtiyar BAH 2 

APA: Bah i, B. (2022). Malatya ili a z nda peki tirme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  
Dergisi, (26), 218-229. DOI: 10.29000/rumelide.1073891. 

Öz 

A z, bir yaz  sahas  içerisinde il, ilçe ve köylerde konu ma esnas nda kullan lan farkl  fonetik ve 
morfolojik özelliklere sahip dil kollar d r. Günümüzde teknolojinin geli mesine ba l  olarak kültürel 
zenginli imize ait olan a zlar m z kaybolmaya ba lam t r. Sözlü gelene imize ait olan bu kültürel 
zenginliklerimizin kal c l n  sa lamak ancak onun üzerinde yap lacak çal malarla mümkündür. 
Peki tirme sözlü ve yaz l  anlat mda sözün gücünü artt rmaya, ifade edilen kavram n anlam n  
güçlendirmeye veya bir kavrama dikkat çekmeye yarayan unsurlard r. Anadolu a zlar nda 
peki tirmeye ait unsurlar n tespit edilmesi ve dilimize ait zenginliklerin ortaya ç kar lmas  
gerekmektedir. Bu do rultuda ara t rmada Malatya ili a z nda yer alan peki tirme unsurlar  tespit 
edilmeye çal lm t r. Çal mada tarama yöntemi esas al nm t r. Ara t rman n bulgular n  elde 
edebilmek için Malatya li A z  kitab  incelenerek bu eserlerdeki peki tirme oldu u dü ünülen 
k s mlar ba lamlar içinde fi lenmi tir. Malatya ili a z  ses bilgisi özellikleri bak m ndan Bat  Grubu 
a zlar n n genel özelliklerini ta makta, bu grup içinde de yedinci alt grubun özellikleri ile 
örtü mektedir. Yap lan çal mada peki tirme “Seslerle Yap lan Peki tirme, Eklerle Yap lan 
Peki tirme, Kelimelerle Yap lan Peki tirme, Söz Dizimiyle Peki tirme” olmak üzere dört ana ba l kta 
incelenerek sözün etkisini artt ran, sözü belirginle tiren peki tirme unsurlar  Malatya ili a zlar nda 
tespit edilmi  ve kullan mlar  üzerinde durulmu tur. Ayr ca ara t rma sonucunda elde edilen veriler 
tablo ve grafik eklinde ortaya konulmu tur. Ara t rman n sonucunda Malatya ili a z n n zenginli i 
ortaya konulmu  ve konu ara t rmac lar n dikkatine sunulmu tur. 

Anahtar kelimeler: A z, peki tirme, Malatya ili 

Reinforcement in Malatya province dialect 

Abstract 

Dialects are language branches with different phonetic and morphological features used during 
speech in provinces, districts and villages within a writing field. Today, depending on the 
development of technology, our dialects, which belong to our cultural richness, have begun to 
disappear. It is only possible to ensure the permanence of these cultural riches, which belong to our 
oral tradition, by working on it. Reinforcement is the elements that increase the power of the word in 
oral and written expression, strengthen the meaning of the expressed concept or draw attention to a 
concept. It is necessary to determine the elements of reinforcement in Anatolian dialects and to reveal 
the richness of our language. In this direction, the reinforcement elements in the mouth of Malatya 
province were tried to be determined in the research. The study was based on the scanning method. 

                                                             
1  Bu çal ma 16-18 Ekim 2019 tarihleri aras nda Ondokuz May s Üniversitesi taraf ndan Samsun’da düzenlenen XI. 

Uluslararas  Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulmu  bildirinin gözden geçirilmi  ve geni letilmi  tam 
metnidir. 

2  Dr. Ö r. Üyesi, nönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  (Malatya, Türkiye) 
bahtiyar.bahsi@inonu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-4450-8351 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 12.01.2022-
kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073891] 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  2 1 9  

Malatya ili a z nda peki tirme / B. Bah i (218-229. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

In order to obtain the findings of the research, the Malatya Province Dialect book was examined and 
the parts that were thought to be reinforcement in these works were recorded within the contexts. 
The dialect of Malatya province has the general characteristics of the Western Group dialects in terms 
of phonetic features, and it overlaps with the features of the seventh subgroup within this group. In 
the study, reinforcement was examined under four main headings: "Reinforcement with Sounds, 
Reinforcement with Suffixes, Reinforcement with Words, Reinforcement with Syntax", and 
reinforcement elements that increase the effect of the word and make the word clear have been 
identified in the dialects of Malatya province and their usage has been emphasized. In addition, the 
data obtained as a result of the research are presented in the form of tables and graphics. As a result 
of the research, the richness of the dialect of Malatya province was revealed and the subject was 
brought to the attention of researchers. 

Keywords: Dialect, reinforcement, Malatya province 

1.Giri  

Genel olarak a z terimi için birçok tan mlama yap lm t r. A z , Korkmaz (1992:4) bir dilin veya bir 
lehçenin daha küçük yerle im bölgelerinde yaz  diline oranla birbirinden az çok ayr lan konu ma 
biçimleri olarak tan mlarken, Demir (2002:114) ayn  kökenden geldi i üst sistem durumundaki bir 
standart dile ba l , do al olarak ortaya ç km ; aile ve dost çevresinde, i  yerlerinde; okur yazarl  az, 
bulundu u bölgeden uzun süre ayr  kalmam  insanlarca sözlü ileti imde dilin ba ka türleriyle kar  
kar ya gelme oran na göre de i en biçimde kullan lan, resmi ortamlarda kullan lmas ndan kaç n lan, 
yaz l  bir gelenek olu turamam , ileti im alan  s n rl , ba l  oldu u üst sistemden dilin her alan nda 
kar l kl  anla man n korunaca  oranda ayr labilen, prestiji standart dile göre daha az yerel konu ma 
biçimi olarak belirtmi tir. A z k saca bir dilin konu uldu u bölgede ses, söyleyi  ve k smen de ekilsel 
farkl l klardan ortaya ç kan yöreye özgü dilsel alt birim eklidir. 

A z ara t rmalar yla ilgili olarak birçok çal ma günümüze kadar yap lm t r ve yap lmaya devam 
edilmektedir. Güncel yap lan çal malar do rultusunda a z kavram  her yönüyle ele al n p incelenen bir 
bilim dal  olmu tur. A z çal malar , a z monografilerinden, a z atlaslar ndan, a z sözlüklerinden ve 
a z kavram na ili kin teorik çal malardan faydalan larak olu turulmaktad r. 

lk örneklerini yabanc  ara t rmac lar n verdi i yerli a z çal malar  resmi ve bilimsel olarak 1867’de 
Viktor Maksimov’un ‘’Op t zsledovanija Tyurskich Dialektov  Chudavendigare i Karamanii’’ adl  
eseriyle ba lam t r (Korkmaz, 1975, s. 143). Bunu Ignacz Kunos’un 1896 y l nda yapt  Anadolu 
a zlar n  s n fland rma denemesi izlemi tir (Kowalski, 1931). Anadolu a zlar yla ilgili çal malara dahil 
olan ilk Türk ara t rmac  Ahmet Cafero lu’dur. Cafero lu’nun a zla ilgili çal malar  bu alana öncülük 
etmi tir ve bu alanda pek çok çal mas  yer almaktad r. Anadolu a zlar yla ilgili ilk bibliyografya 
Buluç’a(1942) ait olan “Anadolu A zlar  Bibliyografyas ” aittir. Yerli a zlar üzerine bu zamana kadar 
yap lm  en büyük ve en kapsaml  çal ma “Derleme Sözlü ü”dür (Türkiye’de Halk A z ndan Derleme 
Sözlü ü, 1963-1982). A zlar üzerine bu zamana kadar yap lm  en kapsaml  ve en detayl   s n fland rma 
çal mas  ise Leyla Karahan’a ait olan “Anadolu A zlar n n S n fland r lmas ”d r (Karahan, 1996).  

Karahan’ n “Anadolu A zlar n n S n fland r lmas ’’ adl  çal mas nda Malatya a z  bat  grubu içinde 6. 
gruba (Havza, Ladik, Amasya, Tokat, Sivas ( ark la ve Gemerek hariç), Mesudiye, ebinkarahisar, 
Alucra, Malatya, Hekimhan, Arapkir a zlar na) dahil edilmi tir (Karahan, 1996). 
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Peki tirme sözcü ü Türk Dil Kurumu’na ait Türkçe sözlükte “1. Sertle mek, kat la t rmak 2. 
Sa lamla t rmak, tahkim etmek 3. Güçlendirmek” anlamlar na gelmektedir. Korkmaz (2003:173-174) 
peki tirme teriminin tan m n  “Kök kelimenin belirtti i özelli i çe itli yollarla yo unla t rma.” eklinde 
yaparken Hengirmen (1999:304) “Sözcüklere çe itli yollarla peki tirmeli bir anlam kazand rma i lemi” 
eklinde tan mlad  peki tirme hakk nda, peki tirme belirteci, peki tirmeli özne, peki tirmeli s fat, 

peki tirmeli tezlik eylemi, peki tirmeli yüklem, peki tirme ünlüsü ba l klar na da yer vermektedir. 
Peki tirme tek ba na bir gramer kategorisi olu turmamaktad r ve sözcüklerin ya da cümlelerin 
anlamlar yla ba lant l  oldu undan bu kavram anlambilim içinde daha belirgin olarak yer almaktad r. 
Bu ba lamda Karaa aç bu konuyu abartma ba l  alt nda ele almaktad r ve “varl  ve varl n 
gerçekle tirdi i olaylar  gerçek boyutlar n n ötesine ta ma” olarak tan mlamaktad r (Karaa aç, 2013: 
564).  Üstüner (2003:11-12), peki tirme teriminin Arapça bir terim olan te’kîd terimiyle; ayn  kavram n, 
bat  dillerinde ise yayg n ekilde intensif terimiyle kar land n  ve dilin söz dizimi kurallar ndan, 
kelime, ek veya ses unsurlar ndan birini kullanarak ifade edilenler aras ndaki bir sözün 
belirginle mesinin sa lan lmas na peki tirme denildi ini ifade eder. 

Yukar daki tan mlarda görüldü ü üzere peki tirme kavram  hakk nda yap lan aç klamalar birbiriyle 
örtü mektedir. Çal mada peki tirme ve kurallar yla ilgili pek çok eserden bilgi toplanm t r. Ancak 
peki tirme konusuyla ilgili müstakil çal malar olan Ahat Üstüner’in “Türkçede Peki tirme” ve Vecihe 
Hatibo lu’nun “Peki tirme ve Kurallar ” adl  eserleri bu çal ma için temel kaynak olarak kabul 
edilmi tir. Bu çal mada, Cemil Gülseren taraf ndan haz rlanan “Malatya li A zlar ” adl  eser taranm  
ve peki tirmeler fi lenmi tir. Elde edilen veriler dört ana ba l kta incelenmi tir. Tasnif edilen verilerde 
yan ndaki parantezde bulunan eser k saltmas n n yan ndaki rakamlar, taranan eserin sayfa numaras n  
vermektedir.  

lgili eserlerdeki peki tirme konusu Türkiye Türkçesi gramer kitaplar ndan ve peki tirmeyi merkeze 
alan çal malardan hareketle taranm  ve bu eserlerdeki peki tirme oldu u dü ünülen k s mlar 
ba lamlar içinde fi lenmi tir. Daha sonra bu fi ler peki tirme türlerine göre kendi içinde 
s n fland r lm t r. Bu çal maya ait bulgular ve veriler sonuç bölümünde de erlendirilmi , peki tirme 
unsurlar na ait genel say sal veriler ayr ca grafiklerle gösterilmi tir. 

2.Yöntem 

Çal mada tarama yöntemi esas al nm t r. Bu ara t rma da Malatya ili a z ndaki peki tirmeler tespit 
edilmeye çal lm t r. Malatya ili a z ndaki peki tirmeleri tespit etmek için Gülseren’in (2000) Malatya 
ili a z  eseri incelenmi tir. Eserdeki peki tirme konusu Türkiye Türkçesi gramer kitaplar ndan ve 
peki tirmeyi merkeze alan çal malardan hareketle taranm  ve bu eserlerdeki peki tirme oldu u 
dü ünülen k s mlar ba lamlar içinde fi lenmi tir. Bu nedenle ara t rma, var olan bir durumu tespit 
etmeye yönelik oldu undan tarama yöntemi ile yürütülmü tür. Karasar (2000), tarama modelini 
geçmi te ya da halen var olan bir durumu oldu u ekliyle ortaya koymak olarak tan mlam t r. 

3.Bulgular 

3.1.Seslerle peki tirme: 

3.1.1.Vurgu yoluyla yap lan peki tirme: 

Cümlenin ifadesine güç katmak ve cümledeki anlam  daha belirginle tirmek için yap lan vurgu 
peki tirme vurgusu olarak adland r lmaktad r. Alan yaz nda “obartma, abartma, berkitme vurgusu” gibi 
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terimlerin kullan ld  tespit edilmi tir. Cümle içerisinde daha çok bir ögeyi güçlü belirtmek amac yla 
ba vurulan bir anlat m eklidir. 

Vay bu hac m var ya bir ü ùnüyo(s.351) 

Yaradana gurban olay m oy oy(s.356) 

Ben of demiyom(s.362) 

Mustafa Kemal yeni ç m  i te ha.(s.243) 

Di yeter ulan!(s.346) 

Uy yavrum gözüm ç a, gör nas l arg d (s.348) 

Haydín ç n anam sen niye ç m sin(s.349) 

ù yavrum demi .(s.250) 

ula töbe de, töbe de(s.251) 

õy bac m deyi duzlan n yoku u çetin imi  deyi(s.252) 

3.1.2.Ünsüz ikizle mesi:  

Söylenen sözü peki tirmek amac yla kelimenin daha vurgulu söylenmesiyle sözcü ün içerisinde yer alan 
ünsüzlerden birinin ikizle mesi sonucu meydana gelen ses olay d r. 

gettim güççük amm m ibrama(s.242) 

bir gün birer tike yedirsen yeddi çocu um var (s.247) 

yenidde o dikilen elbiseleri gëyindirirlerdi (s.243) 

sabâ gadder yatmazd  ki bayram geliyi (s.315) 

s rc gilin pencerede güzzel bi k z(s.258) 

çarmuzuya a a  gabahlar tikilir(s.260) 

o zaman k ssal  k ssal  n’olmu  demi ler(s.298) 

bi de böyyük ba  yast  gomu (s.242) 

silah atmalar eskiden yassa (s.320) 

3.1.3.Ünsüz türemesi:  

Konu ma esnas nda anlam  güçlendirmek amac yla sözcük içerisindeki vurguya ba l  olarak sözcük 
içerisinde ortaya ç kan geçici türemelerdir. Daha çok d, t, n, m, r, s türemesi eklinde görülen bu 
türemeler yaz  dilinde kal c  hale gelmektedir. 

söylim mi imdik benim babam ben bi ya ndayken istanbula gétmi (s.256) 

oz zaman n hökmü tabi bu day yoh 

pambu  gibi olurdu. 

yeni den babas yna gediyo . 

bir kerem ra matl  babam size ömür 

o va t teze caminin yan nda pambuh bazar  derlerdi(s.251) 

o nass l i imi  de angarada türkü söylü de burda dinliysin(s.251) 
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3.1.4. Ünlü uzamas : 

Anlam  belirginle tirmek ve kuvvetlendirmek için vurguyu art rmak amac yla normal vurgunun 
üzerinde vurguyla söylenen hecelerdeki ünlünün uzamas yla meydana gelmektedir. 

e dedim k zd m niye paran n parçal n  al y ?(s.243) 

nen nen o lum nen nen yat.(s.291) 

görünmezdi hâ gózel beyle ádetler vard .(s.340) 

eskiden yassa  yo du h .(s.320) 

g z buradâ, ben o çocu u almam-malmam(s.323) 

teniyi slad r h çorbay  bi irrik gùzelcene ayrana kat y (s.295) 

eyyi avrat eyyi i te a al k golay m  olue(s.347) 

üst üste k z olduysâ o yand  (s.367) 

3.1.5. Ünlü türemesi:  

Sözcükteki anlam  peki tirmek amac yla yap lan vurgunun sözcük içerisinde bir ünlü türemesine neden 
oldu u ses olay d r. 

Senisiz ne ne yapam özüm bu karanl k Kövde(s.317) 

Allah lây h gördüyde verdik derler(s.245) 

Biz iraz y  üç defa…(s.249) 

Orda ditireme dutarm  hocay (s.249) 

3.1.6. Ba a hece eklenmesi:  

Türkçede ço unlukla s fatlar n ve isimlerin önüne “m, p, r, s” seslerinin eklenmesiyle meydana 
gelmektedir. 

ç r ç pla  gadd n erkek kar  kar ya.(s.257) 

gap garanlu  yer (s.243) 

el mel de memi  di tertemiz (s.348) 

yapyal nag gòtürdüm ordan e ea gùm yittim(s.290) 

vurur vurur topaçla o bembeyaz olurdu.(s.254) 

bu at eyle küfeylan gigi bösböyük olmu .(s.287) 

3.2. Eklerle peki tirme: 

3.2.1.+An eki:  

Türkçenin en eski dönemlerinden itibaren s fat, zarf, edat veya çekimli fiillerden sonra gelerek yaln z 
ba na veya çe itli ek veya edatlarla birle erek peki tirme görevinde kullan lan bir ektir. 

önce o lan n babas  ilen anas  kendi evinde(s.318) 

o lanlan g z  birbirine göstetmezler(s.257) 

art k oras n  da bilemüyük biz kalblen söylüyük(s.304) 
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3.2.2. +cA eki:  

Zarflar n anlam n  peki tirmek ve kuvvetlendirmek amac yla kullanan bir ektir. 

çorbay  bi irrik gùzelcene ayrana kat y (s.295) 

ben beni bilemedim eyice (s.357) 

eyice goyula r. bulamaç olur…(s.248) 

kimi yeri çürümü  eylece duruy(s.298) 

kesince bi d ar n n isimlerini vuram yoruh(s.255) 

unu çalar h c v cana ate i yahar h(s.306) 

eltisi güzelcene gelinin üstünü gëyindirir(s.258) 

3.2.3.+cAk eki:  

sim ve s fatlara eklenerek anlamlar n  küçüklük veya büyüklük bak m ndan peki tiren bir ektir. 

Orduzu bir buca t r / Sular  l ca d r(s.250) 

s ca  da dü üncü burada dam m z eyle(s.384) 

3.2.4.+cIk eki:  

sim ve s fatlara eklenerek anlamlar n  küçüklük veya büyüklük bak m ndan peki tiren bir ek olarak 
kullan lmaktad r. 

uncacìk uncacìk on táne zor bi irirlerdi(s.290) 

birer evcik yapa  unu keseh (s.298) 

küfteleri güççücükmü (s.321) 

azc  gederler gine ayn  eyle çevirirler(s.366) 

ufa  kurtçuklar tahsil olur(s.266) 

3.2.5.+DIr/+DUr eki: 

bizlere yo lu  yo durdur(s.264) 

yohmudur vatan n, evlerin hani(s.317) 

bizde güna  ço dur her türlü su da(s.294) 

3.2.6.+GIn eki:  

S fatlara eklenerek onlar n anlamlar n  peki tiren bir ektir. 

bu gelinler ne azg n ne ne eli(s.348) 

kör olan ço du, çalg n olan ço du(s.354) 

o lan kirvesine dutgun olurdu(s.341) 

ço  keskin bir ziyarat derler.(s.336) 
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3.2.7.+lAr eki: 

Türkçede çokluk ekinin çokluk eki fonksiyonunu kaybedince baz  kelimelere eklenerek anlam  
kuvvetlendirdi i, peki tirme görevi üstlendi i görülmektedir. 

özleri canlardan aziz/sözleri ballardan leziz (s.317) 

anl ma da kara yaz lar yaz ld (s.314) 

getmez gablinin garas  da lar garas (s.277) 

3.2.8.+mAn eki: 

 S fatlara eklenerek onlar n anlamlar n  peki tiren bir ektir. 

ipi bükerler kendirleri gocaman sopa gibi olur.(s.295) 

3.2.9.+cA Iz eki:  

simlere eklenerek onlar n küçüklük, büyüklük anlam n  peki tiren bir ektir. 

avratcâz k vr l r kal r(s.367) 

3.2.10. Ek y lmas : 

belimi s vatlad . h s m s  biliyir.(s.384) 

cenaze sahibisinin hal  va t  yerindeyse bir iki devar keser(s.319) 

ö lenleyin gelini almaya giderler(s.318) 

böyükçen b,r guyma  çalallar(s.367) 

gözelnen çocuhlar  oluyo(s.348) 

3.3.Kelimelerle peki tirme 

3.1.Edatlarla 

3.1.1. ha edat  ile yap lan peki tirme:  

Edat olarak kullan lan bu sözcük cümlenin anlam na ihtar, tasdik ve tembih anlam  katarak bu i leviyle 
anlam  güçlendirmektedir. 

o va t da Mustafa Kemal yeni ç m  i te ha.(s.243) 

aman o lum zinhâr zine etme ha!(s.369) 

Mustafa Kemal yeni ç m  i te ha.(s.243)  

burdan dut ileri dearmen var ha (s.289) 

onun içinden geçiydik ha eyi oldun deyilerdi(s.291) 

eyle ha beyle ha i te nolur ha.(s.372). 

arpa ç h y  arpa der ha(s.328) 
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3.1.2. ol edat yla yap lan peki tirme:  

Türkçede -DIr/-Dur bildirme ekinin yerini tutan ve onun gibi peki tirme görevi yapan bir ektir. 

Da da uyurken bir ol bekledi ben uyudum.(s.287) 

3.2.Ek/Edatlarla yap lan peki tirme: 

3.2.1. +-A Ek edat yla yap lan peki tirme:  

Cümle içerindeki anlam  kuvvetlendirmek amac yla özellikle a larda s kl kla kullan lan bir edatt r. 

tükürü ünü sürttü  de sen de yap bi (s.269) 

baba ben bir rüye gördüm. e de anlat.(s.286) 

s z l y  e neyine a l y n anam(s.254) 

ayn  sözü söylemi  e sen bilirsin.(s.272) 

3.2.2.+mA/ +(e) m Ek Edat yla Yap lan Peki tirme:  

Cümle içerisinde anlam  kuvvetlendirmek amac yla kullan lan bir edatt r. 

o lan n sünnetine neysem do an çocuk e er erkekse(s.259) 

yo sam sizi öldürecek(s.292) 

çocu u do ar e árim ki o lan olduysa(s.367) 

ordan soynamas  imdi de one diyec dim ha.(s.264) 

3.2.3.+-ok/ +-ök ek edat :  

Türkçenin en eski belgelerinden itibaren peki tirme görevi yapan bir edatt r. 

örencik taraf nda köylere ba nc k o köyü almam (s.358) 

aras  birez eskiyincik geri göçüyo(s.358) 

e indik ço  eker al yorlar (s.355) 

söylim mi imdik benim babam ben bi ya ndayken(s.323) 

imdik t yâr oldum(s.266) 

3.3.Zamirlerle yap lan peki tirme:  

Cümlede ah s kavram n  ifade eden ah s ekleri bulundu u halde, bu kavram n ah s zamirleriyle 
belirtilmesi, ah s zamirlerinin kendi kelimesinin de kullan larak anlam n peki tirilmesi zamirlerin 
peki tirme göreviyle kullan ld  yerlerdir. 

o sensiz ne ene yapam özüm bu karanl k kövde(s.317) 

anca kendi yöremizdeki olan yemekleri yap p yiyiydik(s.280) 

ben ba m  al r diyâr diyâr gezerim(s.277) 

sen benim istedi im K z de ilsin(s.274) 

ben beni bilmedim eyice(s.357) 
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sen ba a kivre olaca s n dëyim(s.361) 

ben ne bilem i te gedellerse de bir bayramda(s.362) 

beni ba lar gibi oturdum.(s.267) 

3.4.Zarflarla yap lan peki tirme:  

Türkçede zarf göreviyle kullan lan baz  sözcüklerin anlam  güçlendirmek ve peki tirmek amac yla 
kullan lmas yla olu ur. 

en ilkin kirveye tatl  ba lar götürrüz (s.275) 

soyna basaca s n en a a yeddi sefer basaca s n(s.268) 

harbe gitti ne güzel bir halay (s.316) 

amân ne gaddek cehiz vermi ler(s.256) 

3.5.Tekrarlarla yap lan peki tirme: 

Türkçede tekrar grubu olarak olu turulan söz gruplar n n anlam  güçlendirmek, ifadeye zenginlik 
katmak amac yla kullan lmas d r. 

bu g z yala z dura dura osanm (s.287) 

bu bol bol akçada a gëdiy (s.332) 

haley dutu urlard  çifer çifer(s.365) 

k z yirmi ya amazsa çocu  çocu  k z  vermezlerdi (s.363) 

ça a çolu  ne ç lba  hepsi parayna(s.333) 

o lum gëdik gëdikvermiyo(s.378) 

h laya sereceik üstüne tek tek düzeceik(s.244) 

o da  da  bütün sank  dersin yava  (s.352) 

beni bögün yar n a arlar dedi yekden(s.243) 

hep gelen böyüklü güççükdü (s.254) 

3.6. Söz dizimiyle:  

Özellikle yaz l  ifadelerde belirtilmek, vurgulanmak, peki tirilmek istenen unsurlar n yüklemin önüne 
getirilerek vurgulan r. Dolay s yla söz dizimi peki tirme temeline göre ekillenir. 

ireler gal r so uma.(s.248) 

kam l  sazahl  m  oras (s.261) 

heç kimse yo  evde.(s.261) 

nerde bula  ayr  evi? (s.262) 

biz beyle edemek bunu(s.287) 

bu ad  gözeli nass  bilürsü üz kom ular?(s.248) 

be imin ucu çamdan yuvaland  dü tü damdan(s.255) 

tevek basar  üzüm tevegi(s.256) 

imdik gelincik gayas  diyler eyle duruyo orda.(s.250) 

beni bögün yar n asarlar dedi yekden(s.243) 
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Sonuç ve tart ma

Bu çal mada Malatya li A z nda yer alan peki tirme örnekleri tespit edilmeye çal lm t r. Yap lan 
çal mada peki tirme “Seslerle Yap lan Peki tirme, Eklerle Yap lan Peki tirme, Kelimelerle Yap lan 
Peki tirme, Söz Dizimiyle Peki tirme olmak üzere dört ana ba l kta incelenmi tir. 

Yapt m z çal ma sonucunda Malatya li A z nda yer alan peki tirmeyle ilgili tespitlerimizi maddeler 
halinde öyle s ralayabiliriz:

ekil 1:

Söz dizimiyle yap lan peki tirme %8, seslerle yap lan peki tirme %33, kelimelerle peki tirme %34, 
eklerle peki tirme %25’tir.

seslerle peki tirme
33%

eklerle peki tirme
25%

kelimelerle 
peki tirme

34%

söz dizimiyle yap lan 
peki tirme

8%
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ekil 2: Eklerle Peki tirme

cA IZ ve Man ekiyle yap lan peki tirme %3, LAR ve An ekiyle yap lan peki tirme %10, DIR/DUR ekiyle 
yap lan peki tirme %13, CIK ekiyle yap lan peki tirme %16, Cak ekiyle yap lan peki tirme %6, Cak ekiyle 
yap lan peki tirme %23, ek y lmas  %16’d r. 

ekil 3: Kelimelerle yap lan peki tirme

An
10%

Cak
23%

Cak
6%

CIK 
16%

DIR/DUR
13%

LAR
10%

Man 
3%

cA Iz
3%

ek y lmas  5
,16%

Ha edat
15%

ma/em 
8%

ok/ök
11%

zamir
22%

tekrar
22%

zarf
22%
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Zarf ile yap lan peki tirme %22, tekrar ile yap lan peki tirme %22, zamir ile yap lan peki tirme %22, 
ok/ök ile yap lan peki tirme %11, ma/em ile yap lan peki tirme %8, Ha edat  ile yap lan peki tirme 
%15’tir. 
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13-Amerikan Yabanc  Hizmet Enstitüsü taraf ndan haz rlat lm  Türkçe 
ö retimi seti ve kültürel söz varl  üzerine1 

Nazmi ALAN2 

O uz KISA3 

APA: Alan, N. & K sa, O. (2022). Amerikan Yabanc  Hizmet Enstitüsü taraf ndan haz rlat lm  
Türkçe ö retimi seti ve kültürel söz varl  üzerine. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, 
(26), 230-241. DOI: 10.29000/rumelide.1073896. 

Öz 

Dil, kültürün önemli bir unsurudur. Bir dildeki söz varl  o toplumun kültürel özelliklerini içinde 
bar nd r r. Dolay s yla bir dilin ö renilmesi demek k smen kültürünün de ö renilmesi anlam na 
gelebilmektedir. Toplumlar aras nda hem sosyal hem de siyasi ili kilerin kurulabilmesi için dil 
ö retimi konusunda birçok çal ma yap lm  ve yap lmaktad r. Baz  çal malar n, dil ö renecek 
kitlenin ihtiyaçlar  do rultusunda yani özel amaçlarla haz rland  görülmektedir. Özellikle, hedef 
kitlenin gereksinimleri göz önünde bulundurularak, ihtiyaca göre sözcükler ve metinler 
seçilmektedir. Bu çal malardan birisi de Amerika’daki Yabanc  Hizmet Enstitüsü (FSI= The Foreign 
Service Institute) taraf ndan 1960’l  y llarda haz rlat lan Türkçe ö retimi setidir. Bu set, özellikle 
diplomatik ili kileri yürütecek olan personele yönelik haz rlanmas ndan dolay  di erlerinden 
ayr lmaktad r. Belirli bir hedef kitlesine göre haz rlanan bu set üç ayr  kitaptan olu maktad r.  
Anadolu co rafyas , slam dini, Türk tarihi, e itim sistemi, sosyal ve siyasi konular bu sette s kça 
i lenmi tir. Türklerin hayat  ve kültürel unsurlar  en ince ayr nt s na kadar ele al nm t r. Netice 
itibariyle, Türk kültürünü ö retmek amac yla ciddi bir söz varl n n kullan ld ndan söz edebiliriz. 
Yabanc lara Türkçe ö retimi setleri üzerine yap lm  olan kültür aktar m  ile ilgili çal malar göz 
önünde bulunduruldu unda bu setin daha çok siyasi amaçla haz rlanmas  onu di erlerinden 
ay rmaktad r. 

Anahtar kelimeler: Yabanc  Hizmet Enstitüsü, Yabanc lara Türkçe ö retimi, söz varl , kültür, 
co rafya 

On Turkish Teaching Set and cultural vocabulary prepared by the American 
Foreign Service Institute 

Abstract 

Language is an important element of culture. Vocabulary in a language contains the cultural 
characteristics of that society. Therefore, learning a language can partially mean learning its culture. 
In order to establish both social and political relations between societies, many studies have been 
made and are being carried out on language teaching. It is seen that some studies are prepared in line 
with the needs of the language learners, that is, for special purposes. In particular, words and texts 

                                                             
1  Bu makale, 23-25 Mart 2018 tarihinde düzenlenen Uluslararas  Bilim ve E itim Kongresi (UBEK)’nde sunulmu  bildirinin 

geni letilmi  ve gözden geçirilmi  halidir. 
2  Dr. Ö r. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ça da  Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar  Bölümü 

(Afyonkarahisar, Türkiye), nazmi_alan@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0001-7314-9269 [Ara t rma makalesi, Makale 
kay t tarihi: 13.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073896] 

3  Ar . Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ça da  Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar  Bölümü 
(Afyonkarahisar, Türkiye), kisaoguz64@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-9238-0116 
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are selected according to the needs of the target audience. One of these studies is the Turkish teaching 
set prepared by the Foreign Service Institute (FSI = The Foreign Service Institute) in the USA in the 
1960s. This set differs from the others in that it is prepared especially for the personnel who will carry 
out diplomatic relations. This set, prepared according to a specific target audience, consists of three 
separate books. Anatolian geography, Islamic religion, Turkish history, education system, social and 
political issues are frequently covered in this set. The life and cultural elements of the Turks are 
discussed in the smallest detail. As a result, we can mention that a serious vocabulary is used to teach 
Turkish culture. Considering the studies on cultural transfer on Turkish teaching sets to foreigners, 
the fact that this set was prepared for more political purposes distinguishes it from others. 

Keywords: Foreign Service Institute, Teaching Turkish to foreigners, vocabulary, culture, 
geography 

Giri  

Farkl  co rafyalarda ya ayan insanlar n birbirlerinin dillerini ö renme iste i, farkl  alanlardan birçok 
kimseye i  veya ara t rma sahas  olu turmu tur. Bu durum yabanc  dil ö retimine ilginin de artmas n  
sa lam t r. Hatta yabanc  dil ö retiminin, ülkelerin siyasi ya da sosyal amaçlarla e itim politikas na 
dönü tü ü görülmü tür. Bu amaç do rultusunda ortaya konulan çal malardan birisi de Amerika’da 
Yabanc  Hizmet Enstitüsü (FSI) taraf ndan haz rlat lan yabanc lara Türkçe ö retimi setidir. Bu set, 
özellikle Türkiye’de çal an ya da çal acak olan personel için haz rlanm t r. Türkiye’de görev yapacak 
personelin zorluk çekmemesi ad na Türk kültürünün izlerine bolca rastlamak mümkündür.   

Günümüz dil ö retimi çal malar nda kültür aktar m n n önemi s k s k dile getirilmektedir (Kurt, 2010; 
Kutlu, 2015; Demir, 2014; vd.). Dil ö retimi, bir dilin sadece dilbilgisinin ve söz varl n n de il ayr ca 
kültürünün de ö retimi olarak görülmelidir.  

Toplum, dil ve kültür birbirinden ayr  dü ünülemeyen aksine birbirlerini tamamlayan iç içe geçmi  
kavramlard r. Kültür, toplumlar n kimli idir, toplumun soyut ve somut de erlerinin bütünüdür. 
Toplumlar n ve bireylerin, ileti im kurabilmelerinin yollar ndan biri de dildir. leti imin temelinde dil, 
dilin temelinde ise kültür vard r. K sacas  toplumlar n birlikteli i kültürel ileti imle gerçekle ir 
diyebiliriz.  

Dil, kültür ve toplum ekseninde ele ald m z bu çal man n esas n , Yabanc  Hizmet Enstitüsü (FSI) 
taraf ndan haz rlat lan yabanc lara Türkçe ö retim seti olu turmaktad r. Çal mada, öncelikle bu setin 
içeri i k saca tan t lacakt r. Devam nda ise, çal man n temelini olu turan Türk kültürü ve Türkiye 
co rafyas na ait söz varl  taranarak elde edilen veriler de erlendirilecektir.  

1. Yabanc  Hizmet Enstitüsü (The Foreign Service Institute ‘FSI’) Dil Ö retim Faaliyetleri 

Yabanc  Hizmet Enstitüsü (FSI), Amerika’da yakla k 70 y ld r faaliyet gösteren bir e itim merkezidir. 
Bu enstitü, diplomasiyle ilgili e itimlerin yan nda, yabanc  dil ö retiminden kültürleraras  ileti ime 
kadar birçok alanda faaliyet göstermekte ve uluslararas  sahada çal acak olan diplomatlar 
yeti tirmektedir. Enstitü, toplamda dört okul ve bir merkezden olu maktad r. Bu okullardan bir tanesi 
‘Dil Çal malar  Okulu (The School of Language Studies ‘SLS’)’dur.  

Dil çal malar  okulunda yetmi in üzerinde dilin ö retimi yap lmaktad r. SLS personeli, ABD 
hükümetinin dil e itmenleri ve test uzmanlar  toplulu u içinde yer almaktad r. Dil ö retimi konusunda 
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d  ili kiler ile ilgili kurumlarla birlikte çal maktad rlar. Özellikle belirtmek gerekir ki, bu okulda sadece 
ABD diplomatlar n n ihtiyac  olan dil ve kültür e itimi verilmektedir4.   

Dil çal malar  okulunda dil ö retimi süreci temel düzeyden ileri düzeye kadar bir dizi dil yeterliliklerini 
bar nd rmaktad r. FSI’n n, ABD’deki yabanc  dil ö retimindeki ba ar s n n sebebi akademik dünyada 
yer etmi , kendileri için ürettikleri ve halen kullan lmakta olan pek çok e itim malzemesinden 
kaynaklanmaktad r. Bu kurumun en önemli ba ar lar ndan biri de dil yeterlili ini ölçme alan ndaki 
me hur FSI testidir. Bu test konu ma, dinleme, anlama ve okuma becerilerini ölçmek için haz rlanm , 
prensipte her zaman ve artta uygulanabilir standart bir ölçü ortaya koymu tur (McCARUS, 2002: 83). 
Bu test, sadece i le ilgili de il sosyal hayatta dil kullan m n  ölçen dil yeterlilik testi olarak da 
bilinmektedir5. 

1.1. FSI Türkçe Ö retim Seti 

FSI taraf ndan haz rlanan Türkçe ö retim seti üç kitap ve 56 adet ses kayd ndan olu maktad r6.  Bu 
kitaplar, “Turkish Basic Course (1-30)”, “Turkish Basic Course (31-50)” ve “Turkish Basic Course 
(Graded Reader)”d r.   

1.2.1. Turkish Basic Course (TBC-I) 

Seti olu turan ilk kitap “Turkish Basic Course (1-30)” 1966 y l nda Lloyd B. Swift ve Selman A ral  
taraf ndan haz rlanm , Lloyd B. Swift editörlü ünde yay nlanm t r. Bu kitap, 30 ünite ve 385 sayfadan 
olu maktad r. Kitab n içeri inde konu ma diyaloglar , dilbilgisi konular  (hal ekleri, imdiki zaman, 
geçmi  zaman, gelecek zaman, yap m ekleri vd.) ve al t rmalar yer almaktad r. Kitab n sonunda ayr ca 
kullan m s kl  yüksek olan 475 sözcü ün yer ald  bir sözlükçe (glossayy) bulunmaktad r.   

1.2.2. Turkish Basic Course (TBC-II)  

Seti olu turan ikinci kitap, “Turkish Basic Course (31-50)” ad yla 1968 y l nda Agustus A. Koski 
editörlü ünde ve Seman A ral  yönetiminde haz rlanm t r. 

Birinci kitab n devam  niteli inde olan bu kitap 31. ve 50. üniteler aras n  kapsamakta ve 360 sayfadan 
olu maktad r. çerik olarak bak ld nda, i lenen konular serinin ilk kitab na nispeten daha yo un, 
metinler daha uzundur. Bu seride, s kl kla diyaloglara yer verilmi tir. Dilbilgisi konular  (edatlar, 
ba laçlar, belirteçler, zarf-fiiller vd.) anlat lmaya devam edilmi tir. Birinci kitab n sonunda oldu u gibi 
burada da yakla k 2000 sözcü ün yer ald  bir sözlükçe (glossary) bulunmaktad r.  

1.2.3. Turkish Basic Course (Graded Reader) - (TBC-GR) 

Serinin üçüncü ve son kitab  “Turkish Basic Course (Graded Reader)” okuma kitab , 1970 y l nda Selman 
A ral , Leman Yolaç Fotos, Suat Selim Demiray ve Lloyd B. Swift taraf ndan derlenmi tir. 312 sayfadan 
olu an kitab n son bölümünde 28 sayfal k bir sözlükçe (glossary) bulunmaktad r. lk iki kitap ö renci 
ders kitab  eklindeyken üçüncü kitap okuma kitab  olarak haz rlanm t r. Toplam 72 okuma metninden 

                                                             
4  FSI ile ilgili daha fazla bilgiye https://www.state.gov/m/fsi/c74465.htm linkinden ula abilirsiniz. (11.02.2018)  
5  FSI testi ile ilgili daha fazla bilgiye https://www.state.gov/m/fsi/sls/testingfaqs/index.htm linkinden 

ula abilirsiniz.(11.02.2018)   
6  Bu setle http://www.fsi-language-courses.net/fsi-turkish-basic-course/ linkinden ula abilirsiniz. (11.02.2018)   
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olu maktad r7. Bu kitapta yer verilen okuma parçalar n n neredeyse tamam  Türk kültürünü her yönüyle 
ele almas  bak m ndan dikkat çekicidir. Her konu ba l  sonunda ilgili yere veya ahsa ait foto raflarla 
metinler görselle tirilmi tir.8 Bu konulardan baz lar n n ba l klar  ve beraberinde verilen foto raflar 
öyledir: stiklal Mar  (An tkabir), Anadolu’nun Türkle mesi, Selçuklu Devleti’nin Kurulu u (Konya 
nce Minare Camii), Osmanl  Devleti’nin Kurulu u, Kurtulu  Sava  (Osmanl  Devleti’nin Çökü ü, 

Mondros Mütarekesi, Ankara’n n Ba kent Olu u, Cumhuriyetin lan , lk Cumhurba kan  Seçimi, Sevr 
Antla mas  Haritas , nönü Sava  Haritas ), Din ve slaml n Temelleri (Sultanahmet Camii, Bursa 
Ulu Camii, Edirne Sultan Selim Camii, Topkap  Saray ), Memleket sterim, Nasreddin Hoca F kralar , 
Sinekli Bakkal Soka , Konçinalar, Gramer Dersi, lk Türk Dilcisi Ka garl  Mahmut Ça  ve Eseri 
( stanbul Üniversitesi Giri  Kap s ), Türkiye’de Ö retim ve Gençlik Sorunu, Koçaklama (Halk Oyunu 
Gösterisi), Osman Pa a, Yeni Demokrasi, Möntrö ve Amerika (Sideden bir foto raf), Askeri Darbelere 
Dair, Ortak Pazar li kileri Müzakere Edilirken (Hitit Kabartmas ) vb.  

2. Kavramsal çerçeve 

2.1. Dil - kültür ili kisi ve kültürel söz varl   

Kültür terimi için nadiren de olsa “hars” ve “ekin” sözcüklerinin kullan ld n  görmekteyiz9. Meriç 
(1986), bat  kökenli olan kültür sözcü ünün mukabilinin ‘irfan’ oldu unu belirtir10. Güncel Türkçe 
Sözlük’te, “1. Tarihsel, toplumsal geli me süreci içinde yarat lan bütün maddi ve manevi de erler ile 
bunlar  yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullan lan, insan n do al ve toplumsal çevresine 
egemenli inin ölçüsünü gösteren araçlar n bütünü, hars, ekin.11” eklinde tan mlanmaktad r. Eagleton 
(2005), kültürün ngilizcedeki en karma k kelimelerden biri oldu unu dile getirir. Ayr ca kültür 
teriminin ortaya ç k n  ve daha sonras nda kazand  anlamlar  kapsaml  bir ekilde ele alarak aç klar. 

Kültür, en genel tan m yla maddi ve manevi de erler bütünüdür. Maddi yönü, somut kültürel de erleri, 
manevi yönü ise soyut kültürel de erleri kapsamaktad r. Bu de erlerin en önemlilerinden birisi de dildir. 
Kültürün en önemli parçalar ndan birini olu turan dil, kültürün de ta y c s  görevini üstlenmektedir. 
Toplumlar n ya am nda yer elan bütün de erler dille söze dönü ür. Bir toplumun inanc , tarihi, 
co rafyas , sanat , edebiyat  vb. gibi bütün de erler kültürün söz varl n  olu turur.  

Söz varl  terimini Türkçeye kazand ran Aksan’a göre, “Söz varl , sadece bir dilde birtak m seslerin 
bir araya gelmesiyle kurulmu  simgeler, kodlar ya da -dilbilimdeki terimiyle göstergeler- olarak de il, 
ayn  zamanda o dili konu an toplumun kavramlar dünyas , maddi manevi kültürünün yans t c s , 
dünya görü ünün bir kesiti olarak dü ünülmektedir” (2004: 7).  

Maddi manevi kültürün yans t c s  olan ve söz varl n  olu turan sözcükler, yabanc  dil ö retiminde 
önemli bir yer te kil etmektedir. Setlerde bu sözcüklere yeterince yer verilmesi dil ö retimi aç s ndan 
önemlidir.  

                                                             
7  lk metnin “ stiklal Mar ” olmas  ve An tkabir foto raf yla birlikte verilmesi manidard r. Ancak iirin yazar  Mehmet Akif 

Ersoy’un belirtilmemesi ise bir o kadar eksikliktir.    
8  Parantez içerisindekiler, ilgili konuya ait foto raflard r. 
9  Gökalp (1968) “hars”, Köksal (1980) “ekin” terimini kullan r.   
10  Meriç (1986), Süleyman Nazif ve Faik Ali’nin de böyle dü ündü ünü söyler.  
11  Güncel Türkçe Sözlük 

(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b0d3a80b4a958.53026382) 
(11.02.2018)  
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2.2. Yabanc  dil ö retiminde kültürün yeri  

Dil ö retimi beraberinde kültürün de ö retimi demektir. Bu iki kavram  birbirinden ayr  dü ünmek 
mümkün de ildir. Aksan, “Bir ulus hakk nda hiçbir bilgi sahibi olmasan z bile bir dilin söz varl ndan 
hareketle baz  ipuçlar na ula labilece ini”, belirtir (1995: 65).   

Kültürel ipuçlar na sahip olan, bir toplumda olup di er toplumda olmayan sözcüklerin ö retilmesi de 
beraberinde birtak m zorluklar  do urmaktad r. Kurt, “Dil ö retiminin kültür aktar m n  da do al 
olarak içerdi i dü ünülürse Türkçe ö retiminde edebi metinler ile Türk kültürünü temsil kabiliyeti 
olan metinlerin kullan lmas  da hayati önem ta d n ”, belirtir (2010: 122). Ancak dil ö retim 
setleriyle kültürün tamam n n ö retilmesi de pek mümkün de ildir. Bu zorlu u en aza indirebilmek için 
bazen görsellerden faydalan lmaktad r. Ancak her zaman her kültürel ögeyi görsellerle desteklemek de 
mümkün olmamaktad r. Bu çal mada ele ald m z yabanc  dil ö retim setinde özellikle yemek adlar  
tan mlan rken içerisindeki malzemesinden, tad ndan ve görüntüsünden hareket edilmi tir: “simit” 
(pretzel-like roll with sesame seeds pretzel like roll), “cac k” (cac k is made of yogurt, diced cucumbers, 
water and garlic), “kaymakl  ekmek kaday f ” (ekmek kaday f  with cream), “güllaç” (sweat made with 
starch wafers, filled with cream and flavoured with rose-water) vb. gibi sözcüklerin tan mlanmas nda 
ya anan zorluklar örnek olarak gösterilebilir.  

Kültürel ögelerin ne oldu u ve nas l tasnif edilece i konusunda ba ta Byram (1994) ve Moran (2001) 
olmak üzere birçok ara t rmac  taraf ndan yeni bak  aç lar  ortaya at lm t r. Yabanc lara Türkçe 
ö retim setlerinden hareketle Ülker (2008), im ek (2018), Gürsoy ve Güleç (2015), Kö ker (2015), 
Okur ve Keskin (2013), Kutlu (2014), can ve Yass ta  (2018), Demir (2014), Ökten ve Kavanoz (2014), 
Tüm ve Sarkmaz (2012) vd. ara t rmac lar taraf ndan kültürel ögeler ele al narak, bu ögelerin 
yeterlilikleri ortaya konulmaya çal lm t r. Uyar (2007), Demir (2010), Demir ve Aç k (2011) ise dil 
ö retim setlerinde yer almas  gereken kültürel unsurlar üzerine de erlendirmelerde bulunmu lard r.      

Ayr ca Avrupa Konseyi (Council of Europe) taraf ndan haz rlanan, yabanc  dil ö retiminde verilmesi 
gereken kültürel bilgiler, maddeler halinde öyle s ralanm t r: “1. Günlük ya am (ör. yiyecek, içecek, 
resmi tatiller…), 2. Ya am ko ullar  (ör. ya am standartlar ; ev artlar …), 3. Ki ileraras  ili kiler (ör. 
cinsiyetler aras ndaki ili kiler (cinsiyet, samimiyet); aile yap lar  ve ili kileri; …), 4. De erler, inançlar 
ve tutumlar (ör. tarih; sanat; din..), 5. Beden dili, 6. Toplumsal adetler (ör. hediyeler; elbiseler…) 7. 
Ritüel davran lar: (ör. evlilik, ölüm… vb.) 12.   

2.3. Yabanc  dil ö retiminde ülkedilbilim/ülkebilgisi yakla m  

Yabanc lara dil ö retimine olan ilginin artmas yla ara t rmac lar teorikte ve pratikte farkl  bak  
aç lar ndan hareketle çal malar yapmaktad rlar. Bunlardan birisi de dil ö retiminde kültür aktar m yla 
ilgili olan ülkedilbilim/ülkebilgisi yakla m d r13.  

Alimjanova (2016: 39) “ülkedilbilim terimi, yabanc  dil ö retimini kapsayan ve ö retilen dilin ülkesi 
hakk nda bilgi veren bir aland r.” diye belirtir. Ülkedilbilim, “dil e itiminde milli kültüre yönelik 
bilgilerin tan t lmas , peki tirilmesi ve kulland r lmas ” olarak tan mlanm t r (Vere çagin, 1980; 

                                                             
12  https //www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf  (21.02.2018) 
13  Ülkedilbilim terimi, Rusçadaki “lingvostranovediye” terimine kar l k tercih edilmi tir (Kozan, 2014, vd.). Ülkebilgisi 

terimi, Almancadaki “landeskunde” terimine kar l k tercih edilmi tir (Tapan, 1990, vd.). Özellikle ülkemizde Rus dili 
üzerine çal an dilbilimciler ülkedilbilimi, Alman dili üzerine çal an dilbilimciler ise ülkebilgisi terimini 
kullanmaktad rlar.  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  2 3 5  

Amerikan Yabanc  Hizmet Enstitüsü taraf ndan haz rlat lm  Türkçe ö retimi seti ve kültürel söz varl  üzerine / N. Alan & O. 
K sa (230-241. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

aktaran Kozan, 2014: 3). “Ülkedilbilim, dilsel birimlerden yola ç kar, dil ö retimi çerçevesinde, 
deyimlerde ve sözcüksel birimlerde kültürel bilgilerin tespit edilmesi üzerinde yo unla r” (Zinovyeva, 
2014: 57). Ülkedilbilim, ileti ime ve konu ma eylemine dayal  bir yakla m, yöntemlerin geli tirilmesine 
yönelik bir disiplindir (Zinovyeva, 2014: 57-58).  

Ülkemizde bu yakla mla alakal  çok az say da çal ma vard r. Bunlar n da ço u Alman dili ö retimi 
üzerine haz rlanm  olan lisansüstü tezlerdir. Ayr ca, Kozan (2014) editörlü ünde ç kan “Kültürdilbilimi 
(Temel Kavramlar ve Sorunlar)”, Alimjanova’n n (2016) “Kar la t rmal  Kültürdilbilimi (Dil-Kültür-
nsan)” adl  Rus dilinden yap lan çevirilerdir.  

3. Yöntem 

Ara t rma yöntemi nitel ara t rma yöntemi olan doküman analizi (tarama modeli) ile belirlenmi tir. Bu 
çal ma, Yabanc  Hizmet Enstitüsü (FSI) taraf ndan haz rlat lan Türkçe ö retim setini olu turan 
“Turkish Basic Course (1-30)”, “Turkish Basic Course (31-50)” ve “Turkish Basic Course (Graded 
Reader)”  adl  kitaplar ile s n rland r lm t r.   

Bu setteki kültürel söz varl n n tespiti ve s n fland r lmas nda Avrupa Konseyi (Council of Europe) 
taraf ndan haz rlanan, yabanc  dil ö retiminde verilmesi gereken kültürel bilgileri içeren maddeler göz 
önünde bulundurulmu tur. Ayr ca Ülker (2008), im ek (2018), Gürsoy ve Güleç (2015), Kö ker (2015), 
Okur ve Keskin (2013), Kutlu (2014), can ve Yass ta  (2018), Demir (2014), Ökten ve Kavanoz (2014), 
Tüm ve Sarkmaz (2012) vd. ara t rmac lar n yapm  olduklar  tasniflerden de faydalanarak tespit edilen 
verilerden hareketle yeni bir s n fland rma yap lm t r. Bu s n fland rma yap l rken Türk kültürüne ait 
söz varl n n yan nda, Türk kültürü d nda kalan ancak Türkiye co rafyas na ait kültürel söz varl na 
da yer verilmi tir. 

4. Bulgular 

Kültür aktar m n  sa layan söz varl n  belli ba l klar alt nda ele almak mümkündür. ncelemi  
oldu umuz Türkçe ö retimi setinden hareketle tespit etti imiz kültürel unsurlara ait bulgular u 
ba l klar alt nda verilmi tir:    

4.1. Co rafya ile ilgili kültürel unsurlar 

Bu sette, ülkemizde yer alan il, ilçe, meydan, antik kent, deniz ve akarsu gibi co rafi adlara yer 
verilmi tir: Ankara (TBC-I/368), stanbul (TBC-I/375), zmir (TBC-I/375), Kad köy (TBC-I/375), Sivas 
(TBC-I/381), Sirkeci (TBC-II/439), Florya (TBC-II/439), Taksim Meydan  (TBC-II/439), Anadolu 
(TBC-II), Akdeniz (TBC-II), Akçakoca (TBC-II), Antalya (TBC-II), Ayasofya (TBC-II), Ayval k (TBC-II), 
Batman (TBC-II/677), Raman (TBC-II/677), Garzan (TBC-II/677), Beyo lu (TBC-II), Bergama (TBC-
II), Bo azköy (TBC-II), Büyük Menderes (TBC-II), Çanakkale (TBC-II), Çukurova (TBC-II), Edremit 
(TBC-II), Efes (TBC-II), Ege Denizi (TBC-II), Ere li (TBC-II), ET  (Hitit) (TBC-II), Gazi Terbiye (TBC-
II), Göreme (TBC-II), stanbul Bo az  (TBC-II), Kad köy (TBC-II), Karadeniz (TBC-II), Konya (TBC-
II/669), Side (TBC-GR/244), Rize (TBC-II/665), Ni de, Kayseri (TBC-GR/75), Mucur (TBC-GR/134), 
Küçük Menderes (TBC-II), Laleli (TBC-II), Marmara Denizi (TBC-II), Manisa (TBC-II), Mersin (TBC-
II), Trakya (TBC-II), Ye ilköy (TBC-II), Diyar-  Küfr (TBC-GR/208). 



236 / RumeliDE  Journal of Language and Literatur e Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

On Turkish Teaching Set and cultural vocabulary prepared by the American Foreign Service Institute / N. Alan & O. K sa (pp. 
230-241) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

4.2. Tarih ile ilgili kültürel unsurlar  

Bu sette, tarihimizde önemli yere sahip ahsiyetlere (peygamberimiz, devlet adamlar m z, 
edebiyatç lar m z vd.), tarihimizle ili kili olaylara (antla malar, sava lar, kongreler vd.) ve tarihî yerlere 
(kaleler, türbeler, tiyatrolar vd.) ait adlara yer verilmi tir: 1. Tarihî ahsiyetler: Hz. Muhammed 
(TBC-GR/81), Timurlenk (TBC-II/497), nönü (TBC-II), Menderes (TBC-II), Nam k Kemal (TBC-
GR/281), Atatürk (TBC-I/278), Cemaleddini Aksarayi (TBC-GR/174), bni Kemal (TBC-GR/198), 
Nasreddin Hoca (TBC-GR/202), Yunus Emre (TBC-GR/215), Köro lu (TBC-GR/217), Sultan III. Selim 
(TBC-GR/246), Kanuni Sultan Süleyman (TBC-GR/250) 2. Tarihî olaylar: Erzurum Kongresi (TBC-
GR/25), Sivas Kongresi (TBC-GR/27), Sevr Antla mas  (TBC-GR/33), nönü Muharebesi (TBC-GR/33), 
Sakarya Muharebesi (TBC-GR/35), Ankara Antla mas  (TBC-GR/37), Padi ahl n Kald r lmas  (TBC-
GR/43), Cumhuriyetin lan  (TBC-GR/45), Lozan Antla mas  (TBC-GR/45), Ankara’n n Ba kent Olu u 
(TBC-GR/45), lk Cumhurba kanl  Seçimi (TBC-GR/47), Montrö Antla mas  (TBC-GR/271) 3. 
Tarihî yerler: An tkabir (TBC-GR/1), Y lanl  Kale (TBC-GR/65), ehzade Mehmet Türbesi (TBC-
GR/68), Hürrem Sultan Türbesi (TBC-GR/76), Bo azköy Yaz l kaya (TBC-GR/95), Ürgüp (TBC-
GR/126), Muradiye Türbesi (TBC-GR/140), At Meydan  (TBC-GR/194), stanbul Üniversitesi, (TBC-
GR/200), Rumeli Hisar  (TBC-GR/221), Piriyene Tiyatrosu (TBC-GR/258). 

4.3. Mimari ile ilgili kültürel unsurlar  

Bu sette, ülkemizdeki mimari yap lara (camiiler, tap naklar, türbeler, saraylar, heykeller, kabartmalar 
vd.) ait adlara yer verilmi tir: Didim Apollon Tap na  (TBC-GR/8), Konya nce Minare Camii (TBC-
GR/12), stanbul Kariye Camii (TBC-GR/14), Hadrian Tap na  (TBC-GR/18), ehzade Camii (TBC-
GR/20), Selçuklu Çinisi (TBC-GR/24), Sultan Ahmet Camii (TBC-GR/28), stanbul Rüstem Pa a Camii 
(TBC-GR/30), Konya Karatay Medresesi (TBC-GR/47), Yerebatan Saray  (TBC-II/Glossary), Bursa Ulu 
Camii (TBC-GR/82), Edirne Sultan Selim Camii (TBC-GR/83), Topkap  Saray  (TBC-GR/84), znik 
Ye il Camii (TBC-GR/93), stanbul Mihrim Sultan Camii (TBC-GR/105), Bursa Ye il Türbe (TBC-
GR/112), stanbul Fatih Camii (TBC-GR/120), Alaaddin Keykubat Camii (TBC-GR/131), Takkeci 
brahim A a Camii (TBC-GR/160), Ayasofya Müzesi (TBC-GR/162), Ramazan Efendi Camii (TBC-

GR/166), Göreme Vadisi Freskolar  (TBC-GR/220), Yeni Camii Çinileri (TBC-GR/228), Bedri Rahmi 
Eyübo lu Ç naralt  Tablosu (TBC-GR/234), Hulusi Mercan Okuyan K z Tablosu (TBC-GR/236), Sabri 
Berkel Sinan’ n Portesi (TBC-GR/238), Turgut Saim Köylü Kad nlar Tablosu (TBC-GR/240), Abidin 
Dino Portresi (TBC-GR/241), Eti Aslan  (TBC-GR/260), Eti Kabartmas  (TBC-GR/264), Ahtamar 
Kilisesi Kabartmalar  (TBC-GR/268), Ortaköy Camii (TBC-GR/280). 

4.4. nanç ile ilgili kültürel unsurlar  

Bu sette, slamiyet’e ait dinî kavramlara yer verilmi tir:  Müslüman (TBC-GR/81), slam (TBC-GR/81), 
Namaz k lmak (TBC-GR/81), Oruç tutmak (TBC-GR/81), Zekât vermek (TBC-GR/81), Hacca gitmek 
(TBC-GR/81), Allah (TBC-GR/83), Resulullah (TBC-GR/83), Peygamber (TBC-GR/83), Allah’a 
inanmak (TBC-GR/83), Meleklere inanmak (TBC-GR/83), Kutsal kitaplara inanmak (TBC-GR/83), 
Ahiret gününe inanmak (TBC-GR/83), Kadere inanmak (TBC-GR/83). 

4.5. Cinsiyet ile ilgili kültürel unsurlar  

Bu sette, kad n ve erkeklerin meslek, mizaç ve görüntülerine yönelik adlara yer verilmi tir:  Huysuz 
(TBC-GR/166-erkek), deli men (TBC-GR/172-erkek), uçar  (TBC-GR/172-erkek), cambaz (TBC-
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GR/172-erkek), sihirbaz (TBC-GR/172-erkek), düzenbaz (TBC-GR/172-erkek), delikanl  (TBC-GR/172-
erkek), aklaban (TBC-GR/172-erkek), çelebi (TBC-GR/172-erkek), zarif (TBC-GR/172-erkek), nazik 
(TBC-GR/172-erkek), etine dolgun (TBC-GR/172-kad n), duru-beyaz (TBC-GR/172-kad n), han m 
han mc k (TBC-GR/172-kad n), babacan (TBC-GR/174-erkek), cana yak n (TBC-GR/174-erkek), a ifte 
(TBC-GR/174-kad n), bakire (TBC-GR/174-kad n), sinsi (TBC-GR/174-kad n), sefih (TBC-GR/174-
erkek). 

4.6. Yeme-içme ile ilgili kültürel unsurlar  

Bu sette, sofra kültürümüze ait yemekler, tatl lar vd. adlara yer verilmi tir: Börek (TBC-I/12, TBC-
II/501), pilav (TBC-I/14, TBC-II/541), simit (TBC-I/164-368), reçel (TBC-II/423), rafadan (TBC-
II/423), imambay ld  (TBC-II/501), cac k (TBC-II/511), piyaz (TBC-II/511), kebap (TBC-II/540), döner 
kebap (TBC-II/540), tala  kebab  (TBC-II/542), pide (TBC-II/542), baklava (TBC-II/543), revani (TBC-
II/543), peynir tatl s  (TBC-II/544), kaymakl  ekmek kaday f  (TBC-II), sütlaç (TBC-II/546), tavukgö sü 
(TBC-II/546), güllaç (TBC-II/546). 

4.7. Edebiyat ile ilgili kültürel unsurlar  

Bu sette, ça da  edebiyat m zda yer alan yazarlara ve eserlerine ait adlara yer verilmi tir:  “ stiklal 
Mar ” Mehmet Akif Ersoy (TBC-GR/1), “Anadolu Notlar ”" Re at Nuri Güntekin (TBC-GR/49), 
“Hüküm Gecesi” Yakup Kadri Karaosmano lu (TBC-GR/51), “ nce Memet” Ya ar Kemal (TBC-GR/53), 
“Günlerin Getirdi i” Nurullah Ataç (TBC-GR/55), “Beyaz Yollar Mavi Deniz” Fikret Adil (TBC-GR/57), 
“Otlakç ” Memduh evket Esendal (TBC-GR/59), “Hakkari Dedikleri” Selahattin im ek (TBC-GR/61), 
“Anadolu Kaleleri” Nazmi Sevge (TBC-GR/65), “Bizim Anadolu” Sabahattin Eyübo lu (TBC-GR/67), 
“Memleket sterim” Cahit S tk  Taranc  (TBC-GR/85), “Nasrettin Hoca Hikayeleri” Orhan Veli Kan k 
(TBC-GR/87), “Kö eba ” Ahmet Kutsi Tecer (TBC-GR/107), “Sinekli Bakkal” Halide Edip Ad var (TBC-
GR/109), “Makedonya” Falih R fk  Atay (TBC-GR/113), “Leylek” Ahmet Ha im (TBC-GR/115), “Bir Ko u 

ampiyonas ” Mahmut Yesari (TBC-GR/117), “Kay p Cüzdan” Ahmet Rasim (TBC-GR/123), “Yadelden 
S laya Giderken” Ömer Bedrettin U akl  (TBC-GR/127), “Ant” Ömer Seyfettin (TBC-GR/129), “Yapt n  
Küçük Gören Adam” Sadri Ertem (TBC-GR/133), “Dönü ” Adnan Arda  (TBC-GR/139), “ ki Bebek 
Geldi” Nahit Eruz (TBC-GR/145), “Bono” Orhan Kemal (TBC-GR/153), “Denizin Ortas ndan” Burhan 
Esen (TBC-GR/165), “Koçinalar” Haldun Taner (TBC-GR/171), “Tren Sesi” Orhan Veli Kan k (TBC-
GR/177), “ stasyon” Necip Faz l K sakürek (TBC-GR/177), “Dilek” Cevdet Kudret Solok (TBC-GR/179),  
“Okur De il Bakar” Oktay Akbal (TBC-GR/187), “Gramer Dersi” Muzaffer Tayyip Uslu (TBC-GR/197), 
“ lk Türk Dilcisi Ka garl  Mahmut”, “Ça  ve Eserleri” Prof. Dr. Ahmet Cafero lu (TBC-GR/199), “Bir 
Roman Kahraman ” Orhan Veli Kan k (TBC-GR/205), “Bizim Köyün Dü ündürdükleri” Vedat Günyol 
(TBC-GR/207), “Ayr l k Vakti” Necip Faz l K sakürek (TBC-GR/223), “Sessiz Gemi” Yahya Kemal 
Beyatl  (TBC-GR/225), “Salk m Sö üt” Naz m Hikmet Ran (TBC-GR/227), “Uyumak” Bedri Rahmi 
Eyübo lu (TBC-GR/231). 

4.8. Ya am ile ilgili di er kültürel unsurlar  

Bu sette, ya ama dair mesleklere, ah slara, unvanlara, zamanlara, kurumlara, hayvanlara ve bitkilere 
ait adlara yer verilmi tir: 1. ah s adlar : Adnan (TBC-I/367), Ahmet (TBC-I/367), Ali (TBC-I/367), 
Bülent (TBC-I/370), Hasan (TBC-I/374), Mete (TBC-I/378), Nejat (TBC-I/378), Orhan (TBC-
I/379),Zeynep (TBC-I/385), Ayda (TBC-II), Beyaz t (TBC-II), Cemal (TBC-II/Glossary), Cevat (TBC-
II/367), Çetin (TBC-II/367), Fatma (TBC-II/367), Gürsel (TBC-II/367), hsan (TBC-II/367), lhami 
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(TBC-II/367), Leman (TBC-II/367), Mehmet (TBC-II/367), Nihat (TBC-II/367), Oktay (TBC-II/367), 
Suat (TBC-II/367), Sunay (TBC-II/367), Süleyman (TBC-II/367), Tuncay (TBC-II/367), Zeynep (TBC-
II/367). 2. Meslek adlar : tellal (TBC-I/15), hariciyeci (TBC-I/128), kap c  (TBC-I/264), kahveci 
(TBC-I/264), bekçi (TBC-I/369), odac  (TBC-I/378). 3. Unvan adlar : hünkar (TBC-I/29), a a (TBC-
I/295), cumhurba kan  (TBC-II/599), ba bakan/ba vekil (TBC-II/599), gazi (TBC-II/620), 
Genelkurmay Ba kan  (TBC-II/636), Devlet Bakan  (TBC-II/640), Adalet Bakan  (TBC-II/640), Milli 
Savunma Bakan /Milli Müdafaa Vekili (TBC-II/640), çi leri Bakan /Dahiliye Vekili (TBC-II/640), 
D i leri Bakan /Hariciye Vekili (TBC-II/640), Maliye Bakan / Maliye Vekili (TBC-II/640), Milli E itim 
Bakan /Maarif Vekili (TBC-II/640), Bay nd rl k Bakan /Nafia Vekili (TBC-II/640), Ticaret Bakan  
(TBC-II/640), Sa l k ve Sosyal Yard m Bakan /S hhat ve çtimai Muavenet Vekili (TBC-II/640), 
Gümrük ve nhisarlar Bakan  (TBC-II/640), Tar m Bakan /Ziraat Vekili (TBC-II/640), Ula t rma 
Bakan /Münakalat Vekili (TBC-II/640), Çal ma Bakan  (TBC-II/640), Sanayi Bakan  (TBC-II/640), 
Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakan (TBC-II/640), Turizm ve Tan t m Bakan  (TBC-II/640), mar ve skan 
Bakan  (TBC-II/640), Köy leri Bakan  (TBC-II/640), Vali (TBC-II/641), Kaymakam (TBC-II/641), 
Belediye Ba kan (TBC-II/641), Muhtar (TBC-II/641), htiyar Heyeti (TBC-II/641). 4. Zaman adlar : 
Kânunisani- kinci Kânun / Sonkânun (TBC-II/403), Te rinievvel-Birinci Te rin / lkte rin (TBC-
II/403), Te rinisani- kinci Te rin / Sonte rin (TBC-II/403), Kânunievvel-Birinci Kânun / lkkânun 
(TBC-II/403), ku luk vakti (TBC-GR/66). 5. Kurum/Kurulu  adlar : Konsoloshane (TBC-I/77), 
Postahane (TBC-I/379), Yaz hane (TBC-I/384, TBC-II), Milli E itim Bakanl  (TBC-II/586), Büyük 
Millet Meclisi (TBC-II/599), Cumhuriyet Halk Partisi (TBC-II/635), Adalet Partisi (TBC-II/635), Yeni 
Türkiye Partisi (TBC-II/635), Millet Partisi (TBC-II/635), Türkiye çi Partisi (TBC-II/635), 
Cumhuriyet Köylü Partisi (TBC-II/635), Güven Partisi (TBC-II/635), Demokrat Parti (TBC-II/635), 
Milli Birlik Komitesi (TBC-II/638), Devlet Su leri (TBC-II/656), Abdesthane (TBC-II). 6. Hayvan ve 
Bitki adlar : merkep (e ek) (TBC-GR/58), atl kar nca (TBC-GR/78), tav an (TBC-GR/88), küpe çiçe i 
(TBC-GR/110), karanfil (TBC-GR/110), fesle en (TBC-GR/110).  

4.9. Kal pla m  ifadeler ile ilgili kültürel unsurlar 

Bu sette, kal pla m  ifadelerden deyimler, atasözleri, ili ki sözleri ve ikilemelere yer verilmi tir:  1. 
Deyimler: Senli benli olmak (TBC-I/197), iyi gün dostu (TBC-I/340), hat r sormak (TBC-I/255), i neli 
söz (TBC-II/407), bir tek atmak (TBC-II/425), karn  zil çalmak (TBC-II), say p dökmek (TBC-GR/54), 
f rsat gözlemek yahut kollamak (TBC-GR/54), yola getirmek (TBC-GR/54), göze almak (TBC-GR/54), 
alt etmek (TBC-GR/54), ba  dara gelmek (TBC-GR/54), çehre çatmak (TBC-GR/2), bozuntuya 
vermemek (TBC-GR/90), önüne dü mek (TBC-GR/92), yolunu beklemek (TBC-GR/96), etraf n  almak 
(TBC-GR/96), al  al moru mor (TBC-GR/98), dü ünüp ta nmak (TBC-GR/98), zihni allak bullak olmak 
(TBC-GR/98), kap ya (eve) damlamak (TBC-GR/98), eline tutu turmak (TBC-GR/98), çalaka k 
dalmak (TBC-GR/98), tad  tuzu kalmamak (TBC-GR/108), sizlere ömür (TBC-GR/108), içini bay ltmak 
(TBC-GR/116), tersinden kalkmak (TBC-GR/126), kelle götürmek (TBC-GR/126), gözünden yanmak 
(TBC-GR/128), söyledi i ç kmak (TBC-GR/128), gözlerini yere dikmek (TBC-GR/132), göz dikmek 
(TBC-GR/132), kendini toplamak (TBC-GR/132), dörtnala ko mak (TBC-GR/132), bir eyden so umak 
(TBC-GR/144), k yamet kopmak (TBC-GR/170), birkaç tek atmak (TBC-GR/170), kompana çalmak 
(TBC-GR/178), çimdi i basmak (TBC-GR/164), ekerleme yapmak (TBC-GR/164), bal gibi (TBC-
GR/164), hayra yormak (TBC-GR/174), kan  kaynamak (TBC-GR/176), kökünü kaz mak (TBC-GR/182), 
bel ba lamak (TBC-GR/184), kendinden geçmek (TBC-GR/188), ince eleyip s k dokumak (TBC-
GR/192), diline dola mak (TBC-GR/198), hor görmek (TBC-GR/214), nabza göre erbet vermek (TBC-
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GR/248), fol yok yumurta yok (TBC-GR/254). 2. Atasözleri14: Acele i e eytan kar r (TBC-GR/99), 
a a Ba dat uzak de il (TBC-GR/99), az tamah çok ziyan getirir (TBC-GR/99), bal tutan parma n  
yalar (TBC-GR/99), can ç kar huy ç kmaz (TBC-GR/99), damlaya damlaya öl olur (TBC-GR/99), evdeki 
hesap çar ya uymaz (TBC-GR/101), it ürür kervan yürür (TBC-GR/101), kendi dü en a lamaz (TBC-
GR/101), lak rd  ile pilav olmaz (TBC-GR/103), ne ekersen onu biçersin (TBC-GR/103), para ile de il 
s ra ile (TBC-GR/103), son pi manl k ele geçmez (TBC-GR/103), yavuz h rs z ev sahibini bast r r (TBC-
GR/105), üzümü ye ba n  sorma (TBC-GR/105). 3. li ki sözleri (Kal p sözler): Allaha smarlad k 
(TBC-I/52), iyilik sa l k (TBC-I/189), vallahi (TBC-I/189), ne var ne yok (TBC-I/189), hamdolsun (TBC-
I/189), zarar  yok (TBC-I/248), efendim (TBC-I/248), ne gezer (TBC-I/373), tevekkeli de il (TBC-
I/383), yahu (TBC-II/407), benim diyen insan (TBC-II/514), rahmet dilemek (TBC-GR/6), Allah 
ba las n (TBC-GR/152), oldum bittim (TBC-GR/176), sözde (TBC-GR/236), ba n z sa  olsun (TBC-
GR/3-6), sonsuz saatler dileriz (TBC-GR/3), ükranlar m z  sunar z (TBC-GR/3), Allah rahmet eylesin 
(TBC-GR/6). 4. kilemeler: Tek tük (TBC-II/425), para bul (TBC-GR/180), belli ba l  (TBC-GR/200). 

Sonuç 

Dil, kültürün önemli bir unsurudur. Bir dildeki söz varl  o toplumun kültürel özelliklerini içinde 
bar nd r r. Dolay s yla bir dilin ö renilmesi demek k smen kültürünün de ö renilmesi anlam na 
gelmektedir. 

Dil ö retiminde, kültürel unsurlar önemli bir yere sahiptir. FSI’nin özel amaçla haz rlatm  oldu u üç 
ciltlik Türkçe ö retim setinde Türk kültürüne ait çok fazla unsurun oldu u tespit edilmi tir. Bu sette, 
Türk toplumunun hayat n n en ince ayr nt s na kadar ele al nd  görülmektedir. Özellikle Türk tarihi, 
co rafyas , e itimi, inanç mekanizmalar , siyaseti, toplumsal yap s , edebiyat , ya am biçimi vb. gibi 
kültürel de erler set içerisinde s kl kla kar m za ç kmaktad r. Netice itibariyle, Türk kültürünü özel 
amaçlarla ö retmek için set içerisinde ciddi bir söz varl n n kullan ld ndan bahsetmek mümkündür.  

Bu sette, Türk kültürünün d nda kalan Türkiye s n rlar  içerisinde ba ka kültürlere ait antik kentlere, 
kiliselere, tap naklara, heykellere ve kabartmalara ait adlar n da yer ald  görülmektedir. Bu da bize 
unu göstermektedir ki bir dili ö retmenin o dili konu an bireylerin kültürünün ö retilmesinin ötesinde 

o dilin konu uldu u co rafyan n da ö retilmesinin ne kadar gerekli oldu unu göstermektedir.  

Yabanc lara Türkçe ö retimi setleri ile kar la t r ld nda bu sette, özellikle Türkiye co rafyas na ait 
kültürel söz varl na çok daha fazla yer verilmesi bu setin haz rlanma amac n n di erlerinden farkl  
oldu unu göstermektedir. 
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14-Türkçe ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  hakk ndaki 
de erlendirmeleri 

Ahmet KARABULUT1 

APA: Karabulut, A. (2022). Türkçe ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  hakk ndaki 
de erlendirmeleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 242-255. DOI: 
10.29000/rumelide.1073900. 

Öz 

E itim sistemleri birçok farkl  dinamikten olu maktad r. Bu dinamiklerden biri de bu sistemin tam 
ortas nda yer alan ö retmen faktörüdür. Nitelikli bir e itim, ancak nitelikli ve iyi yeti mi  
ö retmenler sayesinde mümkün olabilir. Ö retmen yeti tirmenin e itim fakülteleri aç s ndan son, 
meslek hayat  aç s ndan ilk basama  ise hiç ku kusuz ö retmenlik uygulamas  dersidir. Nitekim 
ö retmen adaylar  bu ders arac l  ile gerçek e itim ortamlar nda deneyim kazanmakta ve lisans 
y llar  boyunca ald klar  teorik bilgileri prati e aktarma ans  bulmaktad rlar. Bu çal mada, 2018-
2019 e itim-ö retim döneminden itibaren uygulamaya konulan Türkçe E itimi Lisans Program yla 
birlikte ismi daha önce Okul Deneyimi ve Ö retmenlik Uygulamas  olan Ö retmenlik Uygulamas  I-
II dersinin uygulama ö retmenlerinin görü lerine göre de erlendirilmesi amaçlanm t r. Nitel 
ara t rma yöntemlerinden fenomenolojik desenin kullan ld  ara t rma, Erzurum ve A r  il 
merkezlerinde Millî E itim Bakanl na ba l  ortaokullarda çal makta olan ve ö retmenlik 
uygulamas  dersini aktif olarak yürüten 33 Türkçe ö retmeniyle gerçekle tirilmi tir. Elde edilen 
verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekni inin kullan ld  çal mada dört tema elde 
edilmi tir. Elde edilen temalar: akademik geli im, s n f yönetimi, dersin süresi ve kapsam  ile 
uygulamaya yönelik görü lerdir. Çal man n sonucunda ö retmenlik uygulamas  dersinin genel 
olarak yararl  bir ders oldu una, ö retmen adaylar n n akademik geli imlerine ve s n f yönetimi 
becerilerine katk  sa lad na ula lm t r. Bunun yan nda dersin süresinin ve kapsam n n yetersiz 
oldu u da ula lan sonuçlardand r. Ula lan sonuçlara ba l  olarak ö retmenlik uygulamas  dersinin 
kapsam n n geni letilmesi, dersin süresinin uzat lmas  ve farkl  sosyo-kültürel okullarla köy 
okullar nda da yürütülmesi önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: Türkçe e itimi, ö retmenlik uygulamas , ö retmen yeti tirme 

Turkish teachers' evaluations about teaching practice 

Abstract 

Education systems consist of many different dynamics. One of these dynamics is the teacher factor, 
which is in the middle of this system. A qualified education can only be possible thanks to qualified 
and well-trained teachers. The last step of teacher training in terms of education faculties and the 
first step in terms of professional life is undoubtedly the teaching practice course. As a matter of fact, 
through this course, pre-service teachers gain experience in real educational environments and have 
the chance to put the theoretical knowledge they have acquired during their undergraduate years into 
practice. In this study, it is aimed to evaluate the Teaching Practice I-II, which was previously named 
School Experience and Teaching Practice, together with the Turkish Education Undergraduate 

                                                             
1  Dr. Ar . Gör., A r  brahim Çeçen Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler E itimi Bölümü, Türkçe 

E itimi ABD (A r , Türkiye) karabulut.ahmet25@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-2222-4078 [Ara t rma makalesi, 
Makale kay t tarihi: 17.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073900] 
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Program, which has been put into practice since the 2018-2019 academic year, according to the views 
of the practice teachers. The research, in which the phenomenological design, one of the qualitative 
research methods, was used, was carried out with 33 Turkish teachers working in secondary schools 
affiliated to the Ministry of National Education in Erzurum and A r  city centers and actively 
conducting the teaching practice course. In the study, in which descriptive analysis technique was 
used in the analysis of the obtained data, four themes were obtained. The themes obtained are: 
academic development, classroom management, duration and scope of the course, and practical 
views. As a result of the study, it was concluded that the teaching practice course is a useful course in 
general, and it contributes to the academic development and classroom management skills of teacher 
candidates. In addition, the duration and scope of the course are insufficient. Depending on the 
results, it can be suggested to expand the scope of the teaching practice course, extend the duration 
of the course, and conduct it in different socio-cultural schools and village schools. 

Keywords: Turkish education, teaching practice, teacher training 

Giri  

E itim sistemleri, kendi içerisinde birçok de i kene sahiptir. Bu de i kenlerden biri de süreci yöneten 
ve yürüten ö retmen faktörüdür. Nas l ki okul öncesi e itimden ortaö retime ve hatta lisans e itimine 
kadar süregelen süreçte, e itim sistemlerinin bir amac  ve kazan mlar  söz konusu ise, ö retmen 
yeti tirme temel alan nda da donan ml  ve iyi yeti mi  bireyler yeti tirmek amaçlanmaktad r. Ö retmen 
yeti tirme programlar n n yap s  ve içeri i haz rlan rken ö retmen e itiminin niteli inin nas l olaca  ve 
öncelikli hedeflerin neler olaca  dü ünülmektedir (Deliveli ve Y lmaz, 2019:6968). Bu hedefler 
do rultusunda ö retmen adaylar na hangi türden bilgi, beceri ve dü ünme stratejilerinin 
kazand r laca  belirlenir. Ö retmen yeti tirme programlar n n içerikleri haz rlan rken ö retmen 
adaylar na ö retmenlik mesle inin gere i olan pedagojik alan e itimiyle birlikte; problem çözme, 
kendini ifade etme ve etkili ileti im tekniklerini kullanabilme gibi temel becerilerin d nda, ö renme 
sürecini etkili hâle getirebilme ve ö retim teknolojilerinden yararlanabilme yeterliliklerinin 
kazand r lmas  da hedeflenmektedir (MEB, 2018). 

Geli mi  ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki ilerlemelerinin temelinde iyi organize edilmi  
bir e itim sistemine sahip olmalar  önemli bir konuma sahiptir. Bu yap n n temelinde ise kendini 
geli tirmi , mesleki aç dan yetkin ve pedagojik alana hâkim bir ö retmen profili yer almaktad r. 
Nitekim, e itim sistemindeki kalitenin artmas  kaliteli ö retmenlerin e itim süreçlerine dahil 
edilmelerine ba l d r (Sa lam ve Kürüm, 2005). E itim sürecinin bir di er hedeflerinden biri de ö renen 
profilinde olan bireylerin bilgiye eri me yollar nda alternatifler üretebilmeleridir. Bilhassa ö retmen 
adaylar n n bilgiyi sentezleyebilme ve payla abilme becerilerini lisans düzeyinde kazanmalar  oldukça 
önemlidir. Çünkü ö retmen adaylar n n ö retmen olarak bilgi ve beceri aktar m n  
gerçekle tirebilmeleri bu dönemde amaçlanan beceri ve yetkinlikleri kazanmalar na ba l d r (Tunagür, 
2021). Bunun için ö retmen adaylar n n hizmet öncesi e itim süreçlerinde nitelikli biçimde ve bu 
i levleri yerine getirecek donan mla yeti meleri gerekmektedir (Özdemir ve Tokcan, 2010, Sevim, 2014). 

Ülkemizde ve dünyada ö retmen yeti tiren kurumlar n en önemli hedefi, e itim sistemlerine ve ça n 
gereksinimlerine uygun, meslekî noktada alan bilgisi noktas nda yetkin ö retmenler yeti tirmektir. 
Nitelikli ö retmen yeti tirmenin en önemli noktalar ndan biri de teorik bilgiyi pratik hâle getirebilecek 
bir ö retmen profili ortaya ç karmakt r. Darling-Hammond ve Baratz-Snowden (2007) nitelikli 
ö retmenleri; bütün ö rencilerinin ba ar l  olmalar  için etkinliklerini, materyallerini ve ö retimi önceki 
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ö renmelere ve ö rencilerin geli im düzeylerine göre organize edebilen yeti mi  bireyler olarak 
tan mlamaktad r. 

Bahsedilen bu hedeflerin ve kazan mlar n elde edilmesi sürecindeki en temel sorunlardan biri, ö retmen 
adaylar n n hizmet öncesi e itim süreçlerinin verimli bir ekilde yürütülmesidir. Bu sürecin dönüm 
noktas  ise, ö retmen adaylar n  gerçek e itim ve ö retim ortamlar na haz rlama sürecidir (Sar ta , 
2007). Bu süreç ise ‘‘Ö retmenlik Uygulamas ’’ dersi dâhilinde yürütülmekte ve bu ders arac l yla 
ö retmen adaylar n n deneyim kazanmalar  amaçlanmaktad r. 

2018-2019 e itim-ö retim döneminden itibaren hayata geçirilen yeni lisans programlar  dâhilinde 
önceden güz yar y l nda ‘‘Okul Deneyimi’’ ve bahar yar y l nda ‘‘Ö retmenlik Uygulamas ’’ diye ikiye 
ayr lan bu ders, yeni programla birlikte her iki yar y lda da ‘‘Ö retmenlik Uygulamas  I’’ ve ‘‘Ö retmenlik 
Uygulamas  II’’ diye adland r lm  ve dersin içeri i de de i tirilmi tir. Yeni programda her iki dönemde 
de dersin amaçlar ; ‘‘Alana özgü özel ö retim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü 
özel ö retim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro ö retim uygulamalar  yapma; bir dersi ba ms z 
bir s ekilde planlayabilme, dersle ilgili etkinlik ve materyal gelis tirme; ö retim ortamlar n  haz rlama, 
s n f  yönetme, ölc me, de erlendirme ve yans tma yapma.’’ olarak belirtilmi tir (YÖK, 2019:12-13).  

Ö retmen adaylar n n dört y ll k e itim süreçleri boyunca alm  olduklar  e itim bilimleri ve alan bilgisi 
teorilerinin uygulamas , bahsedilen bu ders arac l yla yap lmaktad r. Gökçe ve Demirhan’a (2005) 
göre, okul deneyimi dersi ö retmen adaylar n n geli iminde önemli bir yere sahiptir. Zira ö retmen 
adaylar , okul deneyimi dersiyle s n f ortam nda yaparak ve ya ayarak mesleki becerilerini geli tirmekte 
böylece ö retmenlik mesle inin inceliklerini kavrayabilmektedirler (Bekta  ve Ayvaz, 2012). 

Ö retmenlik mesle ine ad m atmada bu denli önemli bir yere sahip olan ö retmenlik uygulamas  dersi 
ile alakal  zaman içerisinde geli imler ya anm , dersin daha sa l kl  ve verimli yürütülebilmesi ad na 
yeni uygulamalar hayata geçirilmi tir. Bu uygulamalardan biri de fakülte ve uygulama okulu aras nda 
bir koordinasyon kurularak ö retmen adaylar n n mesleki geli imlerini her iki taraftan takip etmektir. 
Nitekim günümüzde bu uygulama daha da geli tirilerek tüm ö retmen adaylar n n geli imleri haftal k 
olarak hem dersin ö retim eleman  hem de uygulama ö retmeni taraf ndan Millî E itim Bakanl  
bünyesindeki MEBB S sisteminde gerekli de erlendirmeler yap lmaktad r.  

Ö retmen adaylar  taraf ndan haftan n bir günü tam zamanl  olarak gerçekle tirilen ö retmenlik 
uygulamas  dersi, lisans program nda da önemli bir yer edinmekte ve programda bu derse güz ve bahar 
dönemlerinde 2 saat teori, 6 saat uygulama olmak üzere 5 kredilik bir yer ayr lmaktad r. Dersin bir ba ka 
önemi ise, bu dersten ba ar s z olan ö rencilerin kay ts z arts z dönem tekrar  etmelerinin 
gerekmesidir.  

Ana dili e itimi olan Türkçe e itimi, okuma anlama ve di er dil becerileri noktas nda di er disiplinlerin 
temelinde yer almaktad r (Sevim ve Var o lu, 2012). Dolay s yla, bu dersi yürüten ö retmenin de yeterli 
donan ma ve akademik bilginin yan nda deneyime ihtiyac n n oldu u aç kça görülmektedir. Bu 
gerekçeler çerçevesinde “ö retmenlik uygulamas  dersini yürütmekte olan ö retmenlerin 
de erlendirmelerine göre: bu ders ö retmen adaylar  için hangi noktalarda, ne düzeyde yararl  
olmaktad r, bu ders ö retmen adaylar n n s n f yönetimi ve mesleki tecrübeleri noktas nda neler 
kazand rmaktad r ve uygulamada ya anan eksiklikler nelerdir, bu eksikliklerin giderilmesi ba lam nda 
neler yap lmas  gerekir?” sorular n n cevapland r lmas  önemli bir konu olarak görülmektedir. Alan 
yaz n incelendi inde konuya dair farkl  bran larda çal malar n oldu u ve bu çal malar n da genellikle 
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ö retmen adaylar na dönük olarak yap ld  (Çetinta  ve Genç, 2005; Güzel ve Oral,2006; Caner,2009; 
Ta dere,2014; Avc  ve bret,2016; Alt nta  ve Görgen,2014;) görülmektedir. Bu çal malar n yan  s ra 
uygulama ö retmenlerine dönük çal malar da yer almaktad r. Nitekim matematik e itimine yönelik 
tasarlanan ve Ba türk (2008) taraf ndan yap lan çal ma, Sar ta  (2007) taraf ndan yap lan fen ve sosyal 
bilimler ö retmenlerinin yer ald  çal ma ile Aslan ve Sa lam (2017) taraf ndan haz rlanan ve 20 farkl  
bran  ö retmeninin yer ald  çal ma uygulama ö retmenlerine yönelik çal malar olarak yer 
almaktad r. Bu çal mada ise alan yaz ndaki çal malardan farkl  olarak yukar da belirtildi i üzere 
sadece ana dili e itimi olan Türkçe e itimi uygulama ö retmenlerinin görü lerinin al narak bu sayede 
bu alana yönelik bir ç kar mda bulunmak hedeflenmi tir. 

Bu amaç do rultusunda ö retmenlik uygulamas  dersini yürütmekte olan ö retmenlerin bu derslerle 
ilgili de erlendirmelerinin belirlenmesi gere i ortaya ç km  ve bu noktada yukar da zikredilen ana 
problem dâhilinde çal man n alt problemleri öyle s ralanm t r: 

1. Uygulama ö retmenlerine göre ö retmenlik uygulamas  dersi, ö rencilerin akademik 
geli imleri ve yeterlikleri aç s ndan yararl  m d r, yararl  ise bu yararlar nelerdir? 

2. Ö retmenlik uygulamas  dersi, ö retmen adaylar n n s n f yönetimi becerilerine katk  
sa lamakta m d r, sa lamakta ise bu katk lara yönelik uygulama ö retmenlerinin dü ünceleri 
nelerdir? 

3. Uygulama ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersinin süre ve kapsam na dair 
görü leri nelerdir? 

4. Uygulama ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersine yönelik önerileri nelerdir? 

Yöntem 

Ara t rman n modeli 

Bu çal mada, Türkçe ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersine yönelik de erlendirmeleri 
incelenmeye çal ld ndan ara t rma, nitel ara t rma desenlerinden biri olan fenomenolojinin 
(olgubilim) çal ma ilkelerine uygun ekilde desenlenmi tir. Fenomenoloji (olgubilim) deseni, fark nda 
olunan fakat ayr nt l  ya da derinlemesine bir görü e sahip olunamayan olgulara odaklanarak görünenin 
ard nda yatan gerçekli in anla lmas nda kullan lan bir yöntemdir (Y ld r m ve im ek, 2013). 
Fenomenolojik ara t rmalar n en belirgin özelliklerinden biri, benzer deneyimler ya ayan insanlar n 
ortak dü ünce ve alg lar na odaklanarak davran lar n  yönlendiren gerçekli i anla l r k lmaya 
çal makt r (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012).  

Çal ma grubu 

Bu ara t rman n çal ma grubunu, 2020-2021 e itim-ö retim y l nda A r  ve Erzurum il merkezlerinde 
MEB’e ba l  ortaokullarda çal makta olan ve ö retmenlik uygulamas  dersi dâhilinde Türkçe ö retmeni 
adaylar na rehberlik yapan 33 Türkçe ö retmeni olu turmu tur. Ara t rman n çal ma grubu, seçkisiz 
olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenmi tir. Çal ma grubundaki 
ö retmenlerin ö retmenlik uygulamas  dersini yürüten ö retmenlerden seçilmesi, bu örneklem 
türünden ölçüt örneklemeye örnektir (Y ld r m ve im ek, 2013).  
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Tablo 1. Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin cinsiyet ve ö renim türü bilgileri 

De i kenler Demografik özellikler  Yüzde (%100) 
 

Cinsiyet  Erkek  
Kad n  

20 
13 

60,6 
39,4 

 Toplam 33 %100 

Ö renim Seviyesi Lisans 
Yüksek Lisans 
Doktora 

25 
5 
3 

75,7 
15,1 
9,2 

 Toplam 33 %100 

Verilerin toplanmas  ve analizi 

Bu çal mada veri toplama arac  olarak ara t rmac  taraf ndan haz rlanan görü me formu kullan lm t r. 
Görü me formunun haz rlanmas  sürecinde ilgili literatür incelenerek 10 aday madde olu turulmu  ve 
bu aday maddeler alan uzmanlar n n dikkatlerine sunulmu , uzmanlardan gelen dönütler 
do rultusunda yeniden düzenlenerek 4 soruluk forma son ekli verilmeye çal lm t r. Verilerin 
toplanmas  sürecinde Türkçe ö retmenlerinden formda yer alan 4 aç k uçlu sorunun cevapland r lmas  
istenmi  ve elde edilen veriler, betimsel analiz tekni iyle çözümlenmi tir.  

Ö retmen adaylar  taraf ndan doldurulan formlardaki görü ler, bilgisayar ortam na aktar larak betimsel 
analize tabi tutulmu tur. Betimsel analiz süreci ise dört a amada gerçekle tirilmi tir (Altun k vd., 
2010:322).  

 Betimsel analiz için bir çerçevenin olu turulmas , 

 Verilerin tematik çerçeveye göre i lenmesi, 

 Bulgular n tan mlanmas , 

 Bulgular n yorumlanmas . 

Verilerin analizinin ilk a amas nda, veriler için bir çerçeve olu turulmu  ard ndan Türkçe ö retmenleri 
taraf ndan dile getirilen görü lerden hareketle kodlar olu turulmu tur. Üçüncü a amada ise bu kodlar 
incelenerek birbirleriyle ili kili olan kodlar bir araya getirilerek temalar belirlenmi tir. Dördüncü 
a amada Türkçe ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersine yönelik de erlendirmelerinden elde 
edilen bulgular yorumlanarak raporla t r lm t r. 
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Ara t rman n tutarl l na, teyit edilebilirli ine, inand r c l na ve aktar labilirli ine 
ili kin bilgiler 

Tutarl l  sa lamak ad na elde edilen temalar n hem kendi aralar ndaki ili kisine hem de daha önce 
olu turulan kuramsal yap  ile ili kilerine bak lm , bu yap lar n anlaml  ve tutarl  bir bütün 
olu turduklar  sonucuna var lm t r. Ara t rmada kullan lan veri toplama arac , kat l mc lar taraf ndan 
doldurulduktan sonra formda belirtilen görü lerle ilgili kat l mc larla görü me yap larak veri toplama 
arac na yans t lan dü ünceler teyit edilmeye, aç k ve anla l r olmayan ifadeler netle tirilmeye 
çal lm t r. Ara t rmadan elde edilen bulgular tamamland ktan sonra kat l mc  gruptan rastgele seçilen 
üç Türkçe ö retmenine gösterilmi , ula lan temalar n gerçe i yans tt  konusunda geri bildirim 
al nm t r (Miles ve Huberman, 1994; Sevim, Akan ve Y ld r m, 2020; Y ld r m ve im ek, 2013).  

Ara t rman n teyit edilebilirli ini sa lamak için ise ara t rmada izlenen bilimsel yöntem, örnekleme 
tekni i, veri toplama arac  ve veri analizi süreçleri ayr nt l  olarak belirtilmi tir. Ara t rma için 
olu turulan kavramsal çerçeve, ula lan bulgular n kolayca aç klanabilmesi için kapsaml  bir ekilde 
haz rlanm t r (LeCompte ve Goetz, 1982).  

Çal man n inand r c l n  sa lamak için kat l mc lar taraf ndan dile getirilen görü ler; herhangi bir 
yorum yap lmadan, ifade edildikleri ekilde de erlendirilmi tir. Ula lan temalar ili kilendirilip 
s n fland r ld ktan sonra biri e itim bilimleri, di eri Türkçe e itimi alan nda uzman ö retim üyelerinin 
de görü leri al narak yap lan s n fland rma teyit edilmi tir (Miles ve Huberman, 1994).  

Ara t rman n aktar labilirli ini sa lamak için ise öncelikle ara t rmac lar n veri toplama ve verilerin 
analizi süreçlerindeki rolleri aç k ekilde ifade edilmeye çal m t r. Çal ma grubunda yer alan 
kat l mc lar n özellikleri, ara t rmaya dâhil edilme gerekçeleriyle birlikte tan mlanm t r. Ayr ca veri 
toplama sürecindeki görü melerin nas l yap ld , veri toplama arac n n nas l kullan ld , elde edilen 
verilerin nas l ili kilendirilip sunuldu u ayr nt l  bir ekilde aç klanm t r (LeCompte ve Goetz, 1982). 

Bulgular 

Bu bölümde ö retmenlik uygulamas  dersini aktif bir ekilde yürütmekte olan Türkçe ö retmenlerinin 
bu ders ile ilgili görü lerinden elde edilen bulgular, tablolar hâlinde sunulmu tur. 

Türkçe Ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersinin akademik geli im 
ba lam ndaki görü lerine ili kin bulgular 

Akademik geli im, bütün disiplinlerde oldu u gibi özellikle e itim alan nda da büyük bir öneme sahiptir. 
Nitekim ö renme-ö retme sürecinin ya and  bütün ortamlarda bilginin aktar m , aktaran ki inin 
akademik geli imi ile do rudan orant l d r. Bu nedenle, ö retmenlik uygulamas  dersinin ö retmen 
adaylar n n akademik geli imlerine etkisinin olup olmad  dersi yürüten Türkçe ö retmenlerine 
sorulmu  ve al nan cevaplar Tablo 2’de aktar lm t r. 
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Tablo 2. Türkçe ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersinin akademik katk s na yönelik görü leri 

Ö retmenlik uygulamas  dersinin akademik geli ime katk  sa lad n ; f % 

Dü ünüyorum  30 90 

Dü ünmüyorum  3 10 

 Toplam  33 100 

Tablo 2 incelendi inde, çal maya kat lan Türkçe ö retmenlerinin (%90)’l k k sm n n ö retmenlik 
uygulamas  dersinin ö retmenler adaylar n n akademik geli imlerine katk  sa lad n  dü ündükleri 
görülmü tür. Bunun yan nda 3 Türkçe ö retmeninin (%10) ise, bu dersin akademik geli ime hiçbir katk  
sa lamad n  belirtmi lerdir. Konuyla alakal  baz  olumlu görü ler Türkçe ö retmenleri taraf ndan u 
ekilde ifade edilmi tir: 

‘‘Ö rencilerin kendi alanlar na yönelik ders programlar n  ö renme ve uygulama yeterlili ini 
geli tirmeleri aç s ndan faydal d r. Farkl  ö retim yöntem ve tekniklerini gözlemleme ve uygulama 
yeterlili i kazanmalar  aç s ndan faydal d r. Teoride edindikleri bilgileri uygulamal  olarak gerçek 
s n f ortam nda ortaya koymalar  ve ö rencilerin kendi yeterliliklerini görmeleri aç s ndan oldukça 
faydal d r.’’ (Kat l mc  1) 

‘‘Ö retmen adaylar n n ald klar  e itim bilimleri dersleri için örnek durumlar  birebir 
gözlemelerine, ö retim yöntemlerini uygulama ortam nda bulunmalar na, ö retmenlik tutumu 
geli tirmelerine dolay s yla da akademik geli imlerine katk  sa layacakt r. Alm  olduklar  e itim 
bilimleri derslerini daha somut hâle getirecektir.’’ (Kat l mc  4) 

‘‘Yararl  oldu unu dü ünüyorum. Ö retmen adaylar n n okul ortam nda birebir bulunmas  ve 
ö rencilerle vakit geçirmesi ö retmen adaylar n n kendilerini de erlendirmelerine ve 
yeti tirmelerine yard mc  olur.’’ (Kat l mc  7) 

‘‘Yararl  oldu unu dü ünüyorum. Teorik olarak al nan dersleri mesle e ba lamadan uygulama 
imkân  sa l yor. Ki inin mesle e kar  daha gerçekçi bir bak l aç s yla yakla mas n  ve 
fark ndal n n artmas n  sa l yor.’’ (Kat l mc  8) 

‘‘Yararl d r. En iyi ö renme ekli yaparak ya ayarak ö renmedir. S n fta o havay  teneffüs edip 
ö rencilerle yüz yüze ileti im kurmalar  ö retmen adaylar na çok katk  sa l yor.’’ (Kat l mc  9) 

‘‘Derslerde kullanmas  gereken teknikler, ö renci ili kileri, zaman yönetimi, konu hâkimiyeti gibi 
birçok yönden ö retmen adaylar n n kendilerini görmelerini sa l yor. ‘‘(Kat l mc  10) 

‘‘Kesinlikle yararl d r. Teoride bilinenlerin s n f ortam nda uygulanabilir olmas  aç s ndan çok 
önemli oldu unu dü ünüyorum.’’ (Kat l mc  13) 

‘‘Yararl d r. Teorik olarak ö renilen bilgilerin prati e dönü mesi aç s ndan bu uygulama dersleri 
gereklidir.’’ (Kat l mc  15) 

Çal madan elde edilen bulgularda, olumlu ifadelerin yan nda olumsuz ifadeler de yer almaktad r. 
Nitekim konuya ili kin baz  olumsuz de erlendirmeler unlard r: 

‘‘Tam olarak yararl  oldu unu dü ünmüyorum. Çünkü ne fakülte hocalar m z ne de uygulama 
hocalar m z gereken özeni göstermiyor.’’ (Kat l mc  14) 

‘‘Mevcut hâli ile yararl  oldu unu dü ünmüyorum.’’ (Kat l mc  23) 

Türkçe Ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersinin s n f yönetimi ba lam ndaki 
görü lerine ili kin bulgular 

yi yeti mi  bir ö retmenden akademik geli im ve mesleki yeterlilik özeliklerinin üst düzeyde olmas n n 
beklenmesinin yan  s ra bir de s n f yönetimi becerisinin e itim-ö retim faaliyetlerinin aksamamas  
noktas nda yeterli olmas  beklenmektedir. Bu becerinin kazand r lmas  ise do al olarak lisans e itiminin 
son y l nda gerçekle tirilen ö retmenlik uygulamas  ile hedeflenmektedir. Bahsedilen konuya ili kin 
uygulama ö retmenlerinin görü leri sorulmu  elde edilen bulgular Tablo 3’te aktar lm t r. 
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Tablo 3. Türkçe ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersinin s n f yönetimi becerisine katk s na yönelik 
görü leri 

Ö retmenlik uygulamas  dersinin s n f yönetimi becerisine katk  sa lad n ; f % 

Dü ünüyorum  30 90.9 

Dü ünmüyorum  2 6 

Yeterli de il  1 3 

 Toplam 33 100 

Tablo 3’e bak ld nda, Türkçe ö retmenlerinin çok büyük bir k sm  (%90) ö retmenlik uygulamas  
dersinin Türkçe ö retmen adaylar n n s n f yönetimi becerilerine katk  sa lad n  dü ünmektedir. 
Bunun yan nda baz  ö retmenlerin (%6) bu dersin s n f yönetimi noktas nda herhangi bir katk s  
olmad n  belirtirken; dersin bu konuda yeterli olmad n n belirtildi i de görülmektedir (%3). Türkçe 
ö retmenlerinin konuya ili kin de erlendirmeleri u ekildedir: 

‘‘Birebir ö renciyle ders yapmak asl nda teorik olarak ö renilen birçok uygulamalar n ne kadar 
farkl la t r labilir ve uygulanmas  kolay oldu unu gösterir. Ö retmen adaylar  uygulama 
sayesinde ö renciye ve mesle e daha kolay adapte olabilir. Staj döneminde ö retmen adaylar na 
daha fazla ders anlatma imkân  verilerek uygulama daha verimli hâle getirilebilir.’’ (Kat l mc  1) 

‘‘Ö retmenlik uygulamas , ö rencilerin s n f yönetimi becerilerine katk  sa lamaktad r. öyle ki 
farkl  s n f ve ube düzeyinde derse girmeleri sayesinde farkl  s n f ortamlar nda nas l 
davranmalar  gerekti i ile ilgili ö retmenlik meslek becerilerini geli tirmelerini sa lar.’’ (Kat l mc  
4) 

‘‘Usta ç rak ili kisi gibi de erlendirmenin mümkün oldu unu dü ünüyorum. Gözlenen ö retmenin 
davran lar n  ve etkilerini bizzat görerek kendi tecrübeleriyle ili kilendirerek nas l davran lmas  
gerekti i konusunda fikir edinmelerine katk  sa layacakt r.’’ (Kat l mc  5) 

‘‘S n f yönetimi becerilerine katk  sa lamaktad r. Ö retmen, s n f ortam n  art k teoride de il 
pratikte de gördü ünden s n fa hâkim olma, ö rencileri güdüleme konular nda ön bilgi sahibi 
olur.’’(Kat l mc  8) 

‘‘Evet sa lamaktad r. S n f içi disiplini ne ekilde sa layabilece imizi ve s n f içerisindeki herhangi 
bir soruna ne ekilde müdahale edebilece imizi ö renmemizi sa l yor.’’ (Kat l mc  9) 

‘‘Elbette sa lamaktad r. Mesle e ba lamadan önce deneyimli bir ö retmeni gözlemlemek, s n fta 
ders anlatmak, ö rencilerle iç içe bulunmak faydal d r diye dü ünüyorum.’’ (Kat l mc  10) 

‘‘Evet, katk  sa lad n  dü ünüyorum. Kuramsal bilgilerin s n fa uyarlanmas , s n f yönetiminin 
ö renilmesi vb. aç dan yararlar  var.’’ (Kat l mc  12) 

‘‘Katk  sa lar. S n f yönetimini etkileyen unsurlar  deneyimler ve kar la lan problemlerle ba  etme 
becerisi kazan r.’’ (Kat l mc  16) 

Ö retmenlik uygulamas  dersinin ö retmen adaylar n n s n f yönetimi becerilerine etkisinin 
oldu u dü üncelerin yan nda bu durumun katk  sa lamad n  veya yetersiz oldu unu belirten 
ö retmenlerin de oldu u görülmü tür. Konuya ili kin olumsuz görü  bildiren ö retmenler, u 
ifadeleri kullanm lard r: 

‘‘Çok az da olsa katk s  var. Fakat kesinlikle yeterli de il. Haftada bir günle olacak bir ey de il. 
Zaten kalabal k bir grup olarak derse girince ö renciler ister istemez rahat durmay  tercih ediyor. 
S n f yönetimi stajyer derste olsa bile uygulama dersin hocas nda kal yor. Bu durum ise biraz daha 
suni bir ortam olu turuyor.’’ (Kat l mc  3) 

‘‘Çok fazla katk  sa lamamaktad r.’’ (Kat l mc  33) 

Türkçe Ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersinin süresi ve kapsam  
ba lam ndaki görü lerine ili kin bulgular  

Derslerdeki akademik ba ar n n ve kazand r lmak istenen becerilerin dayand  baz  faktörler vard r. 
Dersin kapsam  ve süresi de bu faktörlerden baz lar d r. Nitekim ö retmenlik uygulamas  dersi, süre ve 
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kapsam bak m ndan geçmi ten beri çok fazla ele tiri almakta ve dersin içeri i ile süresinin yetersiz 
oldu u vurgulanmaktad r. Yukar da da bahsedildi i üzere bu ders daha önceden güz yar y l nda okul 
deneyimi ve bahar yar y l nda ö retmenlik uygulamas  iken yeni programda her iki dönemde de 
ö retmenlik uygulamas  olarak de i tirilmi  ve dersin içeri i, ö retmen adaylar na dönük olarak 
zenginle tirilmi tir. Dersin süresi ve kapsam na ili kin Türkçe ö retmenlerinin dü ünceleri Tablo 4’te 
aktar lm t r. 

Tablo 4. Türkçe ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersinin süre ve kapsam na yönelik görü leri 

Ö retmenlik uygulamas  dersinin süresi ve kapsam ; f % 

Yeterlidir  4 13 

Yeterli de ildir  29 87 

 Toplam  33 100 

Tablo 4’e bak ld nda Türkçe ö retmenlerinin (%87) ö retmenlik uygulamas  dersinin süre ve kapsam 
bak m ndan yetersiz oldu unu dü ündükleri görülmektedir. Bunun yan nda çok dü ük bir oranda 
Türkçe ö retmeni (%13) ise dersin süre ve kapsam n n yeterli oldu unu belirtmi tir. Türkçe 
ö retmenlerinin konuya ili kin görü leri öyledir:  

‘‘Son s n fa kalmamas  gerekti ini dü ünüyorum KPSS stresi ve devamla ilgili s k nt l  durumlar 
ya anabilir. Bizim dönemimizde ilk y l ikinci dönem vard  bence iki ve üçüncü s n fta ikinci dönem 
mutlaka olmal . Ö rencilerin okuma dinleme konu ma yazma dilbilgisi etkinlikleriyle dersi 
planlay p her bir beceri için birer uygulama yapm  olmalar  sa lanmal .’’ (Kat l mc  1) 

‘‘Ö retmenlik Uygulamas  dersi ö retmenlik meslek ve alan bilgisinin ö rencilere kazand r lmas , 
‘ö rencilerin teorik olarak edindikleri bilgileri uygulama imkân  bulmalar  aç s ndan önemlidir. Bu 
sebeple süre olarak art r lmal , ö retmen aday n n okul ortam mda daha fazla süre bulunmas  
sa lanmal d r.’’ (Kat l mc  2) 

‘‘Kapsam olarak çok k s tl , süre olarak da çok k sa oldu unu dü ünüyorum. Bir ki iyi mesle e 
haz rlamak için verilen f rsatlar n geni letilmesi ve 1 y l olan staj döneminin en az 2 y l olarak 
güncellenmesi gerekiyor.’’ (Kat l mc  5) 

‘‘Ö retmenlik uygulamas n n süresinin s n rl  oldu unu dü ünüyorum. E itim fakültesine kay t 
yapt ran her ö rencinin ilk s n ftan ba layarak son Soma’da kadar artan bir süre uygulama dersi 
almas  gerekir.’’ (Kat l mc  6) 

‘‘3. ve 4. s n f olmak üzere iki y l yap lmal d r. 3. s n fta 5 ve 6. s n flar, 4. s n fta ise 7. ve 8. s n flar n 
dersleri a rl kta olacak ekilde ö retmenlik uygulamas  yap lmal d r.’’ (Kat l mc  7) 

‘‘Deneyim süreci artt r labilir. Çünkü ö retmenlik sosyal bir meslek oldu u için daha çok sahada 
olmay , birebir ileti im kurmay  gerektirir.’’ (Kat l mc  11) 

‘‘Sadece bir dönem veya bir y l de il e itim fakültesine girildi i andan itibaren 8 dönem boyunca 
olmal d r.’’ (Kat l mc  13) 

‘‘Haftada iki veya üç güne yay lmal  ya da birinci s n ftan itibaren her y l olmal .’’ (Kat l mc  16) 

‘‘Süresi ve kapsam  geni lemelidir. Komisyon, toplant , törenler, tutanaklar dâhil olmal .’’ 
(Kat l mc  20) 

‘‘Bir y l boyunca ve haftada bir olmas  yeterlidir.’’ (Kat l mc  26) 

Türkçe Ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersini uygulama ba lam ndaki 
önerilerine ili kin bulgular 

Özellikle e itim bilimleri alan  esas al nmak üzere, bir dersin nas l yürütülece i ya da dersin eksik veya 
üstün yönleri ancak sahada yer alan ve aktif olarak e itim- ö retimin içinde bulunan ki iler taraf ndan 
belirlenebilir. Bu çal mada da aktif olarak ö retmenlik uygulamas  dersini yürütmekte olan Türkçe 
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ö retmenlerinden görü  al nm  ve son olarak da bu derse dair Türkçe ö retmenlerinin önerileri 
sorulmu tur. Bu derse dair aktar lan öneriler ise u ekildedir:  

‘‘Ö retmenlik uygulamas  dersinin adaylar n farkl  ö renme ortamlar m  gözlemlemeleri 
aç s ndan sadece ehir merkezlerindeki okullarda de il köy okullar n n da dahil edilerek 
uygulanmas  daha gerçekçi bir ö renme ortam  olu turacakt r. Ayr ca ö retmenlik uygulamas  
dersinin süresinin uzat lmas  da ö retmen adaylar n n bu dersten daha fazla faydalanmas nda 
yararl  olacakt r. Yine uygulama dersinin verimli olabilmesi için fakülte ile uygulama okulu 
aras ndaki i  birli inin geli tirilmesi, artt r lmas  gerekmektedir.’’ (Kat l mc  1) 

‘‘Lisans e itiminin üçüncü ve dördüncü y l nda olmas  gerekiyor. Ö retmenlerin hem idare hem 
ö retmenlik mesle i aç s ndan i i sahada tam olarak ö renmesi iyi olur dü üncesindeyim. Yani 
göstermelik uygulama kimseye fayda getirmiyor. Meslek tecrübesi çok iyi olan ö retmenlerin bu 
konuda görevlendirilmesi isabet olur. Haftada bir gün yerine iki gün ve farkl  okullarda uygulama 
olabilir. Ama ne olursa olsun hiçbir ey kâ t üzerinde de il gerçekten uygulayarak olsun.’’ 
(Kat l mc  2) 

‘‘Ö retmenlik uygulamas  dersini alan ö rencilerin en az bir veli toplant s na, en az bir yaz l  s nava 
dahil edilmeleri gereklidir. Ayr ca uygulama ö rencilerinin geldikleri okulda en az bir s n fa 
yönelik sunum yapmalar  ya da yapt rmalar  faydal  olacakt r.’’ (Kat l mc  7) 

‘‘Süre uzat lmal , ö rencilerin derslerdeki etkinli ini art r lmal  ve ö renciler deneyimli 
ö retmenlerle çal mal . Ayr ca her dönem farkl  okullarda bulunmal lar, farkl  okul deneyimi 
ya ayabilmek amac yla (kültür seviyesi dü ük ve yüksek gibi).’’ (Kat l mc  8) 

‘‘Ö rencilerin devam durumu titizlikle takip edilmeli dan man okul ziyaretini ihmal etmemeli 
ö renciler 3kisiyi geçmeyen gruplarla ders gözlemine kat lmal .’’ (Kat l mc  15) 

‘‘Kapsam  geni letilebilir. Üniversite ve okullar m z daha etkin ve yak n olmal . u an 
akademisyenlerin büyük ço unlu unun okullara gelip ö rencilerini ziyaret etme, onlar  yerinde 
görme görevlerini birer angarya olarak gördüklerini dü ünüyorum ve görüyorum. Üniversitenin 
biraz daha sahada (okullarda) neler olup bitti ini incelemesi ve yerinde görmesi gerekti ini 
dü ünüyorum.’’ (Kat l mc  17) 

‘‘Ö retmen adaylar  k s tlanmamal , yaln z olarak da derse girebilmeli, konular s n rl  
tutulmamal , uygulama süreleri uzat lmal , etkinlik a rl kl  derslerin i lenmesine izin verilmeli, 
konu anlat m  kitap ile s n rland r lmamal .’’ (Kat l mc  20) 

‘‘Her eyden önce akademisyenlerimiz bunun önemli bir ders oldu unu dü ünüp uygulama 
ö rencilerinin de dü ünmesini sa lamal . Okuldaki uygulama hocalar  sadece para kazanmak için 
bu görevi almamal . Meslekte en az 10 y l n  doldurmam  hocalara bu görev verilmemeli. Gerçek 
manada bunun denetimi yap lmal . Hatta gerekirse akademisyen ve uygulama hocas  stajyer 
ö rencisine ortak olarak bir geli im ya da öneri dosyas  haz rlamal .’’ (Kat l mc  25) 

‘‘Süre uzat lmal , ö rencilerin derslerdeki etkinli ini art r lmal  ve ö renciler deneyimli 
ö retmenlerle çal mal . Ayr ca her dönem farkl  okullarda bulunmal lar, farkl  okul deneyimi 
ya ayabilmek amac yla (kültür seviyesi dü ük ve yüksek gibi).’’ (Kat l mc  27) 

‘‘Daha fazla süre ayr lmal . Ayr ca, uygulamaya giden ö rencilere stajyerlik ad  alt nda sekreterlik, 
çayc l k, yaz l  okutmanl  vs. gibi eyler yapt r lmamal . Ö rencilere derse aktif kat l m f rsat  
verilmeli.’’ (Kat l mc  31) 

Sonuç, tart ma ve öneriler 

Türkçe e itimi ö retmenlik uygulamas  dersinin uygulama ö retmenlerinin görü lerine göre 
de erlendirilmesinin amaçland  bu çal mada, ö retmenlik uygulamas  dersine yönelik: 

 Akademik geli im 

 S n f yönetimi 

 Dersin süresi ve kapsam   
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 Uygulamaya yönelik öneriler 

olmak üzere dört tema elde edilmi tir. Elde edilen temalarda, uygulama ö retmenlerinin ö retmenlik 
uygulamas  dersinin farkl  yönlerine dair olumlu görü leri olmakla birlikte yeterli görmedikleri 
noktalar n da bulundu u sonucuna ula lm t r. Dersle ilgili ula lan sonuçlar a a da detayl  olarak 
tart lm t r.  

Ö retmenlik uygulamas  dersinin Türkçe ö retmen adaylar n n akademik geli imlerine olan katk s n n 
belirlenmeye çal ld  temada uygulama ö retmenleri (%90) bu dersin akademik geli ime do rudan 
katk da bulundu unu belirtmi tir. Nitekim bu katk , baz  ö retmenlerce farkl  ö retim yöntem ve 
teknikleri gözlemleme ve uygulama, bu konuda yeterlilik kazanma aç s ndan faydal  olarak belirtilmi tir. 
Dursun ve Kuzu (2008) ö retmen adaylar n n, bir dönem boyunca gerçekle tirilen ö retim etkinlikleri 
ve uygulama ö retmeni ile uygulama ö retim elemanlar n n dönütleri arac l yla büyük ölçüde 
kendilerini geli tirme f rsat  bulduklar n  vurgulamaktad r. Konuyla alakal  olarak Alt nta  ve Görgen de 
(2014) çal malar nda ö retmenlik uygulamas  II dersinin ö retmen adaylar n n deneyim kazanmada 
ve mesle i yak ndan tan malar nda etkili bir ders oldu u sonucuna ula m lard r. Seçer, Çeliköz ve 
Kayg l  (2010) ise ö retmenlik uygulamas n n, ö retmen adaylar na gözlem yapma ve böylece dersin 
a amalar n  görme, ö retim yöntem ve tekniklerinin nas l uyguland n n fark na varma, araç-gereçten 
yararlanma ve s n f n kontrolü gibi birçok unsuru ayn  anda tecrübe etmeye imkân vermesi aç s ndan 
önemli oldu unu vurgulam lard r. 

Çal madan elde edilen di er bir tema ise, ö retmenlik uygulamas  dersinin ö retmen adaylar n n s n f 
yönetimi becerilerine katk  sa lay p sa lamad na yöneliktir. Türkçe ö retmenlerinin (%90,1) görü leri 
do rultusunda, bu dersin s n f yönetimine do rudan katk  sa lad na ula lm t r. Çal madan elde 
edilen bu sonuç Karadüz, Eser, ahin ve lbay’ n (2009) ö retmenlik uygulamalar nda, ö retmen 
adaylar n n s n f yönetimi ve ileti im becerilerinin ba larda yetersiz oldu u, bu becerilerin ancak 
uygulama yaparak zamanla a labildi i gözlemleri ile uyu maktad r. Buna ilaveten eker, Deniz ve 
Görgen (2005) nitelikli ö retmenin özelliklerini tan mlarken bunlardan birinin de s n f yönetimi 
becerisi oldu unu belirtmi lerdir.  

Türkçe ö retmenlerinin ö retmenlik uygulamas  dersine yönelik görü lerinden biri de dersin süresi ve 
kapsam na yöneliktir. Uygulama ö retmenleri (%87) dersin süresinin ve kapsam n n yetersiz oldu unu 
belirtmi  ve dersin sadece son s n fta de il lisans e itimi sürecine yay lmas  gerekti ini vurgulam lard r. 
Elde edilen bu sonuç Ayd n, Selçuk ve Ye ilyurt, 2007; Gökçe ve Demirhan, 2005; Güzel, Cerit-Berber 
ve Oral, 2010; ahin, 2003; a maz-Ören, Sevinç ve Erdo mu , 2009; im ek, Alkan ve Erdem, 2013 
ile tutarl l k göstermektedir. Ayr ca Aslan ve Sa lam (2017) farkl  bran  ö retmenlerinden ald klar  
görü ler do rultusunda ö retmenlik uygulamas  dersinin süresinin yetersiz oldu u sonucuna 
varm lard r. Konuyla alakal  Senemo lu (1993) ö retmenlik uygulamas  dersinin son s n fa 
s k t r lmas n n uygun ve yetersiz oldu unu vurgulamaktad r. Çal madan elde edilen ve sürenin 
yetersiz oldu una yönelik sonuçlar ile alan yaz n çal malar n n örtü tü ü görülmektedir. 

Çal man n bulgular ndan ve uygulama ö retmenlerinin konuya dair görü lerinden hareketle u 
önerilerde bulunulabilir.  

 Ö retmenlik uygulamas  dersi, sadece ehir merkezindeki okullarla s n rland r lmamal , 
ö retmen adaylar n n farkl  sosyo- kültürel ve akademik düzeydeki okullarda da deneyim 
kazanmalar  sa lanmal d r. 
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 Ö retmen adaylar n n derslere yaln z girmesi onlar n s n f yönetimini ve s n f ortam n  daha 
rahat gözlemlemelerine olanak sa layacakt r. 

 Akademisyenlerin süreçte daha aktif rol almalar  sa lanarak uygulama ö retmenleriyle birlikte 
her ö retmen aday  için ortak bir geli im dosyas  haz rlanabilir. 
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15-Ö renci yap s  podcast (ses yay n ) olu turma süreçlerinin yabanc  dil olarak 
Türkçe ö renenlerin konu ma ve yazma becerisi ile bu becerilerdeki öz 

yeterliliklerine etkisi1 

Osman Kür at YORGANCI2 

Bayram BA 3 

APA: Yoganc , O. K. & Ba , B. (2022). Ö renci yap s  podcast (ses yay n ) olu turma süreçlerinin 
yabanc  dil olarak Türkçe ö renenlerin konu ma ve yazma becerisi ile bu becerilerdeki öz 
yeterliliklerine etkisi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 256-282. DOI: 
10.29000/rumelide.1073907. 

Öz 

Bu ara t rman n amac , ö renci yap s  podcast (ses yay n ) olu turma süreçlerinin yabanc  dil olarak 
Türkçe ö renenlerin konu ma ve yazma becerileri ile bu becerilerdeki öz yeterliliklerine etkisini 
ara t rmakt r. Çal ma nicel ara t rma yöntemlerinden e le tirilmi  ön test son test deney ve kontrol 
gruplu yar  deneysel desenle yürütülmü tür. Çal ma grubu 2019-2020 e itim-ö retim y l nda Y ld z 
Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabanc  Dil Uygulama ve Ara t rma Merkezi (TÖMER)’nde B1 
seviyesinde yabanc  dil olarak Türkçe ö renen 40 ö renciden olu maktad r. Çal mada veri toplama 
arac  olarak ara t rmac  taraf ndan geli tirilen “Ki isel Bilgi Formu”, “Orta (B1-Ba ms z) Düzey 
Ba ms z Konu ma Türkçe Yeterlilik S nav ”, “Orta (B1-Ba ms z) Düzey Kar l kl  Konu ma Türkçe 
Yeterlilik S nav ”, “Orta (B1- Ba ms z) Düzey Yazma Türkçe Yeterlilik S nav ”, “Yabanc  Dil Olarak 
Türkçe Ö renenler çin B 1 Düzeyi Ba ms z Konu ma Becerisi Dereceli Puanlama Anahtar ”, 
“Yabanc  Dil Olarak Türkçe Ö renenler çin B1 Düzeyi Kar l kl  Konu ma Becerisi Dereceli 
Puanlama Anahtar ” ve “Yabanc  Dil Olarak Türkçe Ö renenler çin B1 Düzeyi Yazma Becerisi 
Dereceli Puanlama Anahtar ” kullan lm t r. Ayr ca ilgililerden izinleri al nan “Konu ma Öz Yeterlik 
Ölçe i” ve “Yazma Öz Yeterlik Ölçe i” de çal mada veri toplama arac  olarak kullan lm t r. Çal ma 
sonucunda Türkçenin yabanc  dil olarak ö retiminde ö renci yap s  sesli yay n olu turma süreçlerine 
kat lan deney grubu ö rencilerinin konu ma ve yazma ba ar  puanlar  ile konu ma ve yazma öz 
yeterlilik düzeylerinin artt  sonucuna ula lm t r. Ortaya ç kan bu anlaml  farkl l k sebebiyle 
Türkçenin yabanc  dil olarak ö retiminde podcast kullan m n n konu ma ve yazma becerisi ile 
konu ma ve yazma öz yeterliliklerini geli tirmede yenilikçi bir teknolojik ö retim arac  olabilece i 
dü ünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ses yay n , konu ma ve yazma becerisi, konu ma ve yazma öz yeterlili i 

                                                             
1  Bu makale ikinci yazar dan manl nda yürütülen “Yabanc  Dil Olarak Türkçe Ö retiminde Podcast (Ses Yay n ) 

Kullan m n n Üretici Dil Becerilerine Etkisi” isimli doktora tez çal mas  verileri kullan larak birinci yazar taraf ndan 
üretilmi tir. 

2  Ö r. Gör. Dr., Y ld z Teknik Üniversitesi, Rektörlük, TÖMER ( stanbul, Türkiye), yorganci@yildiz.edu.tr, ORCID ID: 
0000-0001-8230-219X [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 21.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1073907] 

3  Prof. Dr., Y ld z Teknik Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler E itimi Bölümü, Türkçe E itimi ABD 
( stanbul, Türkiye), bayrambas@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-3569-9395 
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The impact of student - generated podcast formation processes on speaking and 
writing skills of learners of Turkish as a foreign language and their self-efficacy 

in these skills 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the impact of the student-generated podcast formation 
processes on speaking and writing skills learners of Turkish as a foreign language and their self-
efficacy in these skills. The study was carried out with a paired sample test for pre-test and post-test 
experimental and control groups of a quasi-experimental design, which is one of the quantitative 
research methods. The study group consists of 40 students who learn Turkish as a foreign language 
at B1 level at Y ld z Technical University Turkish and Turkish and Foreign Languages Application and 
Research Center (TÖMER) in the 2019-2020 academic year. "Personal Information Form", 
"Intermediate (B1-Independent) Level Turkish Proficiency Exam for Speaking", "Intermediate (B1-
Independent) Level Turkish Proficiency Exam for Conversation", "Intermediate (B1-Independent) 
Level Turkish Proficiency Exam for Writing”, “B1 Level Independent Speaking Skill Rubric for 
Learners of Turkish as a Foreign Language”, “B1 Level Conversation Rubric for Learners of Turkish 
as a Foreign Language” and “B1 Level Writing Skill Rubric for Learners of Turkish as a Foreign 
Language” were used, developed by the researcher, as data collection tool in the study. In addition, 
"Speaking Self-Efficacy Scale" and "Writing Self-Efficacy Scale", which were approved by the 
authorities, were also used as data collection tools in the study. As a result of the study, it was figured 
out that the speaking and writing success rates and speaking and writing self-efficacy levels of the 
experimental group student, who participated in the student-generated audio broadcasting processes 
in teaching Turkish as a foreign language, increased. Due to this significant difference, it is considered 
that the use of podcasts can be an innovative technological teaching tool for improving speaking and 
writing skills and speaking and writing self-efficacy in teaching Turkish as a foreign language.  

Keywords: Pocasting, speaking and writing skill, speaking and writing self-efficacy 

Giri  

Teknolojinin h zl  geli iminin içerisinde bulundu umuz zaman diliminde ileti imi önceki dönemlere 
göre daha çok etkiledi i ve de i tirdi i inkâr edilemez bir gerçektir. 21. yüzy ldaki bu geli meler 
insanlar n özel hayatlar ndan e itim ya amlar na, meslek hayatlar ndan kamusal ya am alanlar na 
kadar köklü de i ikliklere sebep olmu  ve olmaya devam etmektedir. New London Group (1996)’a göre 
bu önemli etki, 21. yüzy l n son y llar nda insan ya am n  ekillendirecek karakteristik özellik olacakt r. 

ABD’de gerçekle tirilen “21. Yüzy l Ö renme Ortakl  Projesi (P21-Partnership for 21st Century 
Learning)” adl  çal mada “21. Yüzy l Becerileri (Partnership for 21st Century Skills)” ba l  alt nda 
say lan 21. yüzy l insan ndan beklenen becerilerin neredeyse tamam na yak n n n e itim, teknoloji ve 
dille do rudan veya dolayl  olarak ili kili oldu u dikkat çekmektedir (Battleforkids, 2019; OECD, 2021). 

Foulger ve di erleri (2017)’nin Amerikan E itim Bakanl  E itim Teknolojileri Ofisi’nin ö retmen 
yeti tiricilerinin teknoloji yeterliliklerinin belirlenmesi ça r s  üzerine gerçekle tirdikleri “Ö retmen 
E iticilerinin Teknoloji Yeterlilikleri” isimli çal mada ABD Ulusal E itim Teknolojisi Plan  çerçevesinde 
ö retmen yeti tiricilerinin teknoloji yeterliliklerinin olu turulmaya çal ld  görülmektedir.  
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Ö retmen e iticilerinin teknolojik yeterliliklerini belirlemeyi amaçlayan ilgili çal madan da 
anla labilece i gibi günümüz e itim ortamlar n n teknolojiden ba ms z dü ünülmesi mümkün 
görünmemektedir. 

2019’da yay nlanan “Becerilerin Görünümü 2019: Dijital Dünyaya Do ru Geli im (Toker ve di ., 2021, 
3-6).” isimli raporda, “Avrupa Vatanda lar  Dijital Yeterlilikler Çerçevesi” ile “E itimciler için Dijital 
Yeterlilikler Çerçevesi”nde dijital dünyaya do ru h zl  bir yönelimin söz konusu oldu u günümüzde 
e itime ve e itimin temel ta y c s  dile vurgu yap ld , ileti imin ve dilin teknolojiden ba ms z 
dü ünülemeyece inin alt n n çizildi i dikkat çekmektedir 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ, 2015)’nde bireyin kazanmas n n beklenildi i hayat boyu ö renme 
becerileri kapsam nda matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler ile dijital yetkinlik 
eklinde say lan anahtar kavramlar aras nda ana dilinde ileti im ve yabanc  dillerde ileti ime birinci ve 

ikinci s ralarda yer verilmi  olmas  e itimde dil ve yabanc  dil e itiminin önemine aç kça dikkat 
çekildi ini göstermektedir. 

Teknolojinin insan ya am n n tamam nda, özelikle e itimde ve dil e itiminde önemli düzeyde yer ald  
günümüzde Türkçenin yabanc  dil olarak ö retimi süreçlerinin de günün gerekleri ve ihtiyaçlar na göre 
yeniden ekillendirilmesi gerekmektedir. Yabanc  dil olarak Türkçe ö retimi süreçlerine yenilikçi 
teknolojik e itim ve ö retim açlar n n dâhil edilmesi gerekmektedir. 

Küreselle en dünyaya uyum sa layabilmek için e itim ortamlar n n gerekli teknolojilerle donat lmas  
gerekmektedir. Türkçenin yabanc  dil olarak ö retiminde, özellikle de yazma ve konu ma becerilerinde 
ça n gereklerine uygun yenilikçi teknolojik araçlarla ö retim yap lmas  hâlinde dil e itiminde istenilen 
ve beklenilen seviyelere daha kolay ula labilece ini unutmamak gerekmektedir. 

Yabanc  dil olarak Türkçe ö retiminde kullan labilecek yenilikçi teknolojik araçlardan biri de dil 
e itiminde kullan m  bak m ndan “ö renci yap s /üretimi (student generated/created)” ve “ö retmen 
yap s /üretimi (teacher generated/created)” eklinde ikiye ayr lan podcastlerdir (ses yay nlar ) (Koçak, 
2017; Kooten, Bia, 2019). 

Ses yay n , ipod (mp3 oynat c s ) sözcü ünün “pod” bölümü ile ngilizcede yay n anlam na gelen 
broadcast sözcü ünün “cast” bölümünün birle mesiyle olu mu  genel olarak RSS tekni iyle ta nabilir 
cihazlara da t m  sa lanabilen bir çe it ses içeri i; yabanc  dil ö renimi için haz rlanm , ö rencilerin 
yeni bir dil ö renmesini kolayla t ran yap land r lm  ses kay tlar  ve RSS teknolojileri kullan larak 
bilgisayar ve ta nabilir cihazlara uygun teknolojiler yard m yla indirilebilen i itsel malzemeler olarak 
çe itli ve farkl  biçimlerde tan mlanmaktad r (Cayhan, Karaka , 2019; enda  ve di ., 2017). 

Literatür tarand nda yabanc  dil olarak Türkçe ö retiminde ses yay nlar  üzerine yok denecek kadar az 
çal man n bulundu u, var olan çal malar n da daha çok ö retmen yap s  ses yay nlar  ve genellikle 
dinleme becerisi üzerine yo unla t  görülmektedir. Bununla birlikte yabanc  dillerde ö renci yap s  ses 
yay n  ara t rmalar na ve bu yay nlar n konu ma becerisi üzerindeki etkileri üzerine incelemeler 
yap ld na rastlan lsa da Türkçenin yabanc  dil olarak ö retiminde ö renci yap s  ses yay nlar  ile 
bunlar n konu ma ve yazma becerileri üzerindeki etkilerine de inen ara t rmalara rastlan lmamaktad r. 

Bu bak mdan ö renci yap s  podcast (ses yay n ) kullan m n n yabanc  dil olarak Türkçe ö retiminde 
Türkçeyi yabanc  dil olarak ö renenlerin konu ma ve yazma becerisi ba ar lar  ile konu ma ve yazma öz 
yeterlilik alg lar  üzerine etkileri ara t r lmaya de er görülmü tür. 
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Yöntem 

Bu bölümde ara t rman n modeli, çal ma grubu, veri toplama araçlar  ile verilerin toplanmas  ve analizi 
aç klanm t r. 

Ara t rman n modeli 

Nicel ara t rma i lemlerinin uyguland  ara t rma e le tirilmi  ön test-son test kontrol gruplu yar  
deneysel desen ile gerçekle tirilmi tir. De i kenler aras ndaki sebep-sonuç ili kilerini belirlemeyi 
hedefleyen ara t rma desenleri deneysel desenler olarak isimlendirilmektedir. Bu amac  
gerçekle tirmek için ba ms z de i kenleri manipüle ederken iç geçerlili i korumak ad na d sal 
de i kenleri kontrol alt na al p ba ml  de i kenler üzerinde ölçme yapmak gerekmektedir. Deneysel 
desenler deney ve kontrol gruplar na atanm  deneklerin deney öncesi ve sonras  ölçüldü ü desenler 
olarak da tan mlanabilir (Büyüköztürk, 2008). 

Çal ma grubu 

Ara t rma 2019-2020 e itim-ö retim y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabanc  Dil Uygulama 
ve Ara t rma Merkezi’nde B1 düzeyinde Türkçe ö renen 40 ö renci ile gerçekle tirilmi tir. Deney ve 
kontrol gruplar na birbirine en çok benzeyen ö rencilerden atama yap labilmesi için çal maya konu 
olan ki i veya nesneleri belirli özelliklerine göre s n fland rmaya yarayan ve çok de i kenli bir analiz 
olan kümeleme analizi kullan lm t r (Antalyal , 2006, s. 349). 

B1 düzeyindeki 40 ö rencinin kümeleme analizi ile deney ve kontrol gruplar na atamalar n n 
yap labilmesi için ön ve son testlerde kullan lmak üzere ara t rmac  taraf ndan geli tirilen konu ma ve 
yazma becerisi yeterlilik s navlar na al nmayacak maddelerden olu turulan ba ms z bir s nav 
uygulanm t r. Ayr ca ö rencilerin demografik özelliklerine yönelik bilgiler elde etmek üzere yine 
ara t rmac  taraf ndan geli tirilen bir Ki isel Bilgi Toplama Formu kullan lm t r. 

Beceri s navlar ndan elde edilen puanlara uygulanan Kendall Testi ve da t m korelasyonu sonras  
yirmi er ö rencilik deney ve kontrol grubu olu turulmu tur. 

Deney ve kontrol grubunu olu turan ö rencilerin demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmi tir. 

Tablo 1: Deney ve kontrol grubu özellikleri 

 Kad n Erkek 

Deney 9 11 

Kontrol 7 13 

Toplam 16 24 

Veri toplama araçlar  

Ara t rmada veri toplama arac  olarak “Orta (B1-Ba ms z) Düzey Ba ms z Konu ma Türkçe Yeterlilik 
S nav , Orta (B1-Ba ms z) Düzey Kar l kl  Konu ma Türkçe Yeterlilik S nav , Orta (B1-Ba ms z) Düzey 
Türkçe Yazma Yeterlilik S nav , Yabanc  Dil Olarak Türkçe Ö renenler çin B1 Düzeyi Ba ms z 
Konu ma Becerisi Dereceli Puanlama Anahtar , Yabanc  Dil Olarak Türkçe Ö renenler çin B1 Düzeyi 
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Kar l kl  Konu ma Becerisi Dereceli Puanlama Anahtar , Yabanc  Dil Olarak Türkçe Ö renenler çin B1 
Düzeyi Yazma Becerisi Dereceli Puanlama Anahtar  ile Konu ma Öz Yeterlik Ölçe i ve Yazma Öz Yeterlik 
Ölçe i” kullan lm t r. 

B1 düzeyi ba ms z konu ma beceri s nav n n haz rlanmas  için B1 seviyesi ba ms z konu ma 
yeterliliklerinin gösterildi i bir belirtke tablosu olu turulmu , belirtke tablosuna göre beceri s nav n n 
madde havuzu haz rlanm , haz rlanan madde havuzu kapsam geçerlili i için uzman görü lerine 
sunulmu , be  farkl  alan uzman ndan havuzdaki dört maddenin her biri için 1 (en yüksek) ila 4 (en 
dü ük) aras nda s ral  puanlama yapmas  istenmi , uzman görü lerine göre en yüksek toplam puan  alan 
maddenin ön-son test beceri s nav  olarak kullan lmas na karar verilmi tir. 

Tablo 2: Orta (B1-Ba ms z) düzey ba ms z konu ma Türkçe yeterlilik s nav  uzman görü leri 

 P1 P2 P3 P4 P5 Toplam 
Puan 

M1 4 3 4 4 4 19 

M2 1 1 1 1 1 5 

M3 2 2 3 2 3 12 

M4 3 4 2 3 2 14 

Uzman görü lerine göre en yüksek puan  alan M1 ön-son test ba ms z konu ma becerisi s nav sorusu 
olarak kullan lm t r. 

B1 düzeyi kar l kl  konu ma beceri s nav n n haz rlanmas  için B1 seviyesi kar l kl  konu ma 
yeterliliklerinin gösterildi i bir belirtke tablosu olu turulmu , belirtke tablosuna göre beceri s nav n n 
madde havuzu haz rlanm , haz rlanan madde havuzu kapsam geçerlili i için uzman görü lerine 
sunulmu , be  farkl  alan uzman ndan havuzdaki dört maddenin her biri için 1 (en yüksek) ila 4 (en 
dü ük) aras nda s ral  puanlama yapmas  istenmi , uzman görü lerine göre en yüksek toplam puan  alan 
maddenin ön-son test beceri s nav  olarak kullan lmas na karar verilmi tir. 

Tablo 3: Orta (B1-Ba ms z) düzey kar l kl  konu ma Türkçe yeterlilik s nav  uzman görü leri 

 P1 P2 P3 P4 P5 Toplam 
Puan 

M1 4 4 4 4 4 20 

M2 3 3 3 3 3 15 

M3 2 2 1 1 2 8 

M4 1 1 2 2 1 7 

Uzman görü lerine göre en yüksek puan  alan M1 ön-son test kar l kl  konu ma becerisi s nav sorusu 
olarak kullan lm t r. 

B1 düzeyi yazma konu ma beceri s nav n n haz rlanmas  için B1 seviyesi yazma yeterliliklerinin 
gösterildi i bir belirtke tablosu olu turulmu , belirtke tablosuna göre beceri s nav n n madde havuzu 
haz rlanm , haz rlanan madde havuzu kapsam geçerlili i için uzman görü lerine sunulmu , be  farkl  
alan uzman ndan havuzdaki dört maddenin her biri için 1 (en yüksek) ila 4 (en dü ük) aras nda s ral  
puanlama yapmas  istenmi , uzman görü lerine göre en yüksek toplam puan  alan maddenin ön-son 
test beceri s nav  olarak kullan lmas na karar verilmi tir. 
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Tablo 4: Orta (B1-Ba ms z) düzey yazma Türkçe yeterlilik s nav  uzman görü leri 

 P1 P2 P3 P4 P5 Toplam 
Puan 

M1 4 4 4 4 3 19 

M2 3 3 3 3 4 16 

M3 2 2 2 2 2 10 

M4 1 1 1 1 1 5 

Uzman görü lerine göre en yüksek puan  alan M1 ön-son test yazma becerisi s nav sorusu olarak 
kullan lm t r. 

Ara t rmada geli tirilen ba ms z konu ma becerisi ölçme arac ndan elde edilecek verilerin 
de erlendirilebilmesi için yine ara t rmac  taraf ndan bir ba ms z konu ma becerisi dereceli puanlama 
anahtar  geli tirilmi tir. 

DPA’n n kapsam geçerlili i için al nan uzman görü leri a a da gösterilmi tir. 

Tablo 5: Yabanc  Dil Olarak Türkçe ö renenler için B1 düzeyi ba ms z konu ma becerisi dereceli puanlama 
anahtar na yönelik uzman görü leri 

 1.uzman 2.uzman 3.uzman 4.uzman 5.uzman Toplam 
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1. 
Madde   +  +    +   +   +  1 4 

2. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

3. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

4. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

5. 
Madde   +   +  +    +   +  1 4 

6. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

7. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

8. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

9. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

10. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

11. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

12. 
Madde   +   +   +   +   +   5 
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13. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

14. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

15. 
Madde   +   +   +  +    +  1 4 

16. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

17. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

18. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

19. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

20. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

21. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

22. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

23. 
Madde   +   +   +   +   +   5 

Uzman görü lerinin yüksek düzeyde örtü mesi, ilgili DPA’n n kapsam geçerlili ine sahip oldu unu 
göstermi tir. 

DPA’n n güvenilirli i için 3 farkl  alan uzman n n 30 farkl  ö rencinin ba ms z konu ma becerisi 
s nav n  puanland  verilere ait güvenilirlik bulgular  a a da gösterilmi tir. 

Tablo 6: Yabanc  Dil Olarak Türkçe ö renenler için B1 düzeyi ba ms z konu ma becerisi dereceli puanlama 
anahtar na yönelik güvenirlik bulgular  

Madde Puanlay c lar Aras  Korelasyon (Intraclass 
Correlation) 

% 95 Güven 
Aral  

Alt 
S n r 

Üst 
S n r 

1. Madde 
Tek Ölçümler .612 .415 .774 

Ortalama 
Ölçümler .826 .680 .911 

2. Madde 
Tek Ölçümler .691 .517 .825 

Ortalama 
Ölçümler .870 .762 .934 

3. Madde 
Tek Ölçümler .739 .582 .855 

Ortalama 
Ölçümler .895 .807 .946 

4. Madde 
Tek Ölçümler .673 .493 .814 

Ortalama 
Ölçümler .861 .745 .929 

5. Madde Tek Ölçümler .714 .548 .840 
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Ortalama 
Ölçümler .882 .785 .940 

6. Madde 
Tek Ölçümler .737 .579 .853 

Ortalama 
Ölçümler .894 .805 .946 

7. Madde 
Tek Ölçümler .508 .291 .701 

Ortalama 
Ölçümler .756 .552 .876 

8. Madde 
Tek Ölçümler .622 .427 .780 

Ortalama 
Ölçümler .831 .691 .914 

9. Madde 
Tek Ölçümler .687 .511 .822 

Ortalama 
Ölçümler .868 .758 .933 

10. 
Madde 

Tek Ölçümler .666 .484 .809 

Ortalama 
Ölçümler .857 .737 .927 

11. Madde 
Tek Ölçümler .624 .429 .782 

Ortalama 
Ölçümler .833 .693 .915 

12. 
Madde 

Tek Ölçümler .458 .236 .664 

Ortalama 
Ölçümler .717 .481 .856 

13. 
Madde 

Tek Ölçümler .694 .520 .827 

Ortalama 
Ölçümler .872 .765 .935 

14. 
Madde 

Tek Ölçümler .549 .339 .730 

Ortalama 
Ölçümler .785 .606 .890 

15. 
Madde 

Tek Ölçümler .623 .429 .781 

Ortalama 
Ölçümler .832 .693 .915 

16. 
Madde 

Tek Ölçümler .792 .658 .886 

Ortalama 
Ölçümler .920 .852 .959 

17. 
Madde 

Tek Ölçümler .635 .444 .789 

Ortalama 
Ölçümler .839 .706 .918 

18. 
Madde 

Tek Ölçümler .713 .546 .839 

Ortalama 
Ölçümler .882 .783 .940 

19. 
Madde 

Tek Ölçümler .494 .276 .691 

Ortalama 
Ölçümler .746 .534 .870 

Tek Ölçümler .561 .353 .739 
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20. 
Madde 

Ortalama 
Ölçümler .793 .621 .895 

21. 
Madde 

Tek Ölçümler .660 .476 .805 

Ortalama 
Ölçümler .853 .731 .925 

22. 
Madde 

Tek Ölçümler .709 .541 .836 

Ortalama 
Ölçümler .880 .779 .939 

23. 
Madde 

Tek Ölçümler .762 .614 .868 

Ortalama 
Ölçümler .906 .827 .952 

Toplam 
Tek Ölçümler .963 .933 .981 

Ortalama 
Ölçümler .987 .977 .993 

3 farkl  alan uzman  taraf ndan ayr  ayr  de erlendirilen 30 kat l mc n n s navlar ndan elde edilen 
verilere göre hesaplanan de erlendiriciler aras  tutarl l k katsay s n n 0,987 olmas  ilgili DPA’n n 
güvenilir oldu unu göstermi tir. 

Ara t rmada geli tirilen kar l kl  konu ma becerisi ölçme arac ndan elde edilecek verilerin 
de erlendirilebilmesi için yine ara t rmac  taraf ndan bir kar l k konu ma becerisi dereceli puanlama 
anahtar  geli tirilmi tir. 

DPA’n n kapsam geçerlili i için al nan uzman görü leri a a da gösterilmi tir. 

Tablo 7: Yabanc  Dil Olarak Türkçe ö renenler için B1 düzeyi kar l kl  konu ma becerisi dereceli puanlama 
anahtar na yönelik uzman görü leri 

 1.uzman 2.uzman 3.uzman 4.uzman 5.uzman Toplam 
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25. 
Madd
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Uzman görü lerinin yüksek düzeyde örtü mesi, ilgili DPA’n n kapsam geçerlili ine sahip oldu unu 
göstermi tir. 

DPA’n n güvenilirli i için 3 farkl  alan uzman n n 30 farkl  ö rencinin kar l kl  konu ma becerisi 
s nav n  puanland  verilere ait güvenilirlik bulgular  a a da gösterilmi tir. 

Tablo 8: Yabanc  Dil Olarak Türkçe ö renenler için B1 düzeyi kar l kl  konu ma becerisi dereceli puanlama 
anahtar 'na yönelik güvenirlik bulgular  

Madde 

Puanlay c lar Aras  
Korelasyon 
(Intraclass 
Correlation) 

% 95 Güven Aral  

Alt S n r Üst S n r 

1. Madde 
Tek Ölçümler .708 .539 .835 

Ortalama Ölçümler .879 .778 .938 

2. Madde 
Tek Ölçümler .583 .380 .754 

Ortalama Ölçümler .808 .648 .902 

3. Madde 
Tek Ölçümler .828 .713 .907 

Ortalama Ölçümler .935 .882 .967 

4. Madde 
Tek Ölçümler .682 .505 .819 

Ortalama Ölçümler .865 .753 .932 

5. Madde 
Tek Ölçümler .782 .644 .881 

Ortalama Ölçümler .915 .845 .957 

6. Madde 
Tek Ölçümler .796 .664 .889 

Ortalama Ölçümler .921 .855 .960 

7. Madde 
Tek Ölçümler .703 .533 .833 

Ortalama Ölçümler .877 .774 .937 

8. Madde 
Tek Ölçümler .745 .591 .858 

Ortalama Ölçümler .898 .812 .948 

9. Madde 
Tek Ölçümler .683 .506 .820 

Ortalama Ölçümler .866 .754 .932 

10. Madde 
Tek Ölçümler .731 .571 .850 

Ortalama Ölçümler .891 .800 .944 

11. Madde 
Tek Ölçümler .833 .719 .910 

Ortalama Ölçümler .937 .885 .968 
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12. Madde 
Tek Ölçümler .753 .602 .863 

Ortalama Ölçümler .902 .820 .950 

13. Madde 
Tek Ölçümler .756 .607 .865 

Ortalama Ölçümler .903 .822 .951 

14. Madde 
Tek Ölçümler .784 .646 .881 

Ortalama Ölçümler .916 .845 .957 

15. Madde 
Tek Ölçümler .699 .528 .830 

Ortalama Ölçümler .875 .770 .936 

16. Madde 
Tek Ölçümler .762 .614 .868 

Ortalama Ölçümler .906 .827 .952 

17. Madde 
Tek Ölçümler .813 .689 .898 

Ortalama Ölçümler .929 .869 .964 

18. Madde 
Tek Ölçümler .747 .593 .860 

Ortalama Ölçümler .899 .814 .948 

19. Madde 
Tek Ölçümler .594 .392 .761 

Ortalama Ölçümler .814 .659 .905 

20. Madde 
Tek Ölçümler .823 .704 .904 

Ortalama Ölçümler .933 .877 .966 

21. Madde 
Tek Ölçümler .802 .673 .892 

Ortalama Ölçümler .924 .860 .961 

22. Madde 
Tek Ölçümler .844 .736 .916 

Ortalama Ölçümler .942 .893 .970 

23. Madde 
Tek Ölçümler .827 .711 .907 

Ortalama Ölçümler .935 .881 .967 

24. Madde 
Tek Ölçümler .810 .686 .897 

Ortalama Ölçümler .928 .867 .963 

25. Madde 
Tek Ölçümler .770 .626 .873 

Ortalama Ölçümler .909 .834 .954 

Toplam  
Tek Ölçümler .948 .907 .973 

Ortalama Ölçümler .982 .967 .991 

3 farkl  alan uzman  taraf ndan ayr  ayr  de erlendirilen 30 kat l mc n n s navlar ndan elde edilen 
verilere göre hesaplanan de erlendiriciler aras  tutarl l k katsay s n n 0,982 olmas  ilgili DPA’n n 
güvenilir oldu unu göstermi tir. 

Ara t rmada geli tirilen yazma becerisi ölçme arac ndan elde edilecek verilerin de erlendirilebilmesi 
için yine ara t rmac  taraf ndan bir yazma becerisi dereceli puanlama anahtar  geli tirilmi tir. 

DPA’n n kapsam geçerlili i için al nan uzman görü leri a a da gösterilmi tir. 

Tablo 9: Yabanc  Dil Olarak Türkçe ö renenler için B1 düzeyi yazma becerisi dereceli puanlama anahtar na 
yönelik uzman görü leri 
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Uzman görü lerinin yüksek düzeyde örtü mesi, ilgili DPA’n n kapsam geçerlili ine sahip oldu unu 
göstermi tir. 

DPA’n n güvenilirli i için 3 farkl  alan uzman n n 30 farkl  ö rencinin kar l kl  konu ma becerisi 
s nav n  puanland  verilere ait güvenilirlik bulgular  a a da gösterilmi tir. 

Tablo 10: Yabanc  Dil Olarak Türkçe ö renenler için B1 düzeyi yazma becerisi dereceli puanlama anahtar na 
yönelik güvenirlik bulgular  

Madde 
Puanlay c lar Aras  
Korelasyon (Intraclass 
Correlation) 

% 95 Güven Aral  

Alt S n r Üst S n r 

Ba l k 
Tek Ölçümler  973 .951 .986 

Ortalama Ölçümler .991 .983 .995 

Giri  
Tek Ölçümler .640 .451 .793 

Ortalama Ölçümler .842 .711 .920 

Mant k S ras  
Tek Ölçümler .753 .602 .863 

Ortalama Ölçümler .902 .820 .950 

Ayr nt  
Tek Ölçümler .755 .604 .864 

Ortalama Ölçümler .902 .821 .950 

Ki isel Görü  Yorum 
Tek Ölçümler .727 .565 .847 

Ortalama Ölçümler .889 .796 .943 

Sonuç 
Tek Ölçümler .700 .528 .830 

Ortalama Ölçümler .875 .770 .936 

Aç k. Duru Anlat m 
Tek Ölçümler .777 .636 .877 

Ortalama Ölçümler .913 .840 .956 

Kelimeyi Uygun  
Tek Ölçümler .678 .499 .817 

Ortalama Ölçümler .863 .750 .930 
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Kelime Do ru Yer 
Tek Ölçümler .732 .572 .850 

Ortalama Ölçümler .891 .800 .945 

Kal pla m  fade 
Tek Ölçümler .852 .749 .921 

Ortalama Ölçümler .945 .899 .972 

Uygun Örnek 
Tek Ölçümler .870 .778 .931 

Ortalama Ölçümler .953 .913 .976 

Özgün Yaz m 
Tek Ölçümler .689 .514 .824 

Ortalama Ölçümler .869 .760 .933 

Kelime Hazinesi 
Seviye 

Tek Ölçümler .857 .757 .924 

Ortalama Ölçümler .947 .904 .973 

Farkl  Tür Kelime 
Tek Ölçümler .833 .720 .910 

Ortalama Ölçümler .938 .885 .968 

Atasözü Deyim 
Tek Ölçümler .916 .852 .956 

Ortalama Ölçümler .970 .945 .985 

Kelime Do ru Yaz m 
Tek Ölçümler .667 .485 .810 

Ortalama Ölçümler .857 .738 .927 

sim Çekim Eki 
Tek Ölçümler .873 .783 .933 

Ortalama Ölçümler .954 .915 .977 

Farkl  Uzunlukta 
Cümle 

Tek Ölçümler .706 .537 .834 

Ortalama Ölçümler .878 .777 .938 

Söz Dizimi 
Tek Ölçümler .677 .498 .816 

Ortalama Ölçümler .863 .748 .930 

Kelime Cümle 
Ba lant  

Tek Ölçümler .725 .563 .846 

Ortalama Ölçümler .888 .794 .943 

Fiil Çekim Eki 
Tek Ölçümler .758 .608 .866 

Ortalama Ölçümler .904 .823 .951 

Toplam 
Tek Ölçümler .941 .896 .969 

Ortalama Ölçümler .980 .963 .990 

3 farkl  alan uzman  taraf ndan ayr  ayr  de erlendirilen 30 kat l mc n n s navlar ndan elde edilen 
verilere göre hesaplanan de erlendiriciler aras  tutarl l k katsay s n n 0,98 olmas  ilgili DPA’n n 
güvenilir oldu unu göstermi tir. 

Ara t rmada Sallaba  (2013) taraf ndan geli tirilmi  ve yak n zamanda ba ka ara t rmac lar taraf ndan 
da kullan lm  “Türkçeyi Yabanc  Dil Olarak Ö renenler çin Konu ma Öz Yeterlik Ölçe i” ile Büyükikiz 
(2012) taraf ndan geli tirilmi  ve yak n zamanda ba ka ara t rmac lar taraf ndan da kullan lm  
“Türkçeyi kinci Dil Olarak Ö renen Yabanc lar çin Yazma Becerisi Öz Yeterlik Ölçe i” geçerli ve 
güvenilir kabul edilip ilgili ara t rmac lar n izinleri al narak kullan lm t r. 

Verilerin toplanmas  ve analizi 
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Yar  deneysel bu ara t rman n nicel verileri deneysel i lemin ö rencilerin ba ms z ve kar l kl  konu ma 
becerisi düzeyine, yazma becerisi düzeyine, konu ma ve yazma öz yeterlilik alg lar na etkisini belirlemek 
için yap lan ön test ve son test ölçümleriyle toplanm  ve analiz edilmi tir. 

Deneysel i lemde ön ve son test olarak kullan lan “Orta (B1-Ba ms z) Düzey Ba ms z Konu ma Türkçe 
Yeterlilik S nav ” ile “Orta (B1-Ba ms z) Düzey Kar l kl  Konu ma Türkçe Yeterlilik S nav ”n n 
analizlerinde normal da l m gösterip göstermeme durumlar  için Shapiro Wilk Testi, verilerin 
parametrik testin varsay mlar n  kar lamama durumlar  için farklar üzerinden verileri kar la t rma, 
parametrik test kullan m  ko ullar n n sa land  durumlar için ise ba ms z gruplarda T-Testi 
uygulanm t r. 

Deneysel i lemde ön ve son test olarak kullan lan “Orta (B1-Ba ms z) Düzey Yazma Türkçe Yeterlilik 
S nav ”n n analizinde normal da l m gösterip göstermeme durumlar  için Shapiro Wilk Testi, verilerin 
parametrik testin varsay mlar n  kar lama durumlar  için de tekrarlayan ölçümlerde iki faktörlü 
ANOVA testi uygulanm t r. 

Deneysel i lemde ön ve son test olarak kullan lan “Konu ma Öz Yeterlilik” ile “Yazma Öz Yeterlilik” 
ölçeklerinin analizlerinde normal da l m gösterip göstermeme durumlar  için Shapiro Wilk Testi, 
verilerin parametrik testin varsay mlar n  kar lama durumlar  için ise tekrarlayan ölçümlerde iki 
faktörlü ANOVA testi uygulanm t r. 

Deneysel i lem 

1. Deneysel i lem öncesinde çal ma grubu belirlenmi  ve Y ld z Teknik Üniversitesi TÖMER B1 düzeyi 
ö rencileri ile çal lmas na karar verilmi tir. 

2. Çal ma grubunun deney ve kontrol gruplar na ayr labilmesi için ki isel bilgi formu ile konu ma ve 
yazma becerisi s navlar  geli tirilmi tir. 

3. Konu ma ve yazma becerisi s nav  puanlar na uygulanan Kendall Testi ve da t m korelasyonu ile 
deney ve kontrol gruplar  belirlenmi tir. 

4. Ön ve son testte kullan lmak üzere geli tirilen konu ma ve yazma becerisi s navlar  ile kullan m 
izinleri al nan konu ma ve yazma öz yeterlik ölçekleri ön test olarak uygulanm t r. 

5. Deney grubuna uygulama öncesinde alt  hafta boyunca normal ö retime destek olarak olu turacaklar  
ö renci yap s  podcast üretme görevleri detayl  bir ekilde aç klanm t r. 

6. Kontrol grubu ö rencilerine deney grubu ö rencilerinin alt  hafta boyunca normal ö retime destek 
olacak üretecekleri podcastlere kar l k gelecek say da takip edilen ö retim seti konu ma ve yazma 
etkinliklerine ek konu ma ve yazma ödevleri verilmi tir. 

6. Ö rencilerin bireysel olarak üretecekleri ilk ses yay n  görevlerine takip edilen ö retim seti konular yla 
da uyumuna dikkat edilerek yine ö rencilerle birlikte “Öz Ya am Öyküsü” olarak karar verilmi tir. 

7. Bireysel ses yay nlar n  olu turma takvimi ve basamaklar  ö rencilere detayl  bir ekilde aç klanm t r. 

8. Bireysel ses yay nlar n n takvime ve basamaklara uygun ekilde üretilmesi sa lanm t r. 
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9. Ö rencilere ikinci ses yay n  görevlerini gruplar hâlinde gerçekle tirecekleri, bunun için de gruplar n 
olu turmas  gerekti i aç klanm , ö rencilerin kat l m yla gerçekle tirilen kura sonucu gruplar 
olu turulmu tur. 20 ö rencinin bulundu u deney grubu s n f ndan her bir grupta 4 ö renci olacak 
ekilde 5 farkl  grup belirlenmi tir. 

10. Ö rencilerle birlikte takip edilen ö retim seti konular na uygun olarak “1. Geçmi ten Günümüze 
leti im, 2. Yabanc  Dil Olarak Türkçe, 3. Engellilerin Hayatlar n  Kolayla t ral m, 4. Türk Dizileri, 5. Bir 

Ba ar  Hikâyesi” be  farkl  konu belirlenmi tir. Belirlenen 5 farkl  konu ö rencilerle birlikte çekilen kura 
ile 5 farkl  gruba da t lm t r. 

11. kinci ses yay nlar n  olu turma takvimi ve basamaklar  ö rencilere detayl  bir ekilde aç klanm t r. 

12. kinci ses yay nlar n n takvime ve basamaklara uygun ekilde üretilmesi sa lanm t r. 

13. Üçüncü ve son podcast görevlerinin de grupla gerçekle tirilece i ö rencilerle payla lm , son 
podcast yay n  görevinde grubun ikinci ses yay nlar nda ba ka bir grup taraf ndan seçilen bir konuyu 
seçerek yeniden üretim yapaca  aç klanm t r. 

14. Gruplar n son ses yay n  görevleri için ikinci ses yay n  konular ndan olmakla birlikte ikinci ses 
yay nlar nda çal t klar ndan farkl  bir konuyu kura ile seçmesi sa lanm t r. 

15. Son ses yay nlar n  olu turma takvimi ve basamaklar  ö rencilere detayl  bir ekilde aç klanm t r. 

16. Son ses yay nlar n n takvime ve basamaklara uygun ekilde üretilmesi sa lanm t r. 

17. Alt  haftal k uygulama sürecinin ard ndan deney ve kontrol gruplar na konu ma ve yazma becerisi 
s navlar  ile konu ma ve yazma öz yeterlik ölçekleri son test olarak uygulanm t r. 

18. S nav ve ölçeklerden elde edilen veriler ilgili istatistiksel programlarla analiz edilmi tir. 

19. Analizler sonucu bulgular elde edilmi , elde edilen bulgular yorumlanm t r. 

20. Ara t rma nihayetinde ula lan sonuçlar ve bu sonuçlardan hareketle sunulan öneriler 
payla lm t r. 

Ara t rma ve yay n eti i  

Çal mada “Yüksekö retim Kurumlar  Bilimsel Ara t rma ve Yay n Eti i Yönergesi”nde belirtilen 
uyulmas  gereken kurallara uyulmu tur. lgili yönergenin “Bilimsel Ara t rma ve Yay n Eti ine Ayk r  
Eylemler” ba l kl  ikinci bölümünde belirtilen eylemlerden hiçbiri ortaya ç kmam t r.  

Etik Kurul zni  

Kurul ad  = Y ld z Teknik Üniversitesi Sosyal ve Be eri Bilimler Ara t rmalar  Etik Kurulu 

Etik Kurulu Karar tarihi= 29.04.2021  

Toplant  No= 2021/02 
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Bulgular 

Deneysel i lemin ba ms z konu ma ba ar s  üzerindeki etkisi 

Öncelikle deneysel i lemin Türkçeyi yabanc  dil olarak ö renen B1 kuru ö rencilerinin ba ms z 
konu ma ba ar s  üzerindeki etkisini belirlemek için verilerin normal da l m gösterme durumu 
incelenmi tir. 

Tablo 11: Ba ms z konu ma ba ar s  ön test ve son test puanlar n n normal da l m gösterme durumlar na 
ili kin Shapiro Wilk testi sonuçlar  

De i ken statistik sd P 

Ba ms z Konu ma Ba ar s  Öntest Puan  .959 40 .158 

Ba ms z Konu ma Ba ar s  Sontest Puan  .935 40 .023* 

*p<.05 

Tablo 11’den anla laca  üzere Shapiro Wilk Testi analizinde ba ms z konu ma ön test verilerinin 
normal da l m gösterdi i, son test verilerinin ise normal da l m göstermedi i belirlenmi tir. Bu artlar 
alt nda deneysel i lemin etkisini test etmek için tekrarlayan ölçümlerde iki faktörlü ANOVA testi 
kullanman n -gerekli ko ullar sa lanamad  için- mümkün olmad  görülmü tür. Bu sebeple verilerin 
analizinde ön test ve son test aras ndaki puan farklar n n al n p gruplar aras nda bu farklar n 
kar la t r lmas  eklinde bir yol tercih edilmi tir. Farklar üzerinden yap lacak analizde hangi testin 
kullan laca na karar vermek için fark puanlar n n normal da l m gösterme durumlar na bak lm t r. 

Tablo12: Ba ms z konu ma ba ar s  öntest ve sontest puan farklar n n normal da l m gösterme durumlar na 
ili kin Shapiro Wilk testi sonuçlar  

De i ken statistik sd P 

Ba ms z Konu ma Ba ar s  Öntest-Sontest Fark  .969 40 .340 

Tablo 12’deki Shapiro Wilk Testi analizi sonuçlar ndan anla laca  üzere ba ms z konu ma ön test ve 
son test puan farklar  normal da l m göstermektedir. Parametrik test kullan m  için gerekli ko ullar 
sa land ndan verilerin analizinde ba ms z gruplarda T-Testi kullan lm t r. 

Tablo13: Ba ms z konu ma ba ar s  öntest ve sontest puan farklar n n anlaml l na ili kin T-Testi sonuçlar  

Grup N X SS t sd P 

Deney 20 21.280 9.424 3.035 38 .005* 

Kontrol 20 13.760 5.831 

Tablo 13’teki T-Testi sonuçlar , deney ve kontrol grubunda yer alan ö rencilerin deneysel i lem öncesi 
ve sonras nda ald klar  ba ms z konu ma ba ar  puanlar  aras ndaki farklar n ait olduklar  grup 
de i kenine ba l  olarak anlaml  düzeyde farkl la t n  göstermi tir (t(38)=3.035, p<.05). Bu sonuca 
göre deney grubundaki ö rencilerin deneysel i lem öncesi ve sonras nda elde ettikleri puanlar 
aras ndaki fark n, kontrol grubundaki ö rencilerin puanlar  aras ndaki farktan istatistiksel olarak 
anlaml  düzeyde yüksek oldu u söylenebilir. Bu da deneysel i lemin ba ms z konu ma ba ar s n  
yükseltmede daha etkili oldu u eklinde yorumlanabilir. 

Deneysel i lemin kar l kl  konu ma ba ar s  üzerindeki etkisi 
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Öncelikle deneysel i lemin yabanc  dil olarak B1 düzeyinde Türkçe ö renen ö rencilerinin kar l kl  
konu ma ba ar s  üzerindeki etkisini belirlemek için verilerin normal da l m gösterme durumu 
incelenmi tir. 

Tablo14: Kar l kl  konu ma ba ar s  öntest ve sontest puanlar n n normal da l m gösterme durumlar na ili kin 
Shapiro Wilk Testi sonuçlar  

De i ken statistik sd P 

Kar l kl  Konu ma Ba ar s  Öntest Puan  .935 40 .023* 

Kar l kl  Konu ma Ba ar s  Sontest Puan  .920 40 .008* 

*p<.05 

Tablo 14’ten anla laca  üzere Shapiro Wilk Testi analizinde kar l kl  konu ma verilerinin her ikisinin 
de normal da l m göstermedi i belirlenmi tir. Bu artlar alt nda deneysel i lemin etkisini test etmek 
için tekrarlayan ölçümlerde iki faktörlü ANOVA testi kullanman n -gerekli ko ullar sa lanamad  için- 
mümkün olmad  görülmü tür. Bu sebeple verilerin analizinde ba ms z konu ma beceri puanlar nda 
yap ld  gibi ön test ve son test aras ndaki puan farklar n n al n p gruplar aras nda bu farklar n 
kar la t r lmas  eklinde bir yol tercih edilmi tir. Farklar üzerinden yap lacak analizde hangi testin 
kullan laca na karar vermek için fark puanlar n n normal da l m gösterme durumlar na bak lm t r. 

Tablo15: Kar l kl  konu ma ba ar s  öntest ve sontest puan farklar n n normal da l m gösterme durumlar na 
ili kin Shapiro Wilk testi sonuçlar  

De i ken statistik sd P 

Kar l kl  Konu ma Ba ar s  Öntest-Sontest Fark  .972 40 .413 

Tablo 15 Shapiro Wilk Testi analizi sonuçlar ndan anla laca  üzere kar l kl  konu ma ön test ve sontest 
puan farklar  normal da l m göstermektedir. Parametrik test kullan m  için gerekli ko ullar 
sa land ndan verilerin analizinde ba ms z gruplarda T-Testi kullan lm t r. 

Tablo16: Kar l kl  konu ma ba ar s  öntest ve sontest puan farklar n n anlaml l na ili kin T-Testi sonuçlar  

Grup N X SS t sd P 

Deney 20 20.330 9.783 3.890 38 .000* 

Kontrol 20 9.520 6.661 

Tablo 16’daki T-Testi sonuçlar , deney ve kontrol grubunda yer alan ö rencilerin deneysel i lem öncesi 
ve sonras nda ald klar  kar l kl  konu ma ba ar  puanlar  aras ndaki farklar n ait olduklar  grup 
de i kenine ba l  olarak anlaml  düzeyde farkl la t n  göstermi tir (t(38)=3.890, p<.05). Bu sonuca 
göre deney grubundaki ö rencilerin deneysel i lem öncesi ve sonras nda elde ettikleri puanlar 
aras ndaki fark n, kontrol grubundaki ö rencilerin puanlar  aras ndaki farktan istatistiksel olarak 
anlaml  düzeyde yüksek oldu u söylenebilir. Bu da deneysel i lemin kar l kl  konu ma ba ar s n  
yükseltmede daha etkili oldu u eklinde yorumlanabilir. 

Deneysel i lemin yazma ba ar s  üzerindeki etkisi 

Öncelikle deneysel i lemin Türkçeyi yabanc  dil olarak ö renen B1 kuru ö rencilerinin yazma ba ar s  
üzerindeki etkisini belirlemek için verilerin normal da l m gösterme durumu incelenmi tir. 
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Tablo 17: Yazma ba ar s  öntest ve sontest puanlar n n normal da l m gösterme durumlar na ili kin Shapiro 
Wilk testi sonuçlar  

De i ken statistik sd P 

Yazma Ba ar s  Öntest Puan  ,945 40 ,052 

Yazma Ba ar s  Sontest Puan  ,974 40 ,478 

Tablo 17’deki sonuçlardan anla laca  üzere verilerin parametrik testin di er varsay mlar n  da 
kar l yor olmas  sebebiyle analize tekrarlayan ölçümlerde iki faktörlü ANOVA testi ile devam edilmi tir. 

Tablo 18: Yazma ba ar s  öntest ve sontest puanlar n n ortalama ve standart sapma de erleri 

Grup 
Öntest Sontest 

N X SS N X SS 

Deney Grubu 20 71,90 15,30 20 82,49 12,80 

Kontrol Grubu 20 71,19 11,47 20 75,10 12,43 

Deney ve kontrol grubunda yer alan ö rencilerin ön test ve son test puan ortalamalar  ile standart 
sapmalar  Tablo 18’de sunulmu tur. Tablodan anla laca  gibi deney grubunda yer alan ö rencilerin 
deneysel müdahale öncesindeki yazma ba ar s  puan ortalamalar  71.90 iken deneysel müdahale 
sonras nda 82.49’a yükselmi tir. Kontrol grubunda ise deneysel müdahale öncesi ve sonras  puan 
ortalamalar  s ras yla 71.19 ve 75.10 olarak belirlenmi tir. Bu ortalamalar her iki grupta da ön test ve son 
test aras nda geçen süre zarf nda bir art  gerçekle ti ini göstermektedir. 

Tablo 19: Yazma ba ar s  öntest ve sontest puanlar n n ANOVA sonuçlar  

Varyans n Kayna  Kareler Toplam  sd 
Kareler 
Ortalamas  F P 

K smî 
2 

Denekler Aras  676,900 39     

Grup(Birey/Grup) 222.778 1 222.778 18.64 .000* .32 

Hata 454.122 38 11.951    

Denekler çi 1728.875 40     

Ölçüm (Öntest-Sontest) 1051.975 1 1051.975 88.02 .000* .69 

Grup*Ölçüm 222.778 1 222.778 18.64 .000* .32 

Hata 454.122 38 11.951    

Toplam 2405.775 79     

Tablo 19’daki sonuçlar dikkate al nd nda iki farkl  uygulamaya maruz kalan kat l mc lar n yazma 
ba ar lar n n deneysel i lem öncesinden sonras na anlaml  bir farkl l k gösterdi i, yani farkl  süreçlere 
maruz kalmak (deney ve kontrol olmak üzere iki farkl  grupta bulunmak) ile tekrarl  ölçümler 
faktörlerinin yazma ba ar s  üzerindeki ortak etkisinin istatistiksel olarak anlaml  oldu u bulunmu tur 
F(1-38) =18.64, p<.001, k smî 2 .32. Bu bulgu podcast üretimiyle desteklenmi  bir ö retime maruz 
kalmakla bu deste in olmad  bir ö retimsel içeri e maruz kalman n yabanc  dil olarak Türkçe ö renen 
B1 kuru ö rencilerinin yazma ba ar lar  üzerindeki etkisinin farkl  oldu unu göstermektedir. Yazma 
ba ar  puanlar nda deney öncesine göre çok daha yüksek bir geli im sa layan podcast üretimiyle 
desteklenen ö retimsel içeri in bu içerikle desteklenmemekle birlikte içeri e kar l k gelecek say da 
etkinlik ödevleriyle desteklenen gruba k yasla yazma ba ar s n  geli tirmede daha etkili oldu u 
anla lmaktad r. ki grup aras ndaki fark n grafik olarak kar la t rmas  ekil 1’de gösterilmi tir. 
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ekil 1: Yazma ba ar s  öntest-sontest puanlar n n görünümü 

Deneysel i lemin konu ma öz yeterlilik alg lar  üzerindeki etkisi 

Ara t rma kapsam nda yap lan deneysel müdahalenin yabanc  dil olarak Türkçe ö renen B1 kuru 
ö rencilerinin konu ma öz yeterlilikleri üzerindeki etkisini belirlemek için öncelikle elde edilen verilerin 
normal da l m gösterme durumlar  incelenmi tir. 

Tablo 20: Konu ma öz yeterlilik alg s  öntest ve sontest puanlar n n normal da l m gösterme durumlar na 
ili kin Shapiro Wilk testi sonuçlar  

De i ken statistik sd P 

Konu ma Öz Yeterlilik Alg s  Öntest Puan  ,972 40 ,429 

Konu ma Öz Yeterlilik Alg s  Sontest Puan  ,975 40 ,497 

Tablo 20’de görüldü ü üzere yap lan Shapiro Wilk analizinde ön test ve son test verilerinin normal 
da l m gösterdi i belirlenmi tir. 

Verilerin parametrik testin di er varsay mlar n  da kar l yor olmas  dolay s yla analize tekrarlayan 
ölçümlerde iki faktörlü ANOVA testi ile devam edilmi tir. Ara t rman n deney ve kontrol gruplar nda 
yer alan ö rencilerin ön test ve son test puan ortalamalar  ile standart sapmalar  Tablo 21’de 
gösterilmi tir. 

Tablo 21: Konu ma öz yeterlilik alg lar  öntest ve sontest puanlar n n ortalama ve standart sapma de erleri 

Grup 
Öntest Sontest 

N X SS N X SS 

Deney Grubu 20 77.70 22.39 20 89.30 20.95 

Kontrol Grubu 20 74.15 23.43 20 79.70 23.31 

Tablo 21’de görüldü ü gibi deney grubunda yer alan ö rencilerin deneysel müdahale öncesindeki 
konu ma öz yeterlilik puan ortalamalar  77.70 iken deneysel müdahale sonras nda ortalama 11 puanl k 
bir art la bu puan 89.30 olmu tur. Kontrol grubunda ise deneysel müdahale öncesinde 74.15 olan puan 
ortalama 5 puanl k bir art la 79.70’e ula m t r. Bu ortalamalar deney grubunda daha fazla olmakla 
beraber her iki grupta da ön test ve son test aras nda geçen süre zarf nda bir art  ya and n  
göstermektedir. 
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Tablo22: Konu ma öz yeterlilik alg s  öntest ve sontest puanlar n n ANOVA sonuçlar  

Varyans n Kayna  Kareler Toplam  sd 
Kareler 
Ortalamas  F P 

K smî 
2 

Denekler Aras  38287.863 39     

Grup(Birey/Grup) 864.613 1 864.613 .87 .355 .02 

Hata 37423.25 38 984.823    

Denekler çi 2857,500 40     

Ölçüm (Öntest-Sontest) 1470.612 1 1470.612 46.41 .000* .55 

Grup*Ölçüm 183.013 1 183.013 5.77 .021* .13 

Hata 1203.875 38 31.681    

Toplam 41145.363 79     

*p<.05 

Tablo 22’deki sonuçlar dikkate al nd nda iki farkl  uygulamaya maruz kalan kat l mc lar n konu ma öz 
yeterlilik alg lar n n deneysel i lem öncesinden sonras na anlaml  bir farkl l k gösterdi i, iki farkl  grupta 
(deney ve kontrol) bulunmak ile tekrarl  ölçümler faktörlerinin konu ma öz yeterlilik alg lar  üzerindeki 
ortak etkisinin istatistiksel olarak anlaml  oldu u bulunmu tur (F(1-38) =5.77, p<.05, k smî 2 .13). Bu 
bulgu podcast üretimiyle desteklenmi  bir ö retimsel sürece maruz kalmakla bu deste in olmad  bir 
ö retimsel içeri e maruz kalman n yabanc  dil olarak Türkçe ö renen B1 kuru ö rencilerinin konu ma 
öz yeterlilik alg lar  üzerindeki etkisinin farkl  oldu unu göstermektedir. Konu ma öz yeterlilik alg s  
puanlar nda deney öncesine göre çok daha yüksek bir geli im sa layan podcast üretimiyle desteklenen 
ö retimsel içeri in bu içerikle desteklenmemekle birlikte içeri e kar l k gelecek say da etkinlik ve 
ödevlerle desteklenen gruba k yasla konu ma öz yeterlilik alg lar n  yükseltmede daha etkili oldu u 
anla lmaktad r. ki grup aras ndaki fark n grafik olarak kar la t rmas  ekil 2’de sunulmu tur. 

 

ekil 2: Konu ma öz yeterlik alg lar  öntest-sontest puanlar n n görünümü 
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Deneysel i lemin yazma öz yeterlilik alg lar  üzerindeki etkisi 

Ara t rma kapsam nda yap lan deneysel müdahalenin yabanc  dil olarak Türkçe ö renen B1 kuru 
ö rencilerinin yazma öz yeterlilikleri üzerindeki etkisini belirlemek için öncelikle elde edilen verilerin 
normal da l m gösterme durumlar  incelenmi tir. 

Tablo 23: Yazma öz yeterlilik alg s  öntest ve sontest puanlar n n normal da l m gösterme durumlar na ili kin 
Shapiro Wilk testi sonuçlar  

De i ken statistik sd P 

Yazma Öz Yeterlilik Alg s  Öntest Puan  .977 40 .562 

Yazma Öz Yeterlilik Alg s  Sontest Puan  .979 40 .653 

Tablo 23’te görüldü ü üzere yap lan Shapiro Wilk analizinde ön test ve son test verilerinin normal 
da l m gösterdi i belirlenmi tir. 

Verilerin parametrik testin di er varsay mlar n  da kar l yor olmas  dolay s yla analize tekrarlayan 
ölçümlerde iki faktörlü ANOVA testi ile devam edilmi tir. Ara t rman n deney ve kontrol gruplar nda 
yer alan ö rencilerin ön test ve son test puan ortalamalar  ile standart sapmalar  Tablo 24’tee 
gösterilmi tir. 

Tablo 24: Yazma öz yeterlilik alg lar  öntest ve sontest puanlar n n ortalama ve standart sapma de erleri 

Grup 
Öntest Sontest 

N X SS N X SS 

Deney Grubu 20 71,75 19,87 20 79,60 17,02 

Kontrol Grubu 20 73,45 16,38 20 78,30 16,94 

Tablo 24’te görüldü ü üzere deney grubunda yer alan ö rencilerin deneysel müdahale öncesindeki 
yazma öz yeterlilik puan ortalamalar  71.75 iken deneysel müdahale sonras nda bu puan 79.60’a 
yükselmi tir. Kontrol grubunda ise deneysel müdahale öncesi ve sonras  puan ortalamalar  s ras yla 
73.45 ve 78.30 olarak belirlenmi tir. Bu ortalamalar her iki grupta da ön test ve son test aras nda geçen 
süre zarf nda bir art  ya and n  göstermektedir. Bununla birlikte deney grubundaki ö rencilerin 
puanlar ndaki ortalama art n (7.85 puan) kontrol grubundaki art tan (4.85 puan) daha fazla oldu u 
da görülmektedir. 

Tablo 25: Yazma öz yeterlilik alg s  öntest ve sontest puanlar n n ANOVA sonuçlar  

Varyans n Kayna  Kareler Toplam  sd 
Kareler 
Ortalamas  F P 

K smî 
2 

Denekler Aras  22998.950 39     

Grup(Birey/Grup) .800 1 .800 .01 .971 .00 

Hata 22998.150 38 605.214    

Denekler çi 1425.000 40     

Ölçüm (Öntest-Sontest) 806.450 1 806.450 53.43 .000* .58 

Grup*Ölçüm 45.000 1 45.000 2.98 .092 .07 

Hata 573.550 38 15.093    

Toplam 24423.950 79     
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*p<.05 

Tablo 25’te sunulan sonuçlar dikkate al nd nda iki farkl  uygulamaya maruz kalan kat l mc lar n yazma 
öz yeterlilik alg lar n n deneysel i lem öncesinden sonras na anlaml  bir farkl l k göstermedi i, yani 
deney ve kontrol olmak üzere iki farkl  grupta bulunmak ile tekrarl  ölçümler faktörlerinin yazma öz 
yeterlilik alg lar  üzerindeki ortak etkisinin istatistiksel olarak anlaml  olmad  bulunmu tur (F(1-38) 

=2.98, p>.05, k smî 2 .07). ki grup aras ndaki fark n grafik olarak kar la t rmas  ekil 3’te 
gösterilmi tir. 

 

ekil 3: Yazma öz yeterlik alg lar  öntest-sontest puanlar n n görünümü 

Tart ma ve sonuç 

Bu ara t rmada ö renci üretimi ses yay nlar n n yabanc  dil olarak Türkçe ö renen B1 düzeyindeki 
ö rencilerin yazma ve konu ma becerisi ba ar s  ile yazma ve konu ma öz yeterliliklerine etkisi ortaya 
konulmaya çal lm t r. 

Ara t rmada sesli yay n destekli ö retimsel içeri e maruz kalan deney grubu ö rencilerinin kontrol 
grubu ö rencilerine göre deneysel i lem sonras  ba ms z konu ma ba ar s  puan ortalamalar n n 
deneysel i lem öncesi ba ms z konu ma ba ar s  puan ortalar na göre daha fazla yükseldi i tespit 
edilmi tir. Farkl  iki uygulamaya maruz kalan gruplar n ba ms z konu ma ba ar lar n n deneysel i lem 
öncesinden sonras na anlaml  farkl l k gösterdi i, farkl  uygulama süreçlerine maruz kalman n ba ms z 
konu ma ba ar s  üzerinde istatistiksel aç dan anlaml  oldu u görülmü tür. Bu sonuç, sesli yay n 
üretimiyle desteklenmi  bir ö retime maruz kalmakla bu deste in olmad  bir ö retimsel içeri e maruz 
kalman n yabanc  dil olarak Türkçe ö renen B1 kuru ö rencilerinin ba ms z konu ma ba ar lar  
üzerindeki etkisinin farkl  oldu unu göstermi tir. Elde edilen sonuç, ö renci yap s  ses yay n  
kullan m n n ba ms z konu ma e itiminde yabanc  dil olarak Türkçe ö renenlerin ba ms z konu ma 
ba ar lar n  yükseltebilecek yenilikçi bir teknolojik araç oldu unu ortaya koymaktad r. 
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Ara t rmada sesli yay n destekli ö retimsel içeri e maruz kalan deney grubu ö rencilerinin kontrol 
grubu ö rencilerine göre deneysel i lem sonras  kar l kl  konu ma ba ar s  puan ortalamalar n n 
deneysel i lem öncesi kar l kl  konu ma ba ar s  puan ortalar na göre daha fazla yükseldi i tespit 
edilmi tir. Farkl  iki uygulamaya maruz kalan gruplar n kar l kl  konu ma ba ar lar n n deneysel i lem 
öncesinden sonras na anlaml  farkl l k gösterdi i, farkl  uygulama süreçlerine maruz kalman n kar l kl  
konu ma ba ar s  üzerinde istatistiksel aç dan anlaml  oldu u görülmü tür. Bu sonuç, sesli yay n 
üretimiyle desteklenmi  bir ö retime maruz kalmakla bu deste in olmad  bir ö retimsel içeri e maruz 
kalman n yabanc  dil olarak Türkçe ö renen B1 kuru ö rencilerinin kar l kl  konu ma ba ar lar  
üzerindeki etkisinin farkl  oldu unu göstermi tir. Elde edilen sonuç, ö renci yap s  ses yay n  
kullan m n n kar l kl  konu ma e itiminde yabanc  dil olarak Türkçe ö renenlerin kar l kl  konu ma 
ba ar lar n  yükseltebilecek yenilikçi bir teknolojik araç oldu unu ortaya koymaktad r. 

Ara t rmada sesli yay n destekli ö retimsel içeri e maruz kalan deney grubu ö rencilerinin kontrol 
grubu ö rencilerine göre deneysel i lem sonras  yazma ba ar s  puan ortalamalar n n deneysel i lem 
öncesi yazma ba ar s  puan ortalar na göre daha fazla yükseldi i tespit edilmi tir. Farkl  iki uygulamaya 
maruz kalan gruplar n yazma ba ar lar n n deneysel i lem öncesinden sonras na anlaml  farkl l k 
gösterdi i, farkl  uygulama süreçlerine maruz kalman n yazma ba ar s  üzerinde istatistiksel aç dan 
anlaml  oldu u görülmü tür. Bu sonuç, sesli yay n üretimiyle desteklenmi  bir ö retime maruz kalmakla 
bu deste in olmad  bir ö retimsel içeri e maruz kalman n yabanc  dil olarak Türkçe ö renen B1 kuru 
ö rencilerinin yazma ba ar lar  üzerindeki etkisinin farkl  oldu unu göstermi tir. Elde edilen sonuç, 
ö renci yap s  ses yay n  kullan m n n yazma e itiminde yabanc  dil olarak Türkçe ö renenlerin yazma 
ba ar lar n  yükseltebilecek yenilikçi bir teknolojik araç oldu unu ortaya koymaktad r. 

Ara t rmada sesli yay n destekli ö retimsel içeri e maruz kalan deney grubu ö rencilerinin kontrol 
grubu ö rencilerine göre deneysel i lem sonras  konu ma öz yeterlilik puan ortalamalar n n deneysel 
i lem öncesi konu ma öz yeterlilik puan ortalar na göre daha fazla yükseldi i tespit edilmi tir. Farkl  iki 
uygulamaya maruz kalan gruplar n konu ma öz yeterliliklerinin deneysel i lem öncesinden sonras na 
anlaml  farkl l k gösterdi i, farkl  uygulama süreçlerine maruz kalman n konu ma öz yeterlilikleri 
üzerinde istatistiksel aç dan anlaml  oldu u görülmü tür. Bu sonuç, sesli yay n üretimiyle desteklenmi  
bir ö retime maruz kalmakla bu deste in olmad  bir ö retimsel içeri e maruz kalman n yabanc  dil 
olarak Türkçe ö renen B1 kuru ö rencilerinin konu ma öz yeterlilikleri üzerindeki etkisinin farkl  
oldu unu göstermi tir. Elde edilen sonuç, ö renci yap s  ses yay n  kullan m n n konu ma e itiminde 
yabanc  dil olarak Türkçe ö renenlerin konu ma öz yeterliliklerini yükseltebilecek yenilikçi bir 
teknolojik araç oldu unu ortaya koymaktad r. 

Ara t rmada sesli yay n destekli ö retimsel içeri e maruz kalan deney grubu ö rencilerinin kontrol 
grubu ö rencilerine göre deneysel i lem sonras  yazma öz yeterlilik puan ortalamalar n n deneysel i lem 
öncesi yazma öz yeterlilik puan ortalar na göre daha fazla yükseldi i tespit edilmi tir. Her ne kadar 
deney grubu puan ortalamas  kontrol grubu puan ortalamas na göre daha fazla art  göstermi  olsa da 
gruplar n puan ortalamalar ndaki art  miktar n n yeterince yüksek olmad  görülmü tür. Bu sebeple 
farkl  iki uygulamaya maruz kalan gruplar n yazma öz yeterliliklerinin deneysel i lem öncesinden 
sonras na anlaml  farkl l k gösterdi i tespit edilmi  olsa da farkl  uygulama süreçlerine maruz kalman n 
yazma öz yeterlilikleri üzerinde istatistiksel aç dan da anlaml  oldu unu söylemek için yeterli sonuca 
ula lamam t r. Bu sonuç, ö renci yap s  ses yay n  kullan m n n yazma öz yeterlili i üzerindeki 
etkisinin daha iyi anla labilmesi için farkl  çal malar yap lmas  gerekti ini göstermektedir. 
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Berk (2019) çal mas nda dinleme becerisi ba ar s  bak m ndan deney grubundaki ö rencilerin kontrol 
grubundaki ö rencilerden daha ba ar l  oldu unu tespit edip ses yay nlar n n Türkçenin yabanc  dil 
olarak ö retiminde dinleme e itiminde kullan labilecek ve dinledi ini anlama ba ar s n  yükseltebilecek 
etkili bir araç oldu unu, deney grubundaki ö rencilerin kayg  düzeylerinin kontrol grubundaki 
ö rencilerin kayg  düzeylerinden daha dü ük olsa da deney grubu lehine gözlenen bu sonucun 
istatistiksel bak mdan anlaml  say labilecek düzeyde olmad n  ifade etmektedir. lgili ara t rmada her 
ne kadar bu çal madan farkl  olarak dinleme ve kayg  çal lm  olsa da dinleme kayg s na yönelik 
istatistiksel aç dan anlaml  say labilecek bir sonuca ula lamam  olmas  bu çal madaki yazma öz 
yeterlilik inançlar nda deney grubu lehine anlaml  farkl l k olsa da istatistiksel aç dan anlaml  
say labilecek düzeyde bir farkl l k olmad  sonucuyla örtü mektedir. 

Koçak (2017) çal mas ndan elde etti i verilerden hareketle ö rencilerin ö renen ses yay n  geli tirmeyi 
tecrübe etmeden önceki konu ma becerisi seviyelerine k yasla ö renen ses yay n  olu turduktan sonra 
ngilizce konu ma becerilerini önemli ölçüde geli tirdiklerini, ö renci üretimi ses yay nlar n n teknoloji 

temelli tamamlay c  bir yenilikçi ö retim arac  olarak kullan ld nda ö rencilerin konu ma becerilerini 
geli tirmelerine olanak sa lad  için EFL ö rencilerinin konu ma becerilerine yönelik potansiyel 
faydas  oldu unu belirtmektedir. lgili ara t rma bu yönü ile yabanc  dil olarak Türkçe ö retiminde ses 
yay n  kullan m n n üretici dil becerilerine etkisinin ara t r ld  bu çal madan elde edilen sonuçlarla 
benzerlik göstermektedir. 

Uluslararas  baz  ara t rma sonuçlar  da bu çal madaki sonuçlara benzer ve bu çal madaki sonuçlar  
destekler niteliktedir. Farangi ve di erleri (2016) ngilizcenin yabanc  dil olarak ö retimi üzerine yapm  
olduklar  ara t rmalar nda ses yay nlar n n EFL ö renenlerinin konu ma becerilerini geli tirmelerine 
yard mc  olan yararl  bir e itim arac  oldu unu i aret etmektedirler. Roesell-Aguilar (2013) ve Stockwell 
(2010) ses yay nlar n n dil ö renenlere çe itli görsel-i itsel kaynaklar sa laman n yan nda dil 
ö retiminin amaçlar ndan biri olan etkile im için önemli bir f rsat sundu unu, ö renenlere sürece dâhil 
olma imkân  sunmas  bak m ndan etkile imi artt rd n , s n f içinde ve d nda grupla birlikte çal ma 
f rsat  sunmas yla da yine etkile im için zemin haz rlad n  ileri sürmektedirler. 

Daha evvel yap lm  uluslararas  çal malarda ö renci yap s  ses yay nlar n n ö retime destek amac yla 
kullan m n n önemli yararlar sa layaca  ve ö renci etkile imini önemli ölçüde artt raca  yönündeki 
sonuçlar üzerine yap lan vurgular n Türkçenin yabanc  dil olarak ö retimi üzerine gerçekle tirilen bu 
ara t rmada benimsenen ses yay nlar n  ö retime destek olarak kullanma ve grupla birlikte çal ma 
ilkelerini destekler ve do rular mahiyette olmas  çal man n önemini bir kez daha ortaya koymaktad r. 

Ara t rma sonucunda dil ö retimini ö renci yap s  ses yay nlar yla desteklemenin ö rencilerin konu ma 
ve yazma becerisi ba ar lar n  artt rd  görülmü tür. Yabanc  dil olarak Türkçe ö retimi alan nda 
çal anlar n ö rencilerine temel ö retime destek olacak ekilde ses yay nlar  ürettirerek ö renci yap s  
ses yay nlar n  etkili bir konu ma ve yazma e itimi gerçekle tirmede yenilikçi teknolojik bir araç olarak 
kullanabilece i dü ünülmektedir. 

Ara t rma; ana dili ve yabanc  dil olarak Türkçe ö retiminde yenilikçi teknolojik bir araç olan ö renci 
yap s  ses yay nlar n n konu ma ve yazma becerisi ba ar lar  ile konu ma ve yazma öz yeterlik alg lar  
üzerine yap lm  ilk ve tek çal ma olmas  dolay s yla ara t rmac lar n gelecekte yapacaklar  çal malara 

k tutabilece i dü ünülmektedir. 
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Ayr ca gerek ses yay nlar  üzerine yurt içinde yap lan s n rl  say daki çal mada gerekse yurt d nda 
gerçekle tirilen çal malarda ses yay n  türlerinden ö retmen yap s  veya haz r ses yay nlar  ile dinleme 
becerisi üzerine yo unla ld , ö renci üretimi ses yay nlar  ile bu yay nlar n konu ma ve yazma 
becerilerine etkisi üzerine neredeyse hiç çal ma yap lmad  dikkate al nd nda bu ara t rman n 
ö renci yap s  ses yay nlar  ve bu yay nlar n konu ma ve yazma becerilerine etkisinin gelecekte 
ara t r laca  yeni çal malara yol gösterici olaca  dü ünülmektedir. 
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16-Kelime ö retimi yöntem ve teknikleri 

Seher Ç ÇEK1 

Atilla D LEKÇ 2 

APA: Çiçek, S. & Dilekçi, A. (2022). Kelime ö retimi yöntem ve teknikleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 284-299. DOI: 10.29000/rumelide.1073911. 

Öz 

Bir dili anlaml  veya görevli birimler olan kelimeler ve yap  olu turur. Bu iki unsurdan biri olan  
kelime en az yap  kadar önemlidir çünkü temel dil becerilerinin etkin ve yeterli bir ekilde kullan m  
kelime hazinesinin yeterli iyle do ru orant l d r. Ö rencilerin sahip oldu u kelime hazinesi onlar n 
ileti im ile sosyal becerilerini ve akademik ba ar lar n  etkilemektedir. Bu nedenle okullarda kelime 
ö retimi hedeflenmektedir. Bu ö retim s ras nda kullan lan uygun, i levsel yöntem ve teknikler; 
ö retmenler ve ö rencilerin hedefe ula mas n  kolayla t racak, ö rencilerin al c  ve üretici dil 
hazinesinin geli imini destekleyecektir. Alanyaz nda kelime ö retiminde kullan labilecek yöntem ve 
teknikler bulunmaktad r. Bu ara t rmada; kelime ö retimi yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, 
bunlar n nas l kullan laca na ili kin bilgi verilmesi amaçlanm t r. Bu amaçla ara t rma, betimsel 
ara t rma modellerinden derleme çal mas  eklinde yürütülmü tür. Ara t rmaya veri toplamak 
amac yla alanyaz ndan ara t rma konusuyla ilgili ula labilen çal malar incelenmi ; belirlenen 
kelime ö retimi yöntem ve teknikleri alt ba l klar hâlinde s ralanarak tan t lm t r. Ara t rma 
sonucunda kelime ö retiminde kullan lan otuz yedi yöntem ve teknik oldu u belirlenmi , bunlar n 
uygulanma usulleri aç klanm t r. Aç klanan bu kelime ö retimi yöntem ve teknikleri s n f içi bireysel 
ve grupla uygulanabilece i gibi s n f d  bireysel ve grupla da uygulanabilir. Bununla birlikte 
geleneksel kelime oyunlar n n yan nda dijital kelime oyunlar  ile kelime ö retimi yap labilece i 
görülmü tür. Tespit edilip aç klanan bu kelime ö retimi yöntem ve tekniklerini; ö retmen, ders kitab  
yazar  ve alan uzmanlar n n kullanabilece i dü ünülmü tür. 

Anahtar kelimeler: Kelime, kelime hazinesi, kelime çal malar  

Methods and techniques of vocabulary teaching 

Abstract 

A language consists of words and structures. The word is as important as the structure since the 
effective and adequate use of basic language skills is directly proportional to the adequacy of the 
existence of words. The presence of words that the students have affects their communication and 
social skills and academic achievements. Therefore, vocabulary teaching is aimed in schools. The 
appropriate and functional methods and techniques used may facilitate teachers and students to 
achieve their goals and enhance the development of the presence of receptive and productive 
vocabulary. There are methods and techniques that can be used in vocabulary teaching in the 
literature. In this study, it is aimed to determine the methods and techniques of vocabulary teaching 
and to provide information on how to use them. To this end, review study, one of descriptive research 
models, was used. To collect data, the studies related to the research subject in the literature were 
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examined; the methods and techniques of vocabulary teaching identified were introduced in sub-
headings. Thirty-seven methods and techniques used in vocabulary teaching were determined and 
the application procedures were explained. These vocabulary teaching methods and techniques can 
be applied in-class individually and with groups, as well as with out-of-class individuals and groups. 
However, it has been observed that, in addition to traditional word games, vocabulary teaching may 
be conducted through digital word games. It is thought that teachers, textbook authors and field 
experts can use these vocabulary teaching methods and techniques that are determined and 
explained. 

Keywords: Word, vocabulary, vocabulary exercises 

Giri  

Bir kurallar dizgesi olan dil, bir dizgeyi olu turan birimlerden ve bunlar n kurall  bir ekilde dizili inden 
meydana gelir (Özsoy, 2012). Buna göre söz ve yap  dilin iki temel unsurudur. Ancak bir toplumun 
üyelerinin birbirleriyle anla mas n  sa layan dillerin söz varl klar  birbirinden farkl la maktad r. Çünkü 
dil yetisi insana özgüdür ve her insan dil edinmeyi mümkün k lan genetik bir donan mla do ar. Genetik 
bir donan ma sahip insano lu; hangi dile maruz kal yorsa yani girdileri nelerse o dili ana dili olarak 
edinir (Chomsky, 2001). 

Dil edinme yetisi ile do an insano lu bir dilin iki temel unsuru olan söz ve yap  bilgisini içine do du u 
dil çevresinin etkisiyle edinmeye ba lar. Bu iki unsuru hatas z kullanan ki i temel dil becerilerini 
edinmi  demektir. En az yap  kadar önemli olan dilin kelime hazinesi; kelime, deyim, atasözü, ikileme, 
kal p söz ve e dizimlerden olu ur. Bu ekilde kelime hazinesi dünyadaki anlamlar n dildeki göstergeleri 
olarak varl k, olgu, olay ve eylemleri kar layan dil birimlerinin tamam n  kapsar (Karada , 2021). Bir 
dilin temel yap  birimleri olan ba ka bir deyi le kelime hazinesinin ana unsuru olan kelimeler (Karada , 
2021), herhangi bir nesnenin veya nesneler bütünün anlam n  soyut veya somut olarak kar lar (Karatay, 
2007). “Anlam  olan ses veya ses birli i, söz, sözcük” (Türkçe Sözlük, 1998) eklinde tan mlanan 
kelimenin ses, anlam, biçim ve söz dizimi boyutlar  vard r. Kuruday o lu ve Karada  (2005) alanyaz nda 
tart lan, biçimsel ve i levsel bak  aç lar na göre de i en kelime kavramlar n  inceleyerek 
de erlendirmi  ve kelime kavram n  ortaya koymu lard r. Buna göre çekim unsurlar  ç kar ld nda 
anlam ile biçimin kesi ti i ilk noktaya kelime denir. Bu kesi me kelime kökünde, kelime gövdesinde ve 
birle ik kelimede olabilir. Bu durumda anlam  veya görevi bulunan çekim ekleriyle i lenmeye haz r 
taban kelimedir. Taban terimini ise Korkmaz (2017, 145) “Kelime kök ve gövdelerinin çekim eki 
almam  yal n hâlidir.” eklinde aç klam t r. Görüldü ü üzere kelimenin ula lan ve kabul edilen bu 
tan m nda bir kâ d n iki yüzü gibi biçim ve anlam boyutlar  birlikte ele al nm t r. 

Temel dil becerilerinin özelliklerine göre kelime hazinesinin kullan m  da iki farkl  boyutta olmaktad r. 
Buna göre dinleme ve okuma becerilerinde kullan lan kelime hazinesi al c ; konu ma ve yazma 
becerilerinde kullan lan kelime hazinesi üretici dil hazinesini kar lamaktad r. Buna göre kelime 
hazinesi, üretici dil hazinesi denen yaz l p konu uldu unda anla lan sözcükler ile al c  dil hazinesi 
denen okunup dinlenildi inde anla lan sözcüklerin tamam d r (Karaman ve Aytar, 2016). Bireyin dil 
geli iminde hem al c  hem de üretici dil hazinesinin zengin olmas  etkili ileti im için oldukça önemlidir.  

lk kelimelerini hayat n n ilk y l nda söyleyen bir çocu un ana dili geli imi a rt c  bir h z ve kapsamda 
ilerler. Bireyin kelime hazinesi geli imi ömür boyu sürer (Karada , 2021). Bu nedenle kelime bilgisi ve 
bunun kullan m yeterli ini kazand rmak okul öncesi dönemden ba layarak sistemli ve planl  bir ekilde 
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yürütülmelidir. Çünkü temel dil becerilerini kazanmak ve bu becerileri ileri bir yeterlikte kullanmak 
zengin bir kelime hazinesiyle ili kilidir (Karada , 2021; Karatay, 2007). Daha önce yap lan 
ara t rmalarda da okudu unu anlama becerisi ile sözcük bilgisi aras nda anlaml  ve do rusal bir ili ki 
oldu u gözlemlenmi tir (Armbruster, Lehr ve Osborne, 2003; Greene ve Lynch-Brown, 2002; Hart ve 
Risley, 2003; Robbins ve Ehri, 1994; Verhoeven ve Van Leeuwe, 2008).  Hart ve Risley (2003) 
çocuklar n üç ya ndaki kelime bilgileriyle üçüncü s n f sonundaki okudu unu anlama becerileri 
aras nda çok yüksek bir ili ki oldu unu belirlemi tir. Verhoeven ve Van Leeuwe (2008) ise ilkö retim 
boyunca okudu unu anlama geli imleri gözlemlenen ö rencilerin sözcük bilgisinin, özellikle ilk 
s n flarda okudu unu anlama becerisinde güçlü bir etkisinin oldu unu ortaya koymu tur. Ayr ca duygu 
ve dü üncelerin ifadesi, aktar m  tamam yla kelime bilgisine dayan r. Dolay s yla bir insan ne kadar çok 
sözcük biliyorsa dü ündüklerini ifade yeterli i o kadar çok geli tirmi tir. Çünkü her kelime zihinde bir 
kavrama kar l k gelir, insan da kavramlar n simgesi olan sözcüklerle dü ünür (Özk r ml , 1994). Bu 
yüzden dil becerilerinde yetkinle mek isteyen bireyler kelime bilgisini art rmak için çaba sarf etmelidir. 

Sonuç olarak; anlama ve anlatmay  sa layan dil becerilerinde yetkinle mek kelime bilgisinin geli imine 
ba l d r. Bu nedenle kelime bilgisini geli tirmek için farkl  yöntem ve teknikler kullan larak bu yöntem 
ve tekniklerin etkilili i ara t rmalara konu olmu tur. Alanyaz nda kelime hazinesinin geli iminin, 
ö retiminin önemi ve bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar (Budak, 2000; Çeçen, 2007; Ediger, 
2002; Özbay ve Melanl o lu, 2008); farkl  ya  ve ö retim düzeyindeki ö rencilerin kelime hazinesini 
belirlemeyi amaçlayan betimsel nitelikli ara t rmalar (Çetinkaya, 2002; Çetinkaya, 2011; Çiftçi, 1991; 
Karada , 2005; Kuruday o lu, 2005; Pilav, 2008; Temur, 2006; Tosuno lu, 1998); ders kitaplar ndaki 
kelime hazinesini belirleme ve sözlük çal malar  üzerine betimsel ara t rmalar (Aksoy, 2018; Çiçek, 
2012; Çolak, 2019; Dilidüzgün, 2013, 2014; Karatay, 2004; Karg n, 2019; Koca, 2020) ve kelime 
hazinesiyle ilgili çal malarda kullan lacak ölçütler (Ba , 2011) üzerine oldu u görülmektedir. Bu 
ara t rma sonuçlar na göre farkl  ö retim seviyelerindeki ö rencilerin kulland  kelime hazinesinin 
zay f oldu u görülmü tür. Buna göre Çiçek (2012) 7. s n f ö rencilerinin seçtikleri konuyla ilgili ad ve 
eylem soylu kelime kullanma yeterli inin dü ük seviyede kald n  belirlemi tir. Dilidüzgün ise (2013) 
ara t rmas nda ö rencilerin yaz l  anlat mlar nda ayn  sözcükleri birden fazla kez kulland n , bu 
nedenle tutarl  bir metin olu turamad n  ortaya koymu tur. Bu nedenle bu sorunu çözmek için 
ara t rmac lar ö rencilerin kelime hazinesini geli tirmede farkl  yöntem ve teknikleri kullanmay  
önermi lerdir.  

Alanyaz n incelendi inde do rudan bu ara t rmay  ilgilendiren kelime ö retiminde kar la lan sorunlar 
ve bunlar n çözüm yollar na ili kin aç klamalar n oldu u ara t rmalar (Aygün, 1999; Özbay ve 
Melanl o lu, 2008; Pehlivan, 2003); kelime ö retiminde bilgisayar teknolojilerini kullanma, oyun ve 
öykü temelli ö retim yapma, al t rma destekli ö retim üzerine deneysel nitelikli ara t rmalar  (Arg t, 
2019; Ba atur, 2019; Kocaman; 2015; Kurto lu, 2021; Sa l k, 2017; Selver Akar, 2020) mevcuttur. 
Ancak bu ara t rmalarda ya sadece tek bir yöntemin etkilili i ya da farkl  zaman aral klar nda 
alanyaz ndan belirlenen kelime ö retiminde kullan labilecek farkl  yöntem ve tekniklerin isimleri sadece 
an lm t r. Ayr ca baz  kitap ve kitap bölümlerinde ise s n rl  ve farkl  say da kelime ö retimi yöntem ve 
teknikleri ile aç klamalar na yer verilmi tir (Karada , 2021; Kuruday o lu ve Dölek, 2018). Bu 
ara t rmada ise daha önce yap lan ara t rmalardan farkl  olarak konuyla ilgili ula labilen yüksek lisans, 
doktora tezleri, kitap ile kitap bölümleri ve makaleler taranacak; kelime ö retimi ile ilgili ö retmenlerin, 
ders kitab  yazarlar n n ve ebeveynlerin farkl  ö retim kademelerindeki ö rencilerle i levsel bir ekilde 
kullanabilecekleri yöntem ve teknikler belirlenecektir. Bu nedenle bu ara t rmada, kelime ö retiminde 
kullan labilecek yöntem ve teknikleri belirleyip bunlar n kullan m yla ilgili bir çerçeve çizmek 
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amaçlanm t r. Bu amaçla ara t rman n sorusu u ekilde belirlenmi tir: “Ö rencilerin kelime 
hazinesini geli tirmek için kullan lan yöntem ve teknikler nelerdir?” 

Yöntem 

Kelime ö retimi yöntem ve tekniklerini tan tmay  amaçlayan bu ara t rma, betimsel ara t rma 
modellerinden derleme çal mas d r. Derleme çal malar nda yap lan alanyaz n taramalar  sonucunda 
alanyaz n n hedeflenen bölümü de erlendirilir. Bu sayede ara t rmac lar, yaln zca belirli bir ara t rma 
sorusuyla ilgili di er ara t rmac lar n fikirlerini toplarken ayn  zamanda benzer veya ilgili çal malar n 
sonuçlar n  da okumu  olurlar (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Böylece derleme çal malar nda 
ara t r lacak alan veya konuyla ilgili yap lm  çal malar n tespiti ve bunlar n de erlendirilmesi bulunur 
(Hertman, 2006). Bu ara t rmada da kelime ö retimi ile ilgili alanyaz ndan ula labilen yüksek lisans, 
doktora tezleri, kitap ile kitap bölümleri ve makalelerin taranmas ndan sonra belirlenen kelime ö retimi 
yöntem ve teknikleri listelenmi tir. Daha sonra bu yöntem ve tekniklerin kullan m usul ve esaslar  
aç klanm t r. Bu sayede ö retmenlerin, ders kitab  yazarlar n n ve ebeveynlerin kullanabilecekleri 
kelime ö retimi yöntem ve teknikleri tan t lm t r. 

Bulgular 

Bu bölümde ö rencilerin kelime hazinesini geli tirmede kullan lan yöntem ve tekniklere yer verilmi tir.   

Do rudan kelime ö retimi  

Ö retimi hedeflenen kelimeler belirlenir. Kelimelerin ne anlama geldi i aç kland ktan sonra kelimeni 
yaz l  hâli gösterilir. Kelimenin cümle içinde kullan m örnekleri verilir (Öz, 2003).  Her kelime için bu 
yöntemin kullan lmas  zordur. Özellikle ö renilmesi zor ve i lenen tema veya metinle ilgili kelimelerin 
ö retimi için bu yöntem kullan labilir. Bu yöntem kelimelerin anlamlar n n ö retilmesinde etkili 
olmakla birlikte kelimelerin konu ma ve yazma süreçlerinde etkin kullanmas nda yeterli olmamaktad r. 
Ba ka bir deyi le do rudan kelime ö retiminde ö retimi hedeflenen kelimelerin al c  dil hazinesinden 
üretici dil hazinesine aktar m nda ba ar s z olunmaktad r. 

Anlam  bilinmeyen kelimeleri tespit edip tahminde bulunma 

Dinlenilen ya da okunulan metinde anlam  bilinmeyen kelimeler not edilir.  Ard ndan bu kelimelerin 
anlamlar n n ne oldu una dair tahminde bulunulur (Apayd n, 2010). Kelimenin anlam na yönelik 
tahminlerin do rulu u ö retmen taraf ndan aç klan r. 

Tahminleri sözlükten kontrol edip anlam n  ö renme 

Dinlenilen ya da okunulan metinde anlam  bilinmeyen kelimeler not edilir.  Ard ndan bu kelimelerin 
anlamlar n n ne oldu una dair tahminde bulunulur. Kelimenin anlam na yönelik tahminin do rulu u 
sözlü e bak larak belirlenir (Güne , 2007).  

Sözlük olu turma 

Dönem boyunca ö renilen kelimeler deftere yaz l r. Bu kelimelerin anlamlar  hatta örnek kullan mlar  
not edilerek ki isel sözlük olu turulur. Kelimenin tam olarak ö renilmesi için anlam , türü ve de i ik 
kullan mlar  belirtilmelidir ( nce, 2006). 
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Sözlük kullanma ile kelime ö retimi 

Temel e itim düzeyindeki ö rencilere sözlükler tan t l r ve sözlük kullan m  gösterilir. Anlam  
bilinmeyen kelimelerin neyi ifade etti ini ö renmek için sözlü e ba vurulur. Ö renci ba lamdan 
kelimenin anlam n  do ru ç karamazsa sözlü e ba vurur (Göçer, 2010; Gö ü , 1978; Yaman, 2010). 
Böylece kelimenin anlam  anla l r.  

Gözlem ve ya ant lardan yararlanma ile kelime ö retimi 

Bu yöntemde ö rencilerin kelime hazinesini geli tirmek için gözlem ve ya ant lardan yararlan labilir 
( nce, 2006). Kelimenin kar l  olan nesnenin ö renciye gösterilmesi ya da ö rencinin nesneye temas 
ettirilmesi ile kelime ö retimi gerçekle tirilir. Bu yöntemde ö rencide ya ant  olu turarak kelime 
ö retimi yap l r. 

Cümle içinde kullanma 

Yeni bir kelimenin tam olarak ö renilmesi için kelime cümle içinde kulland r larak al c  dil hazinesinden 
üretici dil hazinesine geçi  sa lan r. Konu ma ve yazma çal malar  edilgen kelimelerin etkin kullan m n  
destekler (Göçer, 2010). 

E le tirme ile kelime ö retimi 

E le tirme kelime ö retim yöntemi farkl  ekillerde yap labilir (Dilidüzgün, 2014). Kelimeler ve 
anlamlar  da n k bir ekilde s ralan r. Anlamla kavram e le tirilir. Kelimeler s ralanarak e  ya da z t 
anlaml  olanlar n e le tirilmesi yap l r. Görsel ile kelime e le tirme de yap labilir. 

Bo luk doldurma ile kelime ö retimi 

Cümle ya da paragraf içinde baz  alanlar bo  b rak l r. Ba lama uygun bir ekilde do ru kelimenin 
bo lu a yaz lmas  istenir.  Cümle ya da paragraf n anlamsal ak na ve dil bilgisel yap s na uygun 
sözcükler kullan l r ( nce, 2006). 

Kelime ve kavram havuzundan seçerek konu ma/yazma tekni i 

Kelime ve kavram havuzundan seçerek konu ma/yazma tekni i Türkçe ders kitaplar nda 
kullan lmaktad r ( im ek ve Demirel, 2020). Bu kelime ö retim tekni inde temaya ve metne uygun 
kelime havuzu olu turulur. Olu turulan bu havuzdan bir sözcük seçilir ve anlam  aç klan r ya da seçilen 
sözcük cümle içinde kullan l r. Bunun yan nda seçilen kelimeden hareketle konu ma yap labilir veya 
yaz  yaz labilir. 

Kelimelerin Türkçe kar l klar n  ö retme ile kelime ö retimi 

Ba ka dillerden dilimize yerle mi , kullan m  s k ve yayg n kelimeler mevcuttur. Bilinen bu yabanc  
kökenli kelimelerden hareketle ö rencinin bilmedi i Türkçe kelime kar l klar  ö retilir. Yabanc  kökenli 
kelimenin Türkçe kelime kar l  verilerek ayn  kavram alan na giren e  ve yak n anlaml  kelimeler de 
ö retilir (U ur, 2014). 
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Kelime oyunlar  

Kelimeler harflerin bir araya gelmesi ile olu ur. Harfleri birle tirerek yeni kelimeler olu turmak, 
harflerle oynamak kelime hazinesinin geli imini olumlu etkilemektedir. Farkl  ya  gruplar na uygun 
kelime oyunlar  tercih edilebilir ( zgören, 2003).  

a. Harflerden kelime olu turma 

Da n k halde verilen harflerden kelime ya da kelimeler olu turulmas  istenir. Harflerden farkl  
kelimeler olu turulmaya çal l r (Göçer, 2010). En fazla kelime üreten ya da en h zl  kelimeleri 
olu turan ki i oyunu kazan r.  

b. Basamak olu turma 

Herhangi bir kelimeden ba layarak söylenen her bir kelimenin son harfinden hareketle yeni 
kelime olu turulmas  esas na dayanan bir oyundur ( zgören, 2003; Özbay ve Melanl o lu, 
2008). Ö renciler grupça basamak olu turma oyununu kar l kl  oynarlar.  

c. Tabu oyunu 

Tabu oyunu grupla oynanan kelime oyunudur (Genç, Genç ve Yüzüak, 2012). Kelime 
kartlar ndan biri seçilir. stenilen kelimeyi anlatmak için yasakl  olarak belirtilen be  kelime 
kullan lmadan kelime anlat lmaya çal l r. Belli bir süre içerisinde tak m arkada n n kelimeyi 
bilmesi gerekir. En çok puan  toplayan grup oyunu kazan r. Bu oyun hem e lenceli zaman 
geçirmeyi hem de kelimeler üzerinde dü ünmeyi sa lar.   

d. Adam asmaca 

En az iki oyuncu ile oynan r. sim, ehir, ülke ve hayvan vb. kategorilerinden hareketle bir sözcük 
seçilir. Sözcü ün harf say s  kadar yan yana yatay çizgi çizilir. Oyuncu harf söyler, sözcükte 
geçiyorsa o harfler ait oldu u çizginin üzerine yaz l r ( zgören, 2003). Sözcükte geçmeyen harf 
söylendi inde ya da sözcü e dair yanl  tahmin yap ld nda sehpa ve adam çizgileri a ama 
a ama çizilir. On bir yanl  yapan oyunu kaybeder. 

e. sim/ ehir/… kelime oyunu 

Grupla oynanan bir kelime oyunudur. Her bir oyuncu bir sayfaya isim, ehir, hayvan, bitki, e ya 
ba l kl  bir tablo çizer ( zgören, 2003). Bir oyuncu bir harf söyler. Tüm oyuncular o harfle 
ba layan isim, ehir, hayvan, bitki ve e ya kelimeleri yazar. lk yazan ki i ondan geriye sayar. 
Süre tamamlan r. Her bir kategoride yaz lan kelime için oyuncu on puan kazan r. Oyuncular 
ayn  kelimeleri yazm sa be  puan al r. Farkl  harflerle bu oyun devam eder. Sonunda puanlar 
toplan r ve en yüksek puan  alan kazan r. 

f. Dijital kelime oyunlar  

Bilgisayar ve telefonlarda farkl  ekillerde oynanabilen kelime oyunlar  mevcuttur. Bunlar 
bulmaca, kelime av , çengel bulmaca, kelime olu turma gibi oyunlard r. Bu dijital oyunlar, 
bireysel oynanabilece i gibi internet a  üzerinden grupla da oynanabilmektedir. Oyunlar, 
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ö rencilere keyifli zaman geçirtmenin yan nda onlar n kelime hazinesini desteklemektedir 
(Dilekçi, 2021). 

g. Bulmaca çözme 

Kelimelerle oyun oynamak, keyifli zaman geçirmenin yan nda kelime hazinesini zenginle tirir 
(Karaku , 2000). Bulmacalar, ö rencilere kelimelerle oyun oynama f rsat  verir ve bu oyun 
sürecinde yeni kelimeler ö renilir. Farkl  ekillerde çözülen bulmacalar mevcuttur. Çengel 
bulmacada anlam , aç klamas  verilen kavram ya da nesne tahmin edilir. Kelime av  
bulmacalar nda ise verilen sözcüklerin yeri bulmacada tespit edilmeye çal l r. 

Bulmaca olu turma 

Bulmaca olu turma yöntemi kelime ö retiminde kullan lmaktad r ( im ek ve Demirel, 2020). Bulmaca 
olu turmak kelimeler üzerine dü ünmeyi; harfler, ekler, kelimeler ve anlamlar ndan hareketle sözcük 
oyunu kurgulamay  gerektirir. Disiplinli ve derin çal man n sonucunda kelimeler bili sel süreçte i lenir. 
Bulmaca olu turma sürecinde sözlükler etkin kullan l r. Bu süreç kelime hazinesini geli tirir. 

Ba lamdan hareketle kelime ö retimi 

Ba lam; bir kelimenin cümle, paragraf ya da metin içindeki yerini belirleyen; ondan önce veya sonra 
gelerek kelime ve cümlelerin anlam n , de erini belirleyen bütünüdür. Ö retilecek kelimeler metin 
içindeki ba lamdan hareketle anla l r (Ediger, 2002). Okunan ya da dinlenilen metin içerisinde 
bilinmeyen kelimeler, anlam ak ndan ve ba lamdan hareketle tahmin edilir. Farkl  ba lamlar 
içerisinde kelimenin anlam  ile ilgili bir dü ünce geli tirilebilir (Göçer, 2010). Kelimenin anlam na 
ba lam içinden ula l r. Sadece ba lam anlama ula maya yetmiyorsa ö retmen ipuçlar  verebilir (Ar , 
2006) 

Dil bilgisi çal malar  ile kelime ö retimi 

Bu yönteme yap sal analiz de denir (Göçer, 2010). Ayn  kökten türeyen farkl  kelimeler kar la t r larak 
gelen eklerden hareketle kelimelerin kazand  anlam ö renilir. Bunun yan nda verilen bir kelimenin 
kökünün farkl  yap m ekleriyle türetilmesi çal malar  da yap labilir. 

Ça r m yoluyla kelime ö retimi 

Ça r m yoluyla kelime ö retiminde bir kelimenin ça r t rd  di er kelimeler ortaya ç kar l r (Çiftçi, 
2009).  Anlam ça r m na ba l  olarak ayn  kategorideki kelimeler ö rencilere kazand r lmaya çal l r. 
Ayr ca sese ba l  benzerliklerden yararlanarak ses temelli ça r m çal malar  ile kelime ö retimi 
yap labilir.  

Dinleme ile kelime ö retimi 

Televizyon, bilgisayar gibi ileti im araçlar  kullan larak ö rencilere yeni kelimeler ö retilebilir (U ur, 
2014). Hedef kelimelerin yer ald  metinler dinletilerek kelimenin anlam  ve sesletimi ö retilir.  
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Yaz l  anlat mda kullanma ile kelime ö retimi 

Bir kelimenin anlam n  bilmek kelimeyi yaz l  anlat m çal malar nda kullanmak için yeterli 
olmamaktad r. Edilgen kelime hazinesini etkin hale getirmek için yeni ö renilen kelimelerin cümle, 
paragraf ve metinlerde kullan m na yönelik etkinlikler yap lmal d r. Üretici dil hazinesinin geli imini 
destekleyen bu yöntemde ö rencilere yeni ö retilecek kelime ve kavramlar  da kullanacaklar  serbest 
yaz  çal mas  yapt r l r (U ur, 2014). Bu metin çal malar  an , deneme, makale, hikâye, masal gibi 
de i ik türlerde olabilir. 

Sözlü anlat mda kullanma ile kelime ö retimi 

Anlam  ö renilmi  kelimelerin sözlü anlat mda kullan m na yönelik çal malar yap lmas  gerekebilir. 
Konu malar nda kullanmak üzere ö rencilere yeni ö retilen kelime ve kavramlar verilerek konu ma 
yapmalar  istenir. Konu mada hikâye, masal, f kra anlat labilir; ikna ya da aç klamaya yönelik sunum 
da yap labilir. Bu ba lamda ö rencilerin sözlü ileti imlerini geli tirecek etkinlikler yap lmal d r 
(Kuruday o lu ve Dölek, 2018). 

Kelime haritas  ile kelime ö retimi 

Kelime haritalar , bir kelimeye ait çe itli özellikleri emala t r p gösterir. Ö renciler aç s ndan 
ö renilmesi zor olan kelimelerin bu yöntemle ö retilmesi daha i levseldir. Bir kelimenin 
benzerliklerinin ile farkl l klar n n bilinmesi ve örneklerinin verilmesi kelimenin hat rlanmas n  
kolayla t r r (U ur, 2014). 

Kavram haritas  tekni i 

Özellik do ru ve tam kavram ö renimi için kavram haritalar ndan yararlan l r. Kavram haritalar , bir 
kavram n ne oldu unu ve çe itli özelliklerini organize edip emala t r r ve bir arada gösterir. Kavram n 
kategorisi, benzerlikleri, farkl l klar  ve ili kili oldu u di er kavramlar bu haritada gösterilir. Kavramlar 
aras  ili kiler görselle tirilir (Uluçay, 2016). Bu yöntem, kavram n ak lda kalmas n  sa lar ve 
ö rencilerin kavram  do ru bir ekilde kullanmas n  sa lar.  

Venn emas  ile kelime ö retimi 

Venn emas , görsele dayal  bir kelime ö retim yöntemidir. Kar la t rmaya dayal  metinlerde etkili bir 
ekilde kullan labilir. Bu yöntemde iki yan yana dairesel ekil içinde birbirinden farkl  kelimeler 

kar la t r l r. Dairesel ekillerin kesi ti i bölümde birbirine benzeyen kelimeler verilir (Akyol, 2008). 

Anlat m bozukluklar n  tespit etme ve inceleme 

Kelimelerin tam bilinmesi ve do ru kullan m  için anlam hatalar n n oldu u anlat m bozukluklar  
örnekleri incelenebilir ( im ek ve Demirel, 2020). Anlamca birbiriyle kar t r lan sözcüklere, yanl  
anlamda kullan lan sözcüklere, gereksiz sözcük kullan m na, anlamca çeli en sözcüklerin bir arada 
kullan m na, atasözü ve deyimlerin yanl  anlamda kullan m na yönelik örnekler birlikte de erlendirilir. 
Kelimelere dair yap lan hatalar belirlenir ve do ru kullan m n n nas l olmas  gerekti i üzerine tart l r. 
Böylece kelimelerin do ru kullan m  ö renilir. 
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Dramatizasyon yöntemi 

Drama yönteminde kavramlar n ö retimi canland rma yoluyla gerçekle tirilir. Ö retimi hedeflenen 
kavram ya da kelimelerin canland r lmas  veya oyun içinde diyaloglar içinde kullan lmas  ö rencinin 
zihninde somutla mas n  sa lar (U ur, 2014). Bu durum do al bir ba lamda kelimelerin kal c  
ö renilmesini ve etkili kullan lmas n  destekler. 

Anlam analizi tekni i 

Anlam analizi tekni inde, ö retilecek kelimelerin çe itli özelliklerinin bir tablo üzerinde 
kar la t r lmas  sa lan r. Bu teknikte öncelikle ö retilmesi planlanan kelimelerin listesi yap l r. 
Olu turulan çizelgenin üst bölümüne ö retimi planlanan kelimeler yaz l r. Çizelgenin yatay sütunlar na 
üstte verilen kelimelerin özellikleri verilir. Kelimelerin bulunan özellikleri çizelgede denk gelen yere eksi 
veya art  i aretiyle kodlan r (U ur, 2014). Böylece hedef sözcükler ve bunlar n özellikleri bir bütün 
hâlinde sunulur.  

Beyin f rt nas  tekni i 

Tahtaya kelime ya da kelime grubu yaz l r. Ö rencilerden kelime ya da kelime grubuna ili kin ak llar na 
gelen kelimeleri söylemeleri istenir. Ö rencilerin söyledikleri kelimeler tahtaya yaz l r. Ortaya konan 
kelimeler de erlendirilerek grupland r l r ve kelimeler aras  ili kiler belirlenir. Beyin f rt nas  tekni inde 
ili kili yeni kelimeler ö renilir (Akyol, 2008).  

Kelime ilgili resim yapma 

Temel e itim düzeyindeki ö rencilerin yeni ö rendikleri kelimelerin resmini yapmas  kal c l k için etkili 
bir yöntemdir. Kelimelerin resmedilmesi küçük ya lardaki ö rencilerin kelime hazinesini 
zenginle tirmekte önemli rol oynar (Uçar, 2012). 

Görsellerle kelime ö retimi 

Ö retilmek istenen kelimenin görseli gösterilerek somutla t rma yoluyla ö retim yap l r (Gö ü , 1978). 
Görsel-kelime e le mesi, yani kavram n göstergesi ile zihindeki görsel kar l n n birle imi ak lda 
kal c l  art ran bir yöntemdir. Görselin alt na varl n ad  da yaz larak kelimenin yaz m  da ö retilir. 

Grupland rma yöntemi 

Grupland rma yöntemi, kelimeler aras ndaki ba n ö rencilere kavrat lmas na yöneliktir (Y ld r m, 
2006). Ayn  kavram alan na giren sözcükler s n fland r l r. Kar k olarak verilen kelimeler tür, anlam 
veya i lev özelliklerine göre önceden belirlenmi  ba l klar alt na yaz l r (Kuruday o lu ve Dölek, 2018). 
Böylece kelimeler aras  ili kinin kurulmas  kolayla r. Bu yöntem, konu ma ve yazma çal malar nda 
konuya uygun kelime kullan m n  destekler.  

Soru-cevap yöntemi  

Bu yöntemde ö retmen, ö retimini hedefledi i kelimelerin anlamlar n  olu turacak ekilde sorular n  
haz rlar (Karada , 2021). Sorular ö rencilere sorulur ve ö renciler sorular üzerine dü ünmeye 
yönlendirilir. A ama a ama sorulan sorularla kelimenin anlam  ö rencilerin zihninde olu turulur.  
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Montessori yöntemi  

Montessori yöntemi s n f içinde bulunan ya da s n fa getirilebilen araç gereçlerle yap labilen ça da  bir 
ö retim yöntemidir. Montessori, genel bir ö renme yöntemi olmas n n yan nda kelime ö retiminde de 
oldukça etkilidir (Kay l , Koçyi it ve Erbay, 2009; Kuruday o lu ve Dölek, 2018). Nesnelerin üzerinde 
yaz l  verilerek nesne ve sözcük ili kisinin kurulmas  sa lan r. Örne in çocuklar s n ftaki dolab n 
üzerindeki dolap yaz s n  görürler ve yaparak-ya ayarak sözcü ün neyi ifade etti ini bilirler. Böylece 
çocuklar kendi kendilerine ve arkada lar  ile birlikte ö renebilirler (Ku çu, Bozda  ve Do ru, 2014). Bu 
kelime ö retim yönteminin küçük ya lardaki çocuklarda kullan lmas  daha uygun ve i levseldir. 

Birle tirilmi /karma yöntem 

Birden fazla yöntem ve tekni in ayn  anda ya da ard k olarak kullan ld  geni  kapsaml  bir yöntemdir 
(Kuruday o lu ve Dölek, 2018). Kelime ö retimi sürecinde yöntem ve teknikler tamamlay c  destekleyici 
ve i levsel bir ekilde kullan l r ( nce, 2006). Ö retilecek kelimelerin yap s , ö renici grubun bili sel 
düzeyi ve dil geli imlerine uygun olarak baz  yöntem ve tekniklerle birlikte uygulan r.  

ark larla kelime ö retimi 

ark  ve müzi in uyand rd  güzellik ve etkileyicilikten yararlanan, ö rencilerin duyular na ve 
duygular na seslenen bir yöntemdir. Kelime ö retiminde ark lardan yararlan labilir (Özbay ve 
Melanl o lu, 2008). Bir ark y  dinlemek ve söylemek ba lam içerisinde yeni kelime edindirmenin 
yan nda kelimenin etkin kullan m n  destekleyecektir. Özellikle küçük ya  gruplar nda kullan lmas  
onlar n dil geli imine katk da bulunacakt r.  

iirlerle kelime ö retimi 

Kelime ö retimi için iirin ölçülü ve sanatl  yap s ndan yararlan labilir (Özbay ve Melanl o lu, 2008). 
Uyum, ölçü, anlam ve söz sanatlar  içeren iirler; kelimelerin farkl  kullan mlar n  ve farkl  cümlelerde 
kazand klar  anlamlar  görmek aç s ndan önemlidir. Ö renciler iirlerdeki kelimelerle kar la t r larak 
onlara kelimelerin anlam ve kullan mlar  ö retilmeye çal l r. Ayr ca iirler kelime sesletimi için 
konu ma ve diksiyon e itimlerinde s kl kla kullan l r.  

Bilmeceler ile kelime ö retimi 

Farkl  sözcük kullan m , ilgi çekici benzetme ile imgeler, hayal gücü ile dü ünceyi harekete geçirmesi 
dolay s yla bilmeceler; ö rencilerin kelime hazinesi geli imi aç s ndan zengin bir kaynakt r (Balta, 
2013). Bilmecelerin bu yap s  kelimeleri tam olarak ö retmenin yan nda kelimelerin do ru sesletiminin 
ö retimi için de kullan labilir. Kelimelerin oyunla t r larak e lenceli bir ekilde ö retilmesine yarayan 
bilmecelerle s n fta bir yar ma ortam  olu ur (U ur, 2014). 

Tekerlemeler ile kelime ö retimi 

Tekerlemeler, çocuklar n edebiyat dünyalar n  olu turur (Göçer, 2010). Bunlar ayn  sözcü ün tekrar  ve 
birbirine yak n sözcükleri içeren yap lard r. Tekerlemelerde h zl  ve do ru telaffuz esas oldu undan 
tekerlemeler, konu ma ve diksiyon e itimlerinde s kl kla kullan l r. Kelime sesletiminin geli tirilmesi 
için tekerlemelerden yararlan labilir. 
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Tart ma ve sonuç 

Kelimeler bir dilin anlaml  veya görevli birimleridir. Bu kelimeler dilin temel kodlar d r. Bu kod birimler 
uygun yap  ili kileri içerisinde bir araya gelerek cümle, paragraf ve metni olu turur. Böylece sözlü ve 
yaz l  ileti imin gerçekle mesini sa lar. Bir dilin temel kelimelerinin ö renilmesi günlük ya am n 
sürdürülmesi için gereklidir. Bunun yan nda okul ya am ndaki tüm dersler bu kelimelerle ö rencilere 
aktar l r. Bundan dolay  kelimelerin ö retimi oldukça önemlidir.  

Alanyaz ndaki ara t rmalar incelendi inde otuz yedi kelime ö retimi yöntem ve tekni i oldu u 
belirlenmi tir. Bu kelime ö retimi yöntem ve teknikleri s n f içi bireysel ve grupla yap labilece i gibi s n f 
d  bireysel ve grupla da uygulanabilir.  Bununla birlikte geleneksel kelime oyunlar n n yan nda dijital 
kelime oyunlar  ile kelime ö retimi yap labilece i görülmü tür.  

Birbirinden farkl  kelime ö retimi yöntem ve teknikleri mevcuttur. Kelime ö retimi için tek bir do ru 
yöntem ve teknik yoktur. Her yöntem; duruma, gruba, zamana ve kelime yap s na göre tercih edilebilir. 
Tüm kelimeleri do rudan ö retim yöntemine göre ö retmeye çal mak zaman al c , zor ve s k c  
olabilmektedir. Bunun için farkl  yöntem ve tekniklerin verdi i f rsatlardan yararlanarak ö retiminin 
yap lmas  ö renci kelime hazinesini geli tirecektir. Ö retmenlerin kelime ö retimi yöntem ve 
tekniklerini bilmesi ve bunlar  etkili kullanmas  gerekir. U ur (2014), ö retmenlerin özellikle program 
ve kitaplarda geçen kelime ö retimi yöntemlerini daha çok tercih etti ini, alanyaz ndaki baz  yöntemleri 
ise kullanmad klar n  belirlemi tir. im ek ve Demirel (2020) Türkçe ders kitaplar nda ortalama on be  
farkl  kelime ö retimi yöntemi kullan ld n ; anlam  bilinmeyen kelimeleri tespit edip tahminde 
bulunma, tahminlerini sözlükten kontrol edip anlam n  ö renme ve dil bilgisi çal malar n n s kl kla 
kullan ld n  bulgulam lard r. Yine bu ara t rmada ders kitaplar nda bulmaca olu turma, ça r m 
yoluyla kelime ö retimi, kelime haritas  ile kelime ö retimi gibi yöntemlerin hiç kullan lmad  
belirlenmi tir. Dilidüzgün (2014) de ara t rmas nda Türkçe ders kitaplar nda s kl kla e le tirme ve 
sözlük çal malar na yer verildi ini ancak di er kelime ö retimi yöntem ve tekniklerinin yetersiz 
oldu unu belirlemi tir. Bu bulgular dikkate al nd nda ö retmenlerin kelime ö retimi yöntem ve 
tekniklerinin tamam ndan yararlanmad klar  ve ders kitaplar n n da benzer ekilde yeteri kadar farkl  
kelime ö retimi yöntem ve tekni ini içermedi i söylenebilir. 

Kelime ö retimi yöntemlerinden hangisini kullan laca  ö retim yap lacak grubun bili sel geli imine 
göre de i mektedir. Söz gelimi okul öncesi gruplarda görsellerden yararlanarak kelime ö retimi oldukça 
etkili olabilmektedir. Özellikle ilkö retim düzeyi ö rencilerde bulmacalar ö rencilerin dil geli imi için 
tercih edilebilir. Ortaö retim düzeyindeki ö rencilere ise ba lamdan kelimenin anlam na ula abilmek 
ö retilmelidir. Baz  yöntemler ö rencilerin ö renim hayat na ba lamas yla kazand r lmal d r. 
Bilinmeyen kelimelerin ö renilmesi için sözlük kullan m , ilkokul düzeyindeki ö rencilere ö retilmeli ve 
ö rencilerin ya am  boyunca kelime ö renme rehberinin sözlükler oldu u kavrat lmal d r. Ö renciler, 
dil becerileri geli tikçe ba lamdan kelimenin anlam na ula abilme becerisine sahip olmal d r.  

Oyunlarla kelime ö retimi yöntem ve teknikleri ö rencilerin ho  vakit geçirmesini sa layarak onlar n 
ders motivasyonunu art rmakta ve ö rencilerin yeni kelimeler edinmesini, kullanmas n  sa lamaktad r. 
Ö rencilerle harflerden kelime olu turma, basamak olu turma, tabu oyunu, adam asmaca ve 
isim/ ehir/… oyunlar  oynanmal d r. Çünkü ö renciler e lenirken ö renmeyi tercih etmektedir. 
Nitekim Demirci ve Ba  (2016) ara t rmalar nda kelime ö renme stratejilerinin oyunla t rma 
teknikleriyle desteklenmesinin kelime ö renmenin kal c  olmas n  ve bu kelimelerin yaz l  çal malara 
aktar m n  sa lad n  tespit etmi tir. Göçer (2010) de ö rencilerin kelime hazinelerini zenginle tirmek 
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amac yla oyunla t rma çal malar  yap lmas  gerekti ini belirtmi tir. Ayr ca yeni nesil ö renci ku a n n 
dijital ayg tlar üzerinde ö renme faaliyetlerine kat ld  dikkate al nd nda ö rencilerin kelime 
hazinesini zenginle tirmek için dijital kelime oyunlar  kullan labilir.  

Kelime ö retimi; kelimenin anlam n  bilmenin ötesinde kelimeyi konu mada do ru ve yerinde ifade 
etmeyi, yaz da ba lama uygun kullanmay  gerektirir. Bunun için ö retmenler; kelimenin anlam n  bir 
kez vermekle ö retimin tam olarak gerçekle meyece inin fark nda olmal , edilgen kelime hazinesinin 
etkin kullan m na yönelik çal malar yapmal d r. Nitekim Dilidüzgün (2014) ara t rmas nda 
ö rencilerin kelime bilgilerinde derinlik boyutunun ve edilgen kelime hazinelerinin yetersiz oldu unu 
belirlemi tir. 

Kelime ö retimi tema ve metne yönelik tasarlanmal d r. lenen temada yer alan metinde geçen ya da 
metinle ili kili kelimelerin ö retimine yönelik çal malar n yap lmas  kelimelerin hat rlanmas n  
kolayla t racakt r. Böylece ö renilen kelimelerin sözlü ve yaz l  anlat mda kullan m n  sa layacakt r. 
Aksi takdirde ö retimi yap lan kelimeler belli bir süre sonra unutulabilir ya da edilgen dil hazinesinde 
olup etkin dil hazinesinde yer edinemeyebilir. Dilidüzgün (2014), Türkçe ders kitaplar na seçilen 
metinlerin, ö rencinin düzey ve ilgisine uygun olmas  ve anlam  bilinmeyen kelimelerin di er 
metinlerde de geçmesine özen gösterilmesi gerekti ini belirtmi tir.  

Kelime ö retimi sürecinde hangi yöntem ve tekni in kullan laca n n önemli olmas  kadar s n f 
düzeylerine göre hangi kelimelerin ö retilece i de alanyaz nda tart ma konusudur. Bu konuda öncelikle 
kelimelerin günlük dilde kullan m s kl  ile yayg nl n n belirlenmesi ve buna dayanarak hedef 
sözcüklerin s n f düzeylerine göre ö retiminin yap land r lmas  gerekir. Bunun yan nda etkili bir kelime 
ö retimi için hedef kelimeler sistemli ve amaçl  bir ekilde ö renci, metin ve kelimelerin rolünü dikkate 
alan bir yakla mla seçilebilir (Ta a, 2016). S n f düzeylerine göre hedef kelime ö retimi ö rencilerin 
kelime ö renme ve kelimeyi kullanma yeterliklerini art racakt r. 

Öneriler 

Ara t rmadan hareketle u önerilerde bulunulmu tur: Kelime ö retimi yöntem ve tekniklerin hepsi 
ö retmen adaylar na ve ö retmenlere tan t labilir. Kelime ö retimine yönelik çal malarda yöntem ve 
teknik çe itlili i sa lanabilir. S n f düzeyine göre ö retim dönemi boyunca her tema ve metinde 
ö retilecek hedef kelimelere göre bulmaca çözme tekni ine uygun olarak bulmaca kitapç  
olu turulabilir. Bu bulmaca kitapç  ö rencilerin bo  zamanlar n  de erlendirmek üzere onlara 
verilebilir. Kelime ö retimine yönelik farkl  yöntem ve tekniklere uygun olarak etkinlikler geli tirilebilir. 
Bu etkinlikler E itim Bili im A ’na konarak ö retmenlerin ve ö rencilerin kullan m na sunulabilir. 
lkokul ve ortaokul ö rencilerinin kelime hazinesinin geli tirilmesinde kelime oyunlar  tekni i daha çok 

kullan labilir. Kelime ö retimini hedefleyen dijital kelime oyunlar  tasarlanabilir. Kelime ö retimi 
yöntem ve tekniklerinin s n f düzeylerine göre kullan m n n etkilili i ara t r labilir. 
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17- Hayru’l-Buldan (O ) Risalesi (çeviri yaz , ses bilgisi, ekil bilgisi) 
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Öz 

Türk slam edebiyat nda, geni  yaz m alan  ve pek çok örne iyle kar m za ç kan fazilet-nâmeler genel 
olarak ehirlerin faziletlerini anlatan eserlerdir. Bu eserler, slam medeniyeti için önemli olan 
ehirlerle ilgili menk beleri bar nd rmaktad r. Bu tür eserlerin Ça atayca yaz lm  örneklerinden olan 

Hayru’l-Buldan Risalesi (O  Risalesi) de K rg zistan’ n güneybat s nda bulunan ve günümüzde 
ülkenin ikinci büyük ehri olan O  ehrinin faziletlerini anlatmaktad r. O  ehri kadim bir medeniyet 
merkezi olmas n n yan  s ra Do u Türkistan ile Bat  Türkistan aras nda geçi  noktas  olmas  ve 
Fergana Vadisi’nin do uda ba lang ç noktas  olmas  hasebiyle co rafi olarak da önemlidir. Ça atayca 
dönemine ait bir eser olan Hayru’l-Buldan Risalesi (O  Risalesi) 26 varakt r ve her sayfada 6 sat r 
bulunmaktad r. Eser, 12.5x7.5 cm çap ndad r. Eserin yazar  Molla Ömer (Omar) Uzak’t r ancak ne 
zaman yaz ld  ile ilgili metinde herhangi bir bilgi bulunmamaktad r. Söz konusu çal mam zda 
eserin çeviri yaz s  yap lm  ve eser, ses ve ekil yönüyle incelenmi tir. Bu yolla eserdeki dil 
hususiyetleri ortaya konmaya çal lm  Türk lehçelerine de k tutacak baz  dil özellikleri üzerinde 
de özellikle durulmu tur. Metin içerik olarak incelendi inde ise O ’un dini aç dan önemini 
vurgulamak için birçok peygamberden nakillere yer verildi i hatta Hz. Peygamber’den hadis olarak 
da ehir ile ilgili nakillerde bulunuldu u görülmektedir. Bu çal ma ile el yazmas , öncelikle Ça atayca 
üzerine çal malar yapan ara t rmac lar olmak üzere Türk dili ve tarihi üzerine çal malar 
yapan/yapacak tüm ara t rmac lar n istifadesine sunulmu tur. 

Anahtar kelimeler: Hayru’l- Buldan (O  Risalesi), Ses Bilgisi, ekil Bilgisi, Ça atayca, O  

Hayru'l-Buldan (Osh) Tractate (translation writing, phonetics, morphology) 

Abstract 

Fazilet-nâmes, which appear in Turkish-Islamic literature with their wide writing area and many 
examples, are generally works that describe the virtues of cities. These works contain legends about 
cities that are important for Islamic civilization. Hayru'l-Buldan Tractate (Osh Tractate), which is one 
of the examples of such works written in Chagatai, also describes the virtues of the city of Osh, which 
is located in the southwest of Kyrgyzstan and is the second largest city in the country today. In 
addition to being an ancient civilization center, Osh is also geographically important because it is a 
transition point between East Turkestan and West Turkistan and the Fergana Valley is the starting 
point in the east. Hayru'l-Buldan (Osh) Tractate, which is a work belonging to the Chagatai period, 
has 26 sheets and 6 lines on each page. The work is 12.5x7.5 cm in diameter. The author of the work 
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is Molla Omer (Omar) Uzak, however, there is no information in the text about when it was written. 
In our study, the translation of the work was made and the work was examined in terms of sound and 
form. Thus the language features in the work have been tried to be revealed, and some language 
features that will shed light on the Turkish dialects have been especially emphasized. When the text 
is examined in terms of content, it is clear that there are narrations from many prophets in order to 
emphasize the religious importance of Osh, and even there are narrations about the city as hadiths 
from the Prophet Muhammad. With this study, the manuscript has been presented to the benefit of 
all researchers who work/will work on Turkish language and history, primarily those who work on 
Chagatai. 

Keywords: Hayru'l- Buldan (Osh Tractate), Phonology, Morphology, Chagatai, Osh 

1. Giri  

Türk slam edebî gelene inde ehirler hakk ndaki menk belerin anlat ld  pek çok eser mevcuttur ve 
bunlardan birisi de ehirlerin faziletlerinin anlat ld  fazilet-nâmelerdir. Fazilet-nâmeler öbürleri kadar 
tan nmamakla birlikte yaz m alan  oldukça geni  bir türdür. Özellikle Mekke, Medine, Kudüs, am gibi 
slam beldeleri hakk nda yaz lm  olan birçok fazilet-nâme bulunmaktad r (Y lmaz, 2017: 367-369). Bu 

çal mada, bu türlere örnek te kil eden ve konu olarak O ’un faziletlerini i leyen Hayru’l-Buldan adl  
risalenin, çeviri yaz s  verilmi  ve eser, ses bilgisi ve ekil bilgisi bak m ndan incelenmi tir.  

Çal maya kaynakl k eden el yazmas , 12.5x7.5 cm ölçülerinde, arka ve ön kapa ndaki cilt üzerinde 
salbek bulunan, irazesi deri ve 3 cm, her sayfas nda 6 sat r yaz l  k s m olan bir eserdir. Yazman n ba  
k sm  eksik olmakla birlikte eksik k sm n, mevcutlardan anla ld  kadar yla söz konusu fazilet-
nâmeden ba ka konular , (ilmihal konular ) ele ald  anla lmaktad r. Yazma, Molla Ömer Uzak 
taraf ndan kaleme al nm t r; ancak yazman n üzerinde herhangi bir tarih bilgisine rastlanmam t r. 
mam Nazar O lu Molla Umar Uzak’ n O ’a ba l  Ta lak adl  yerde ya ad  ve 1904’te Ta kent’te 

ç kar lmakta olan Türkistan Vilayetinin Gaziti adl  yay nda Çar n Japonya’y  yenmesi için bir münacaat 
yay nlad  bilinmektedir (URL1). Hayru’l-Buldan adl  eserin farkl  bir ta  basma nüshas yla ilgili 

ehirlerin Faziletiyle lgili Uydurma Hadisler ve “Hayru’l-Buldan” Risalesi ad yla Hakk  Ünal çal ma 
yapm t r. Ancak bu çal mada eser, çeviri yaz , ses bilgisi, ekil bilgisi aç lar ndan incelenmi  de ildir. 
Ünal’a göre, risalenin yazar  ilmî seviyesi dü ük, kendi beldesini yüceltmek için halk aras ndaki 
menk beleri toplam  bir kimsedir. Çünkü eserde hadis olarak verilmi  olan bilgiler uydurma hadis 
kitaplar nda dahi bulunmamaktad r (Ünal, 2000: 81).  

El yazmas  eserin faziletlerini anlatt  ehir günümüzde Tanr  da lar na göçen K rg zlar n ço unlukla 
ya ad klar  (Çelik, 2020: 471) O  ehridir. K rg zistan’ n güneybat s nda yer almakta olan O , ülkenin 
Bi kek’ten sonraki en büyük ehridir ve ayn  zamanda O  Bölgesinin de yönetim merkezidir. ehrin 
tarihi, yaz l  kaynaklarda bin y l öncesine gitmekle birlikte yap lan arkeolojik kaz larla bu tarih 3.000 y l 
öncesine kadar götürülebilmektedir (Buyar, 2019: 14). ehrin günümüzdeki nüfusu 322.000 iken 
bölgenin nüfusu 391.000’dir (URL2). Tacikistan, Çin, Özbekistan ile kom ulu u bulunan O ’un hemen 
do usunda Ka gar bulunmaktad r ve ehir Bat  Türkistan ile Do u Türkistan aras ndaki geçi  
noktas nda yer almakla beraber Fergana Vadisi’nin do udaki ba lang ç noktas d r. Türk slam tarihi ve 
medeniyetinde önemli bir yere sahip olan bu vadi buradan itibaren bat ya do ru Maveraünnehir’e kadar 
uzanmaktad r. Bu yönüyle de ehir önemli bir konuma sahiptir. O  tarihî ça lardan beri ipekli kuma  
dokumac l  ile ünlü iken (URL3) günümüzde daha ziyade tar m ve hayvanc l kla geçimini 
sa lamaktad r.  
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Bölgenin kadim ehirlerinden olan O ’un ad yla ve kurulu uyla ilgili pek çok rivayet bulunmaktad r. Bu 
rivayetler genellikle Hz. Süleyman’a dayand r lan, uzanan rivayetlerdir. ehrin eteklerinde duruldu u 
da n Süleyman Da  ad yla an lmas  bunun bir göstergesidir. Rivayetlere göre Hz. Süleyman ordusuyla 
birlikte Süleyman Da 'n n eteklerine gelince ordunun önünde giden öküzlerini durdurmak için Sart 
nidas yla “Hoo ” demi  ve öküzler durmu tur. Daha sonra burada kurulan ehre de Ho-o  sözünden 
türeme O  denmi tir (Cumagulov, 2001: 3). Benzer bir efsanede ise Hz. Ademin’in öküzlerine “U ” 
demesi üzerine, o beldenin ad  da “U ” olmu  ve zamanla bu O ’a dönü mü tür (Brudn y ve E mambet, 
2017: 378). Manas Destan ’nda ise O ’a dair öyle bir rivayet vard r: Manas’ n babas  Cak p, Manas’  
hayata haz rlamas  için O pur adl  çoban n yan na vermi  ve Manas 5-6 y l onun yan nda kalm t r. 
Manas han olunca da O pur’a hürmetinden dolay  o civara ehir kurdurmu  ve O pur’u da o ehre 
yönetici olarak atam t r. Bunun üzerine ehrin ad  da O pur olarak kalm  ve bu isim zaman içersinde 
O ’a dönü mü tür (R sbaev, vd. 2016: 263-264).  

Bu çal mada nitel ara t rma yöntemlerinden doküman incelemesi kullan lm t r. Aras t rma 
kapsam nda incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakk nda bilgi içeren yaz l  belgelerin analiz 
edilmesiyle veri sa lanmas na doküman incelemesi denilmektedir. (Y ld r m ve S ims ek, 2008: 188) Bu 
ba lamda; incelenen doküman öncelikle çeviri yaz yla Latin harflerine aktar lm ; ard ndan, elde edilen 
verilere dayal  olarak metnin dil özelliklerinin analiz ve de erlendirmesi yap lm t r.  

2. Çeviri yaz   

54b 

(1) bismi’l-l hi’r-ra m ni’r-ra m  

(2) bu ris le ayru’l-buld n kim ya ni O- (3) -  ehrini fa leti turur anda  riv -(4)-yet lurlar kim 
bul ad ni mr n ib(ni) 

55a  

(1) u ayn, Pey amber alla’l-l hu aleyhi ve sellemdin (2) ale’n-neb  aleyhi’s-sel m inn ’llahe 
ma r  beldeten (3) ta al  O  ve hüve ayru’l-buleydeten vall hü fa ale (4) al   s yiruh  ve ehl-i 
O  al  s yiri’l-ümem ve ya ur-(5)- ne me a’ - ühed ’l-Bedri ve ya uru’ - ühed i’l-e- (6)- 
nbiy i ad ni  ma n si ol kim a ret-i 

55b 

(1) pey amber allall hü aleyhi ve sellem in yet l p ayd lar (2) kim ma r  ehride bir ehri 
bardur at n  (3) ayru’l-buld n dirler ve ehr-i O  hem dirler (4) köp ya  ehrdür ve köp fa letl  
érür (5) y met küni menn  ve adda n  bol and  al y - (6) -lar ma r bolurlar ve o al  kün 
bu O  al  

56a 

(1) eh dler birlen eh dü’l-Bedr pey amber birlen a r (2) bolurlar a ret-i Eb  Hüreyre a reti 
Mu ammed Mus afa (3) allall hu aleyhi vesellemdin e itipdirler kim yer- (4) -yüzide bir cem a 
damlar peyd  bolur N  (5) aleyhi’s-sel mn  neslidin kö ülleri at un  (6) ra m ümmetlerimni 

aras da alard n köp fes d- 
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56b  

(1) -lar kilür ve ba  ehrlerni t r c l p d n- (2) -ni ret l aylar ve köp ehrlerni buz ay-(3) -
lar uday ta l  bu O  ehrini ol cem at-  (4) bedni erridin sa la ay an  üçün bu ehr-(5) -ini 
belde-i ma m dirler ve ta  u eyfe-i Yem n  (6) digen büzrük mü teh dü’l-kir m riv yet  

57a 

(1) lurlar kim ha ret  pey amber aleyhi’s-sel md n kim (2) su l ld m y  Ras ’l-all h bizge 
O n  (3) fa letidin ve a m l ü ef lleridin (4) bey n  l  dédim érse a ret-i ras l (5) aleyhi’s-
sel m yana in yet l p ayd lar kim (6) O  ehlini fa iletleri köpdür bir ya  

57b 

(1) fa let bul turur kim bir cem a al  bar (2) érmi ler alarn  at n  a bun dir érmi - (3) -ler alarn  
d ni b -g ne érmi  O  al  olar (4) birle köp az t lur érmi  ve ta  mü teh d- (5) -ler anda  
riv yet lurlar kim her kimerse O -(6)- a barsa y  bir kice y  bir kün tursa ol ki i gün h-  

58a 

(1) d n anda  bol ay ve O  ehlidin (2) bol ay y met küni hem O  ehli birlen (3) ma r bolurlar 
ve ta  riv yet lurlar kim (4) her ki ini  va ti yetip O  ehride (5) a  lsa ev b  yüzidin anda  
bol ay ki (6) özge yerni  eh dleri birle ber ber bol ay  

58b  

(1) ev blar yüzidin anda  bol ay kim a m l k - (2) -tipleri bitmekdin çiz kilgeyler ve ta  (3) her 
kim olar birle nam z o usa cem at bolusa (4) y met küni O  yeridin ba  köter- (5) -geyler ve 

a reti Em rü’l-Mü m n n Ömer ra ya’l-l hü anhü (6) ayd lar kim a ret-i pey amber a’l-
lall hü aleyhi ve sellem- 

59a 

(1) -din anda  riv yet lurlar kim pey amber a’ll-a (2) ll hü aleyhi ve sellem ayd lar kim men 
bir derim Cebr l (3) aleyhi’s-sel md n su l ld m kim y met-(4)-de O  ehli kim birle a r 
bolur Cebr il aleyhi’s-sel m (5) ayd lar kim sizni  birle a r bolurlar ve (6) Em rü’l- Mü min n 

h-  merd n murta  Al  ayd lar  

59b 

(1) ayd lar kim men anda  e ittim a ret-i ras l (2) aleyhi’s-sel md n kim ta la y met künide (3) 
O  ehli barçalar  közleridin yüzler (4) mi l-i ft b-  t b n yüzlük ... Bur -suv -(5) -re op aylar 
alarn  dimleri n rd n l çlar (6) ollar a al p tekb r ü tehl l ay t p feri teler  

60a 

(1) af af tutup ilgerü keyin behi t-(2)- a al p kirgeyler ve a reti v ce Ukk e (3) ra ya’l-l hü 
anh a be-yi kir m érdiler bu söz-(4)-lerni e itip bu kelim tn  ayd lar kim (5) ab ni leküm y  

ma era’l- acem ya ni O  ehri barça (6) ehirlerni ya s  turur ve her kim O da bir zam n  

60b 

(1) dem alsa veya bir demi su éçse veya bir lo ma a m  (2) yese g r az b d n c n aç d n ve (3) 
Münker Nekirni  su lidin em n bolup (4) ra  köfrikidin s n ötkeyler (5) ve yana a ret-i alm n-
 F rs-i adl-i meht b (6) riv yet lurlar kim pey amber alla’l hu aleyhi ve  
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61a 

(1) sellemdin öz müb rek lafžlar d n é ittü- (2) -k ayd lar kim ol kiçe kim meni sm n a ç anda 
(3) yeryüzide bir n r kördüm ma r  sar d n (4) ol sm n a ç p baradur ba  g rist n- (5) -  da  
n r a o apdur bir derim Cebr - (6) - ildin surad m bu niçük n rdur dip-  

61b 

(1) -dür Cebr il aleyhi’s-sel m ayd lar kim y  Mu ammed (2) ol n r O  ehridin ç ar ol ehr- 
(3)-ni  at n  ayru’l-Buld n dirler burun zam n (4) a reti Süleym n  aleyhi’s-sel m ol ehrde 

arar (5) tap p d d u adl lur érdiler ve o (6) ta da ol fa letl  ma m da bir mescid 

62a 

(1) bar a reti Süleym n aleyhi’s-sel m ol (2) mescid içinde ma dlar a yetkenler (3) ve her 
kim anda bar p ékki rek at nam z o u- (4) -sa gün hd n m der- d p k bolup (5) an  içinde h ç 
gün h alma ay ev - (6) -b  yüzidin anda  bol ay ki tört 

62b 

(1) yüz rek at nam z özge yerde nam z o u a-(2)-n dik bol ay ve a reti pey amber alla-l hu (3) 
aleyhi ve sellem a ret-i Mihter Cebr il aleyhi’s-sel - (4) -md n e itip érdiler ayd lar kim 

bir derim (5) Cebr il men u  yerde ol fa let- (6) -l  ma m da ékki rek at nam z o usam 

63a 

(1) dip arzu ld lar érse ol s at (2) Cebr il aleyhi’s-sel m a All h ta l d n (3) ferm n  bold  
kim y  Cebr il ol ta n  (4) köterip al p ç l t  ç p ol ta d- (5) -a ve ol fa letl  ma m da ékki 
re- (6) -k at nem z o usun l k n anda  

63b 

(1) ç ar l kim O  al  tuymasunlar (2) Cebr il aleyhi’s-sel m ud y azze ve celleni  ferm -
(3)-n  birle O  ta n  ç ard lar ras l (4) aleyhi’s-sel m ol müb rek ta da ve o- (5) -l fa letl  
ma m da a ret-i Süleym n (6) nam z o up secde at l an yerni 

64a  

(1) av f l p ve anda ékki rek at nam z o- (2) - ud lar ve heme ötken pey amberlerni  a lar -
(3)- a du  l p ve günahk r ümmetlerini ud y (4) ta l d n tilediler ve o ta n  yana c y a (5) 
yiberdiler O  al  tuymad  an  (6) üçün kim ol müb rek ta n  atn  bera- 

64b 

(1) -ber el-k h dirler ve ta  anda  na l lur-(2)-lar kim a h riv yetde kiltürüpdürler (3) kim 
a ret-i Y nus aleyhi’s-sel m O  ehri a (4) kilip érdiler ve O  al  olar a be-tev- (5) -f  m n 

kiltürüp érdiler ve köp (6) y llar ol müb rek ta da ve ol 

65a 

(1) fa letl  ma mda nam z o up -(2) - at l p O  ehride ékenler neçe (3) va tdin so  O  ehli a 
a ret-i (4) Süleym n aleyhi’s-sel m hem O  ehri a (5) kilip ta tlar n  ol müb rek ta a (6) 
urd lar O  ehri olar a hem  
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65b 

(1) be-tevf  m n kiltürüpdüler ve (2) Süleym n aleyhi’s-sel m O  ehlini (3) a lar a du  
ld lar (4) (5) (6)3 ehr-i O a küfr ar r tapmad  

66a 

(1) and n so  O  ehli a ret-i Süleym n (2) aleyhi’s-sel m a ayd lar y  pey amber uday ta l  
(3) p di h-  lem bu O  ehrini suy azl  ladur (4) munca ki ige kif ye lmaydur ve eger siz bir 
(5) il c l p su kiltürse iz bihra  bolur (6) érdi iltim s ld lar and n so  a ret-i  

66b 

(1) Süleyman aleyhi’s-sel m a t l p ve bularn  emri (2) ld lar kim ol ta  kim sun  turar érdiler 
(3) ol ta n  kisip sun  a uzu lar didiler (4) der l Süleym n pey amberni emriylen ol ta n  (5) kisip 
sun  a uzd lar and n keyin ol zamand n (6) bu zam n aça O  ehri sir- b bold  

67a 

(1) dipdürler ve ta  v ce Yem n  zi (2) digen az z bu O  ehri a kilip érdiler (3) ol az z a ret-
i s  aleyhi’s-sel mn  d nler- (4) -i a érdiler müddet ékki <yüz> y l bir nam zda uday azze (5) 
vecelle a at ve ib det l p érdiler ol (6) va tde O  ehli fa letidin e itip  

67b 

(1) Rabbü’l- azzetdin tiler kim ey B r- ud y  (2) meni  hem a r m O  ehli birle bolsun dip ud - 
(3) -y ta al  du lar n  ic bet ld  bu O  ehrid- (4) -e a  l pdurlar ve olarn  türbetleri (5) 
nem zg h yatav  da  ta n  étegide turur ve ta  (6) Medine i Münevveredin ba  büzrükler olarn   

68a 

(1) ziy retleri a kilipdurlar ve yana az z bir (2) mr n  atl  O  ehri a bar ékenler (3) 
sipahs lar le ker érdiler köp küff r (4) birlen az t lur érdiler künlerde bir kü- (5) -n küff r birle 

az t l p érdiler tünler- (6) -i a köp gerd olturup érdi el- l ol tü- 

68b  

(1) -tünni at p érdiler ol tünni ayta (2) kirin ékki t al  tü üptür ve olar (3) abirleri a oyupdurlar 
ol az z-(4)-ni abirleri a nem zg h a yavu  turur olarn  (5) abrini ziy ret lsa her mur d  
ma d  bolsa (6) uday ta l  riv yet l ay va ti anda  riv yet  

69a 

(1) lurlar kim m m s  vel  atl  az z (2) bar érdiler özleri O  ehridin ér- (3) -diler ve Mekke 
al  olar a iltif tlar  köp (4) érdi ve olarn  mül zemetide bar ékendür- (5) -ler kim me cid va t 

ékenler ya ni ayt pdurlar (6) kim unça az z büzrük ve erler barças   

69b 

(1) O  ehrini fa letidin ve sebebidin (2) O da fevt tap p medf n bold lar ve ta  (3) v ce A med 
Er am atl  bir az z O  ehr- (4) -i a bar érdiler olar hem ib ke f érdiler (5) ol az zni bir 
ker metleri ol érdi kim (6) u  va tde O  ehli bir ur an bin  l p 

                                                             
3  4. 5. sat rlar ve 6. sat r n ba  mükerrer yaz ld  için taraf m zdan metinden ç kar lm t r. 
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70a 

(1) érdiler bir ulu  ta  ol ur an a (2) yavu  érdi O  ehlini (3) ay lleride bul érdi kim o al až m 
(4) ta n  ur an a étip oyalek ur a- (5) -n  ibtid s  ol ta  birle bolsun (6) dip érdiler el- l ulu  
kiçik  

70b 

(1) y l p kilip z r lsalar ol ta n  (2) orn d n tebret’almad  ciz ve ayr n bo- (3) -lupdurlar 
a iru’l-emr ulu  kiçik a ret (4) v ce A med Er amn  ald lar a kitip iltic  (5) kiltürdiler v ce 
Er am ayd lar édiler (6) kim sizler bar lar biz hem meded l ay-  

71a 

(1) -miz dédiler and n so  v ce A med (2) Er am özleri yal uz kilip ol až m ta n  (3) ker m t 
l p köterip iltip ur an- (4) -n  tam a oyd lar el- a ur an  tam  ol (5) ta  birlen bin  bolupdur 

ve yana anda  riv yet (6) lurlar kim v ce A med Nerm v ce A med 

71b 

(1) Er am on bir A medni ékkisidürler kim bir kün rib  (2) av -  s m-ke de ékevlen va ž aytur 
édiler (3) bu alar aç r p olar a köp te v  berip- (4) -dürler v ce A med-i Nerm ayd lar kim ey 
bu alar köp (5) sözleme ler didiler ol zam nd n bular (6) men aça ol söz bilen bu alar ol av da  

72a 

(1) h ç ün ç ar an  yo  ve h ç kim o- (2) -l av da bu an  v z n  e itgeni yo  (3) dipdürler ve ta  
na l lurlar kim bir kün (4) v ce A med Nerm Rib -  av  meskende ah - (5) -ret l p 
oltur anlar da behi t (6) rileri o az zni  közleri a körünüp 

72b 

(1) y  v ce A med Nerm közü izni bizni (2) sar  l  ve müb rek yüzi üzni bizd-(3)-in ögürme  
kim bizler sizni  (4) ayt anlar zdur-miz bili  kim ta la (4) nam z-  p n va tide merg erbetin 
(5) içip bizge o ulur-siz dédiler 

73a 

(1) el- al ta laps  a ret-i v ce A med (2) Nerm a k firler uru  av a l p (3) kildi ve a ret-i 
v ce Nerm k firler birle (4) uru up ve derece i eh det a yettiler (5) v ce A med Er am ve v ce 

A med Nerm ékki (6) büzrük var o ol ta n  ve d meneside  

73b 

(1) Rib -  av -  Simke de medf n bold-(2)- lar her kim ol ékki az zni ziy ret lsa (3) a  
süb nehü ve ta l  cümle mur d-  ma d  (4) bolsa yetkürgey ve ta  riv yet lur (5) kim a ret-
i af ibn Bur iy  büzrük (6) a ret-i Süleym n aleyhi’s-sel mn  a a- 

74a 

(1) -lar  érdiler ve hem vez rleri (2) érdiler olard n köp ker mat ž -(3)-hir bol an  érdiler bir 
ker matlar  (4) ol érdi kim Bel sn  ta t n  köz yumu -(5) -p aç unça kiltürüp érdiler anda-(6)-  
kim Perverdig r-  lem öz kel m da aber 
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74b 

(1) beripdür avlühü ta l  “ le’l-lez  indehü (2) ilmun mina’l-kit bi4 ene t ke [bih ] able en 
yer[tedde] ileyke (3) arafüke5” ve a yid kit bn  mes elesidür kim (4) evliy larn  ker m t  a dur 

a reti (5) af ibn Bur y  O da mescid ziy retde (6) vef t tap an érmi ler a ret-i Süleym - 

75a 

(1) -n aleyhi’s-sel m ay lleride bu (2) érdi kim a ret-i afn  ma r b (3) sar a al p ketgiler 
Cebr l aleyhi’s-sel m (4) Süleym n aleyhi’s-sel m a aber berdi kim uda-(5)-y azze ve 
celleni  emri buldur kim af- (6) -n  O  yeride defn lsun her kimni  

75b 

(1) tilegi ve ceti bolsa a reti af (2) ibn Bur y n  ziy ret lsa ve her mur d  (3) ma d  
bolsa rev  lur-men ve mü kil (4) é lerini s n lur-men her mur - (5) -d  ma dl a yetkürür-
men dip aytu- (6) -r her kim tilegi ve ceti bolsa rev  bolur 

76a 

(1) ve yana riv yet lurlar kim a ret-i Süleym - (2) -n aleyhi’s-sel mn  zam nlar n tö-(3) -rt 
mi  y l olturup érdi kim (4) bu ris le münderic bold  dipdür ol (5) zam nda ble Beytü’l-Ma d s 
érdi ve nam z- (6) -n  Beytü’l-Ma d s bak p okur érdi- 

76b 

(1) -ler bizni  pey amberimizi  zam nlar da (2) ble Ka be bold  anda  kim a  ta l  kel m-  
(3) mec dde aber beripdür kim avlühü ta l  “vecheke (4) a ra’l mescidi’l- ar m6” bu ble 
Ka be bolma a (5) del let lur ve yana anda  riv yet (6) lurlar kim y met küni menn  ve 
adda n  

77a 

(1) bol anda O  yeridin nece mi  (2) d  érenler ve nece mi  ur n- (3) - v n érenler ve nece mi  
ehl-i se vet (4) ehl-i sa det érenler ve nece mi  (5) nam z lar ve nece m  ehidler (6) ve nece 
mi  az z me y  érenler (7) O  yeridin ba  köter- 

77b 

(1) -geyler ve ta  anda  (2) na l lurlar kim her kim kiçesi O  yer-(3)-inde at lsa ev b  yüz 
yerin and- (4) -a  bol ay ki hac bec  (5) kiltürmi  dik bol ay ve yetmi  (6) mi  mertebe az t l an 
dik bol ay  

78a 

(1) ve ta  her kim bu ris leni o usa y  o utu- (2) -p e itse y  tap p özige sa lasa (3) cem  enbiy  
ve evliy lar ol ki ige meded (4) terbiyet lsa an d n o n d bol a-(5)-ylar ta la y met küni 
ef at (6) l aylar ol ki iyi p r-i behi t  

                                                             
4  yazmada: yu allimu’l-kit bi. 
5  Kuran: 27/40. 
6  Kuran: 2/144. 
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78b 

(1) ve ar at-i a ret-i sul nü’l- arif n (2) v ce A med Yesev  ayt pdurlar kim her kimesi (3) bu 
du n  künde üç mertebe o usa eger o u- (4) -y’almasa özige sa lasa a reti r aleyhi’s-sel m 
(5) körünüp a a meded ve terbiyet l p hem (6) kiçe hem kündüz hem-r h bolup yürgeyler  

79a 

(1) devlet ve mertebesi ziy de bol ay ve yüz (2) yegirmi be  y l ömr-i ab din na b l ay (3) ve 
heme l ay yam n amelini ya likge mübeddel (4) l ay ve her aleb-i müdde s  bolsa tegürgey 
ve a- (5) -n  kesb-i k r a ve ned n a kündin (6) tü ge bereket bergey ve her kim ek kiltürse 

79b 

(1) k fir bol ay ne zu bill hi min like (2) du : bu turur bismi’r-ra m ni’r-ra m em nan minke 
(3) y  seyyide’l-mürsel n unžurn  bi- a  bismi’r-ra m ni- (4) -’r-ra m  

temmet el-kit bu (5) bi- avni’l-meliki’l-vehh - (6) -b bi-ra metike (7) y  er ame’r-r im n 

80a 

(1) t -be-t  f s  u ar m  l -yen m7 

n kit bet r z-  çeh r enbe tam m 

Her ki vned du  ama  d rem 

Z n ki men bende günehk rem 

Ra ama Molla Ömer Uza  

3. Dil özellikleri 

  Ses bilgisi. 

  Ünlü Olaylar  

Vurgusuz orta hece ünlüsünün dü mesi: ehrini 54b/3  

Ba ta ünlü dü mesi: d>y: yéberdiler 64a/5 ( da bér>iyéber>yéber) (Argun ah, 2018: 105) 

Ortada ünlü dü mesi (kelime birle mesi neticesinde): bolurlar 56a/2 (bol> bu+ol) (Argun ah, 2018: 
105) 

Ünlü Birle mesi: ék+ev+len 71b/2 (éki +egü > ékegü > ékev) 

  Ünsüz Olaylar  

> : ya  55b/4, o apdur 61a/5 

                                                             
7  Uyumadan, sürekli günah ve haramla bu kitab n yaz m  çar amba günü tamamland . Bu kitab  kim okursa ondan dua 

bekliyorum. Çünkü ben günahkâr bir kulum. 
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m>b: burun 61b/3 

t>d dérler 61b/3, dék 77b/5 

b>y suy 66a/3 

g>k: kiçik 

p>f: köfrikidin 

d>y: keyin 60a/1 

g>w>v: ék+ev+len 71b/2 

v>y>g: ögürme  72b/3 

y türemesi: y +la-p 70b/1 

ünsüz ikizle mesi: ékki 62b/6  

r dü mesi: bilen 71b/6, édiler 70b/5  

Ça ataycada t>d de i mi sonucu ta > da , ta >da  olmas  gerekirken bu ses de i imleri metinde 
bulunmamaktad r. ta  58b/1, ta  66b/2  

Metinde tonlu tonsuz uyumu bulunmamaktad r (O da 60a/6, ya likge 79a/3). iki ve daha çok heceli 
isimlerin sonlar ndaki k/g/  seslerinin varl n  korumaktad r (anda  58a/1, ulu  70b/3). Bunlar d nda 
eski Türkçede sub, Ça ataycada ise su (Güzeldir, 2002: 357), suv veya suu (Ünlü, 2013: 1012) olan sözcük, 
Nevaî Divan ’nda oldu u gibi (Eckmann 2009: 139) bir yerde suy 66a/3 (b>y) eklinde bulunmaktad r. 
Bu durum eb>ew>öy, üy (Yürümez, 2020: 31-32) seb>sew>sev de i imlerinde s kça kar m za 
ç kmaktayken su sözcü ünde s k görülen bir durum de ildir. Ça ataycada var olan “é” metinde de 
bulunmaktad r (é lerini 75b/4, érür 55b/4). Arapça aciz kelimesi bir yerde açiz (58b/2) olarak 
yaz lm t r.58b/2. Metinde, Türkçe kelimelerin yez m nda “p/b” kar k olarak bulunmaktad r, tü üptür 
68b/2. 

O uzcan n etkisiyle Ça ataycada yuvarlakla ma olabilmektedir. Metnimizde buna birçok örnek 
bulunmaktad r. ilgerü 60a/1, é ittük 60a/1-2, tuymasunlar 63b/1 gibi. 

  ekil Bilgisi 

  Yap m Ekleri 

  simden sim Yapma Ekleri 

+ : yat-av+  67b/5 

+l , +l , +lik, +lük: ma ûd+ll  75b/5-6, at+ll  68a/2, az+ll  66a/3, fa let+ll  55b/4, ya +llik+ge 
79a/3, yüz+llük 59b/4-5 
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  Fiilden sim Yapma Ekleri 

-av: yat-aav+  67b/5 

-én: ér-een+ler 77a/2 77a/3  

+k (g): tile-gg-i 75b/1  

-ma: al-mma- ay 62a/5-6, o u-y-al-mma-sa 78b/3-4, tap-mma-d  65b/6, tuy-mma-d  64a/5 

-mA : bol-mma - + a 76b/4, bit-mmek+din 58b/2 

-u : ur-u  73a/2 

  simden Fiil Yapma Ekleri 

+lA: söz+lle-me -ler 71b/5, ta +lla 59b/2 72b/4 78a/5, ta +lla-p+s  73a/1, y +la-p 70b/1 

  Fiilden Fiil Yapma Ekleri 

-a-: sur-aa-d m 61a/6-61b/1  

-ar : ç -aar- an+  72a/1-2 

-kür, -k r (<-gUr-): yet-kkür-gey 73b/4, aç- r- p 70b/3  

-t, -tür:ayla-tt- p 71a/3-4, ay-tt-ur 71b/2, kil-ttür-di-ler 70b/5, kil-ttür-mi  77b/5 

-ul: o -uul-ur-siz 72b/6 

- , -u : al- - p 75a/3, ur-uu -up 73a/4 

-uz: a -uuz-d -lar 66b/5, a -uuz-u -lar 66b/3  

-ün: kör-üün-üp 72a/6 78b/5  

-ür : tig-üür-gey-ni  79a/4-5, tig-üür-ür-men 75b/5-6 

  sim Çekimi 

  Çokluk Eki 

- :  al- - p 75a/3 

+lAr: dam+llar 56a/4, ald +llar+ + a 70b/4, barça+llar+  59b/3, bu a+llar 71b/3-4 71b/4 71b/6, büzrük+ller 
67b/6, er+ller 69a/6, ér-en+ller 77a/2 77a/3 77a/4 77a/6, dim+ller+i 59b/5 

  yelik Ekleri 

+ m, +im: a r+ m 67b/2-3, bir der+im 59a/2, ümmet+ler+iim+ni 56a/6-56b/1  
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+i : men+ii  67b/2-3 

+I / +sI: erbet+ii+n 72b/5, at+ +n  55b/2, ara+ss +da 56a/6 

+imiz: pey amber+iimiz+i  76b/1 

+ z, +i üz, ü iz: yüz+ii üz+ni 72b/2-3, ayt- an+lar+ z dur-miz 72b/4, köz+üü iz+ni 72b/1 

+lArI: ol+llar + a 59b/6 

  Zamir “n”si  

+n: yer+i+nn+de 77b/3-4, u+nn+ça 69a/6, yer+i+nn+de 77b/2-3. Zamir n’sinin kullan lmad  sözcükler de 
bulunmaktad r. ara+s +da 56a/6-56b/1 

  Aitlik Eki 

+ki: köfri+kki+din 60b/4 

  Durum Ekleri 

  Yal n Durum 

  lgi Durumu Eki 

+n : O +nn  fa letidin 57a/2-3 

+n , +ni : alar+nn  57b/2-3, Bel s+n  74a/4-5 ur a+nn  70a/4-5, ki i+nni  58a/4, pey amber+ler+nni  
64a/2-3, ehr+nni  61b/2-3 

+s , +si: barça+ss  69a/6, ara+ss +da 56a/6-56b/1, ibtid +ss  70a/5, ya +ss  60a/6, kiçe+ssi 77b/2-3, 
emne+ssi+de 73a/6 

+i: yer+ii+n+de 77b/3-4 

  Belirtme Durumu 

+ , +(y)i: barça+lar+  59b/3, ferm n+  63a/3, aç + +d n 60b/2, ald +lar+ + a 70b/4, süleym n++  61b/4, 
u al+  55b/6, fa let+ii 54b/3, emr+ii 66b/1, abir+ler+ii+ a 68b/3, abr+ii+(n)i 68b/5, ki i+yyi 78a/6 

+n , +ni: alar+nn  57b/3, af+nn  75a/2, bu a+nn  72a/2, evliy +lar+nn  74b/4, su+nn  66b/3, a med+nni 71b/1, 
bed+nni 56b/4-5, kim+nni 75a/6,  

+ n: zam n+lar+ n 76a/2-3 

+n: erbet+i+nn 72b/5 

  Yönelme Durumu 

+e: ziy ret+ee 74b/5  
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+ a, +ge: c y+ a 64a/4, ehli+ a 65a/3, k r + a 79a/5, bolma + + a 76b/4, biz+gge 57a/2, ki i+ge 66a/4, 
nerm+ge 73a/3 

  Bulunma Durumu 

+dA: av +dda 71b/6 72a/2, ma m+dda 65a/1-2, nam z+dda 67a/4, ara+s +dda 56a/6-56b/, o +dda 60a/6, 
kün+dde 78b/3-4, mesken+dde 72a/4-5, emne+si+dde 73a/6 

  Ayr lma Durumu 

+d n, +din: nûr+dd n 59b/5, sar +dd n 61a/3, gün h+dd n 62a/4, kün+ddin 79a/5, bit-mek+ddin 58b/2, 
sebeb+i+ddin 69b/1,  

  E itlik Durumu 

+ça, +nca: u+n+çça 69a/6, men+ a+çça 71b/6, zam n+ a+çça 66b/6, +nca: mu+nnca 66a/4 

  Vas ta Durumu 

+ylen: emr+i+yylen 66b/4  

+la: ta +lla 

  Say lar 

  As l Say lar 

bir 68a/1, ékki 62a/1, üç 78b/3, tört 76a/2-3, be  79a/2, elli 70b/4, yüz yegirmi be  79a/1-2, yetmi  mi  
77b/5-6, tört yüz 62a/6-62b/1,  

  Topluluk Say lar  

+evlen : ék+eevlen 71b/2 

  Zamirler 

  Ki i Zamirleri 

men 59a/2, biz 70b/6 (bizge 57a/2), siz 66a/4 (sizler 70b/6, sizni 72b/1, sizni  72b/3), olar 57b/3 (olar a 
64b/4, olarn  67b/6, olarn  69a/4, olard n 74a/2) 

  aret Zamirleri  

bu 56b/6, bul 54b/4, o 64a/4, u  62b/5, o al  55b/6, o ol 73a/6. 

  sim-Fiiller 

 bit-mek+din 58b/2 
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  S fat Fiiller 

-en: ér-een+ler 77a/2  

- an, -gen, - an, -ken: ç - an 61a/2, bol- an+da 77a/1, o u- an 62b/1-2, dé-ggen 56b/6, e it-ggen+i 72a/2, 
ayt- an+lar+ z+dur+miz 72b/4, yet-kken-ler 62a/2 

  Zarf Fiiller 

-a+: ayt-aa-kir-in 68b/1-2, bar-aa-dur 61a/4-5, l-aa-dur 66a/3 

- unça : aç- unça 74a/5-6 

-ken: bar-é-kken+dür-ler 69a/4-5, é-kken+ler 69a/5, öt-kken 64a/2-3, yet-kken-ler 62a/2 

-p, - p, -ip, -up, -üp:  di-pp 63a/1, o u-pp 78a/1-2, o a-pp-dur 61a/5-6, y la-pp 70b/1, al- p 59b/6, al- - p 
75a/3, bar- p 62a/3-4, ét-iip 70a/4-5, iç-iip 72b/6, kil-iip-ér-diler 67a/2, bol-uup 58b/3, tur-uup 76a/2-3, ur-u -
up 73a/4, kör-ün-üüp 72a/6, tü -üüp-tür 68b/2 

-a lek: oy-aa+lek 70a/4-5  

  Fiil Çekimi 

  ah s Ekleri  

  1. Zamir me eli ah s ekleri. 

-men: l-ur-men 75b/3, tig-ür-ür-mmen 75b/5-6 

-miz: l- ay-miz 70b/6-71a/1, dur-mmiz 72b/4 

-siz: o -ul-ur-ssiz 72b/6 

-lar: bol-ur-llar 55b/6, dé-r-ller 56b/5 

  2. yelik me eli ah s ekleri. 

-k: é it-tü-kk 61a/1-2 

- iz: kil-tür-se- iz 66a/5-6 

-lar: ay-d -llar 55b/1 

  3. Emir men eli ah s ekleri. 

- l, -gil : ç -ar- l 63b/1, ç - l 63a/4-5, ket-ggil 75a/3 

-sun:  bol-ssun 67b/2-3, l-ssun 75a/6 

- , - , -i , -u : ögürme-  72b/3, l-  57a/4, bil-ii  72b/4, bar+ +lar 70b/6-71a/1, a -uz-uu -lar 66b/3 
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  Basit çekim 

  Bildirme kipleri 

  Görülen geçmi  zaman 

-d -m, -di-m, -dü-m, -ti-m: l-dd -m 57a/2, sur-a-dd -m 61a/6-61b/1, di-ddi-m 57a/4, kör-ddü-m 61a/3, e it-
ti-m 59b/1 

-d ,-di: l-dd  67b/3-4, tap-ma-dd  65b/6, tuy-ma-dd  64a/5, ber-ddi 75a/4-5, at- p-ér-ddi-ler 68b/1-2 

-tü-k:  é it-ttük 61a/1-2 

-d -ler, di-ler, -ti-ler: a -uz-dd -lar 66b/5, ay-dd -lar 55b/1, é-ddi-ler 70b/5, yet-tti-ler 73a/4 

  Ö renilen Geçmi  Zaman 

-mi :  ér-mmi  57b/3, kil-tür-mmi  77b/5, dirér-mmi -ler 57b/2-3, bar+ér-mmi +ler 57b/1-2 

- p, -ip, -up Dür-: l- p-dur-lar 67b/4, e it-iip-dir-ler 56a/3-4, kil-iip-dur-lar 68a/1, kil-tür-üüp-dü-ler 65b/1, 
bol-uup-dur 71a/5, bol-uup-dur-lar 70b/2-3 

  Geni  Zaman 

-r, -ar,-ur , -ür: tile-rr 67b/1, di-rr-ler 55b/3, ç -aar 61b/2-3, ç -aar-d -lar 63b/3, ç -aar- l 63b/1, ay-t-uur 
71b/2, bol-uur 56a/4, l-uur 57b/4-5, l-uur-lar 54b/4, kil-üür 56b/1-2 

  imdiki Zaman 

- p –dur-: ç p baraddur 61a/4, ay-t- p-dur-lar 69a/5, 78b/2 

  Gelecek Zaman 

- ay, -gey, - ay, -key: bol- ay 58a/1, al-ma- ay 62a/5-6, l- ay-miz 70b/6-71a/1, bol- ay-lar 78a/4-5, 
buz- ay-lar 56b/2-3, ber-ggey 79a/6, tig-ür-ggey-ni  79a/4-5, kil-ggey-ler 58b/2, yür-gey-ler 78b/6, sa la- ay 
56b/4-5, öt-kkey-ler 60b/4 

  Tasarlama Kipleri 

  Emir Kipi 

-sun:  bol-ssun 67b/2-3, l-ssun 75a/6, o u-ssun 63a/6, tuy-ma-ssun-lar 63b/1 

- l, -gil : ç -ar- l 63b/1, ç - l 63a/4-5, ket-ggil 75a/3 

- , - , -i ,- u : ögürme-  72b/3, l-  57a/4, bil-ii  72b/4, bar+ +lar 70b/6-71a/1, a -uz-uu -lar 66b/3 

  art Kipi 

-sa, -se: o u-ssa-m 62b/6, al-ssa 60b/1, bar-ssa 57b/6-58a/1, bol-ssa 68b/5, kil-tür-sse- iz 66a/5-6, éç-sse 60b/1 
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e it-sse 78a/2, kil-tür-sse 79a/6, kil-tür-sse- iz 66a/5-6, o u-y-al-ma-ssa 78b/3-4 

  stek Kipi 

-ma-y:  l-mma-y-dur 66a/4 

   Gereklilik 

  Birle ik Çekim 

  Hikâye Birle ik Zaman 

  Ö renilen Geçmi  Zaman n Hikâyesi 

-ip ér, -p ér, -up ér, -üp ér: kil-iip éér-di-ler 64b/4-5, dé-pp éér-di-ler 70a/6, kil-tür-üüp éér-di-ler 64b/5, oltur-
up éér-di 68a/6, kil-tür-üüp éér-diler 64b/5, e it-iip-éér-di-ler 62b/4 

  Görülen Geçmi  Zaman n Hikâyesi 

  Geni  Zaman n Hikâyesi 

-r ér, -ur ér-: oku-rr ér-di-ler 76a/6-76b/1, l-uur ér-di-ler 68a/4-5, bol-uur ér-di 66a/5-6 

  Rivayet Birle ik Çekimi 

  Ö renilen Geçmi  Zaman n Rivayeti 

- an ér-: tap- an ér-mi -ler 74b/6-75a/1 

  Geni  Zaman n Rivayeti 

-r ér-: dir ér-mi -ler 57b/2-3 

  art Birle ik Çekimi 

  Görülen Geçmi  Zaman n art  

-d  érse: dé-ddi-m éérse 57a/4, l-dd -lar éérse 63a/1 

  Geni  Zaman n art  

  Fillerde Olumsuzluk 

-ma-, -me-: tebre-t-al-mma-d  70b/2-3, o u-y-al-mma-sa 78b/3-4, l-mma-y-dur 66a/4, al-mma- ay 62a/5, ögür-
me-  72b/3 

  Fiillerde Soru 

  Ek-Fiiller 
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é-: bar-éé-ken+dür-ler 69a/4-5  

bol-: a r bbolurlar 56a/1-2 

ér-: bar éér-di-ler 69a/3, bar éér-mi +ler 57b/1-2, beytü’l-ma dás ér-di 76a/5-6, bu éér-di 75a/1-2, ke f éér-di-ler 
69/4, le ker éér-diler 68a/3, köp éér-di 69a/3-4, a alar  éér-di-ler 73b/6-74a/1 

kitltür-: iltica kkiltürdiler 70b/4-5 

tur-: bul ttur-ur 57b/1, fa leti ttur-ur 54b/2, étegide ttur-ur 67b/5 

  Birle ik Fiiller 

  ki Fiilden Olu an Birle ik Fiiller 

  Yeterlilik Fiilleri 

-al-: o u-y-aal-ma-sa 78b/3-4, tebre-t-aal-mad  70b/2-3 

  Süreklilik Fiilleri 

-a-: bar-aa-dur 61a/4-5, l-aa-dur 66a/3, ayt-aa-kir-in 68b/1-2 

Kuvvetlendirme ve htimal/Bildirme Eki 

-dir, +dur, +dür: e it-ip-ddir-ler 56a/3-4, ayt- an+lar+ z+ddur+miz 72b/4, bar+ddur 55b/2, bul+ddur 75a/5-
6, a +ddur 74b/4, nûr+ddur 61a/6-61b/1, oy-up-ddur-lar 68b/3-4, o a-p-ddur 61a/5-6, köp+ddür 57a/6, 
ehr+ddür 55b/4 

-dü:  kil-tür-üp-ddü-ler 65b/1 

Morfolojik olarak eser incelendi inde klasik dönem ve kalsik sonras  Ça atayca özelliklerini yans tt n  
görmekteyiz. Mesela, yazmada birden çok heceli isimlerin sonunda yer alan “G” sesi varl n  
korumaktad r (ulu+  70a/6). ET topluluk say lar  yapan +AgU(n) eki (Tekin, 2016: 123) klasik sonras  
Ça ataycada +Av eklindedir (ék+ev+len 71b/2). El yazmas nda görülen ve üzerinde durulmas  gereken 
baz  morfolojik hususiyetler unlard r: 

-Alek ( oy-aa+lek 70a/4-5) zarf fiil ekinin kullan lmas . Ça atayca kaynaklarda böyle bir zarf fiil ekine 
rastlanmamaktad r. Ekin K rg z Türkçesinde özgü oldu unu belirten Çengel ilgili eke gelecek zaman 
bildiren s fat fiiller aras nda yer vermi tir (Çengel, 2005: 301). S. Tolkun ise baz  s fat fiil ekleri gibi hâl 
ekleri ile birle erek zarf fiil görevi üstlendi ine pek rastlanmamakla birlikte nadiren de olsa zarf fiil 
olarak kullan ld n  vurgulamaktad r (Tolkun, 2006: 173). 

Ça ataycada “sor-” fiili daha yayg n olarak kullan lmaktayken metinde günümüz K rg z Türkçesinde de 
kullan lmakta olan “sura (sora)-” fiili kullan lm t r ve bu fiil “sur-a-” biçimindedir (Oruzbayeva, 2000: 
269). 

Ça ataycada çokluk eki “-lAr”d r (Eckmann, 2009: 65). Bununla birlikte Türk dillerinde i te  eylem de 
çokluk bildirir, K rg z Türkçesinde oldu u gibi bazen de çokluk eki olarak kullan labilir. Metinde bu ekin 
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bir yerde i te  eylem görevinden daha ziyade çokluk eki olarak kullan ld  görülmektedir. al- - p 75a/3 

Ça ataycada zamir “n”’si bulunmamaktad r. Oysa baz  kelimelerde O uzca etkisiyle zamir “n”’si görülür. 
tününnde, gününnde, boynunndan (Kara 1998: 133). El yazmas nda iki kullan m bulunmaktad r.  

ET’de -(I)g olan belirtme durumu eki O uzcada “g” erimsi ile “I” hâlini alm t r (Korkmaz 1972: 441). 
Ça ataycada bu ek “-nI” iken bazen “-I” olmas  O uzca etkisiyledir (Kaymaz 2004: 205). El yazmas nda 
barça+lar+  59b/3, ki i+yyi 78a/6 gibi örneklerde bu eke rastlanmaktad r. 

Ça ataycada yönelme durumunda “-GA” iken Ça atayca pek çok metinde oldu u gibi O uzca etkisiyle 
“-A” da görülmektedir. El yazmas nda O uzca yönelme durumu eki olan “-A” bir örnekte -e olarak 
görülmektedir. ziy ret+ee 74b/5 

Ça ataycada -GAn, -Kan olan s fat fiil ekleri yerine, O uzcan n etkisiyle -An s fat fiil eki de baz  
metinlerde görülebilir (Eker 2012: 72, Kaymaz 2002: 156). El yazmas nda ér-een+ler 77a/2 sözcü ünde 
bu ek görülmektedir. Bununla birlikte EAT’sinde de az da olsa - an/-gen eki görülmektedir (Korkmaz 
1995: 252). 

4. Sonuç 

Türk slam edebiyat nda çok geni  bir yaz m alan  olan ve belli bir yaz m ekli bulunmayan fazilet-
nâmelerden bir k sm  ehirleri tan tmaktad r. Bu ehirler daha çok slam tarihinde önemli yeri 
olanlard r. K rg zistan’ n güneybat s nda yer almakta olan O  ehri hakk nda da böyle bir Ça atayca el 
yazmas  bulunmaktad r ve eser Risale-yi Hayru’l-Buldan olarak adland r lm t r. Eserin yazar  belli 
olmakla beraber yaz ld  tarih, yer hakk nda elimizde bilgi bulunmamaktad r.  

Ses bilgisi bak m ndan metin incelendi inde eserin Ça ataycan n genel hususiyetlerini ta d ; ancak 
bu dönemde olu mu  olan baz  ses olaylar n n metinde bulunmad  görülmektedir (t>d: ta  58b/1, ta  
66b/2). ET “sub” Ça ataycada “suv” olmu  iken metinde bir yerde “suy” eklinde bulunmaktad r. 
Yazmada O uzca unsur olan yuvarlakla maya da rastlanmaktad r. ilgerü 60a/1, é ittük 60a/1-2, 
tuymasunlar 63b/1vb. 

Zamir n’sinin kullan lmas , belirtme dururumu eki olarak “I”n n da kullan lmas , yönelme durumu eki 
olarak “-GA” yan  s ra “-e”nin de kullan lmas , s fat fiil eki olarak “-GAn” yan  s ra “-en”in de bulunmas  
metindeki O uzca unsurlard r. 

“sor-” fiili yerine, günümüz K rg z Türkçesinde de kullan lmakta olan “sura-” filinin kullan lmas , 
günümüz K rg zcas nda oldu u gibi “- ” i te lik ekinin çokluk eki olarak kullan lmas  ve yine K rg zca 
bir hususiyet olan “-Alek” zarf fiilin kullan lmas  göz önünde bulunduruldu unda ve metnin yaz ld  
co rafya dikkate al nd nda metnin yazar  veya müstensihinin K rg zca bilen bir ki i olma ihtimali 
yüksektir.  
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18- Ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl na ili kin Türkçe ö retmenlerinin 
görü leri 

Fatime KIRS1 

smail K NAY2 

APA: K rs, F. & Kinay, . (2022). Ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl na ili kin Türkçe 
ö retmenlerinin görü leri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 322-349. DOI: 
10.29000/rumelide.1073930. 

Öz 

Okuma sevgisi ve al kanl n n ö rencilere kazand r lmas nda okuma al kanl  için kritik bir 
dönem olan ilkö retim y llar  ve bu kademelerdeki ders veren Türkçe ö retmenlerinin rolleri gün 
geçtikçe önem kazanmaktad r. Bu ara t rman n amac , ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl n  
Türkçe ö retmenlerinin görü leri do rultusunda incelemektir. Bu kapsamda ortaokul ö rencilerin 
okuma al kanl n  derinlemesine incelemek amac yla, bu çal mada nitel ara t rma yöntemi ve bu 
yönteme uygun Olgubilim (fenomenoloji) ara t rma deseni kullan lm t r. Ara t rman n çal ma 
grubunu, amaçl  örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme göre belirlenen 19 Türkçe ö retmeni 
olu turmu tur. Ara t rma verilerini toplamak için nitel ara t rma veri toplama tekniklerinden olan 
yar  yap land r lm  görü me formu kullan lm t r. Görü me sonucu elde edilen verilerin analizinde 
nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi tekni i kullan lm t r. Bu ara t rmadan ula lan 
sonuçlara göre; ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl  zay f düzeydedir. Ebeveynlerin e itim 
düzeylerinin yüksek olmas  ö rencilerin okuma al kanl n  artt ran bir faktördür. Ekonomik 
yönden iyi düzeyde olan ebeveynlerin çocuklar , di erlerine k yasla daha çok okuma al kanl na 
sahiptir. Ö rencilerin okuma al kanl na sahip olmalar n n önünde engel unsurlar olarak en fazla 
televizyon izleme ve teknolojik ileti im araçlar  görülmü tür. Ö rencilerinin okuma al kanl  
kazanmas nda etkili unsurlar olarak, büyük ço unlukla aile, ö retmen ve arkada lar ön plana 
ç km t r. Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin tümü, ortaokul ö rencilerinin okuma 
al kanl klar  ile akademik ba ar lar  aras nda do ru orant l  bir ili ki oldu u yönünde görü  
bildirmi lerdir. Ö rencilere okuma al kanl n  kazand rmaya yönelik Türkçe ö retmenleri, en fazla 
okullara ard ndan ö retmenlere ve ailelere önerilerde bulunmu lard r.  

Anahtar kelimeler: Okuma al kanl , dil, Türkçe ö retmeni, ö renci, ortaokul 

The opinions of Turkish language teachers on the reading habits of secondary 
school students 

Abstract 

Primary school years, which is a critical period for reading habits, in gaining the love and habit of 
reading to students and the roles of Turk sh language teacher who teach at these levels are gaining 
importance day by day. The purpose of this research is to examine the reading habits of secondary 
school students in line with the opinions of Turk sh language teacher. In this sense, in order to 
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examine the reading habits of secondary school students in depth, qualitative research method and 
phenomenology research design suitable for this method were used in this study. The study group of 
the research consisted of 19 Turk sh language teacher who were determined according to criterion 
sampling methods,one of the purposive sampling methods. To collect the research, it was carried out 
using a semi-structured interview form, which is one of the qualitative research techniques. The 
content analysis technique, one of the qualitative data analysis methods, was used in the analysis of 
the data obtained as a result of the interviews. According to the results of this survey; the reading 
habits of secondary school students are at a weak level. The high level of education of parents is a 
factor that increases students reading habits. Children of economically well-off parents have more 
reading habits than others. Watching television and technological communication tools were seen as 
the obstacles to the students reading habits. Mostly; family, teachers and friends came to the fore as 
effective factors in gaining reading habits of students. All of the Turk sh language teacher 
participating in the study stated that there is a direct proportional relationship between the reading 
habits of secondary school students and their academic success. Turk sh language teacher made 
suggestions mostly to schools, then to teachers and families, in order to help students gain the habit 
of reading. 

Keywords: Reading habit, language, Turk sh language teacher, student, secondary school  

Giri  

nsanl k yarat l ndan itibaren hissetti i duygular , dü ünceleri, gördü ü her eyi ba kalar na 
aktarmaya, kendini ifade etmeye yönelik bir çaba içinde olagelmi tir. Bu çaba neticesi ortaya ç kan dil, 
bir ileti im arac  olarak ön plana ç km t r. Böylece, insano lunu di er canl  varl klardan üstün k lan 
önemli vas f olarak dil, ona çevresindekilerle ileti im kurma olana  sa lam t r. Tarihi süreçte ilkin 
sözlü olarak ifade edilen dil, belirli anlam ve göstergelerden olu an dilsel sembollerin kullan lmas  
ihtiyac n  do urmu tur. Bu ihtiyaçtan do an yaz n n kullan lmas yla ba layan yeni süreçte ise, yüzy llar 
boyu insanl n sahip oldu u bilgi ve tecrübeler bu dilsel sembollerin olu turdu u sözcükler, sözcüklerin 
olu turdu u tümceler vas tas yla kal c  hale gelmi tir. Yaz n n milat oldu u bu süreçte insano lu bu 
yaz l  sembolleri anlamland rmaya, dolay s yla okumay  ö renmeye çal m t r. Bununla beraber 
dinleme, konu ma, yazma ve okuma olarak dört temel dil becerisi üzerine bina edilen dil, toplumsal 
ya ay ta bireyin çe itli gereksinimlerinin yan nda bilgiye ve ö renmeye dayal  gereksinimlerinin de 
kar lanmas  için sürekli bir geli im içinde olmu tur. 

Günümüze dek gelen toplumlar ve kültürler aras nda, okuman n geli imi, ayr lmaz bir ekilde dilin 
geli imiyle ili kilendirilmi tir. Zira hem okuma hem de dil, ileti im amac yla geli ir ve okuma ile dilin 
geli ti i ba lam temelde sosyal bir ba lamd r. Bu ba lamda bir sanat olarak okuma,  bir olgunlu un 
kazan lmas , uygar dünyan n gündelik olaylar n n, kültürel, politik, ekonomik geli melerinin takip 
edilebilmesi için temeli sa lam bir anadili ö renimini gerekli k lmaktad r (Emin, 2003:8; Farran, 
2010:5).   

Halk aras nda kullan lagelen mecazi ve ça r m anlamlar  göz önüne al nd nda, onlarca farkl  anlama 
gelebilecek okuma kavram , bas l , yaz l  basit metinleri okuyabilmek eklindeki ilk anlam  dahil, çok 
farkl  düzeyde becerileri ifade etmektedir. Ancak Türkçe’de bu kelimeye s n rlar n  kesin olarak çizmenin 
zor oldu u çok say da anlam yüklenmi tir. Bu anlamlara öyle bir bak lacak olursa; ki i, muhatab n n 
aç kça dile getirmediklerini “niyetinden okur”, “yüzünden okur”, “hâl dilinden okur”, “gözlerinden 
okur”, söylediklerinin “sat r aralar ndan okur” ve bu ki ilerin “içini okur”, “ci erini okur”, “kalbini okur”, 
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“mektubunu d ndan okur”. Muhatab n n ne söyledi ini duymad  ya da anlamad  durumlarda onun 
“duda n  okur”, bir konuyla ilgili iyi seviyede bilgi sahibi olan ki i ise o konuyu “su gibi okur” (Özbay & 
Bahar, 2012:159; Kanta , 2013:188-190). Bu çal mada okuma teriminin bas l , yaz l  basit metinleri 
okuyabilmek eklindeki ilk anlam  kastedilmektedir. 

Anlam olu turmak ya da türetmek için sembollerin kodunu çözmenin karma k bir bili sel süreci olarak 
tan mlanan okuma (Sheeba & Mohd, 2018:1), ayn  zamanda yaz lar  ke fetme, anlama ve bilgileri 
zihinsel olarak yap land rma yaz n n anlam na gönüllü katk  yapma sürecidir. Bu bak mdan okuma, 
anlam üretmeye yönelik bir test etme uygulamas d r. Dolay s yla, birey ön bilgileriyle yaz n n anlam n  
bulmakta ve bu anlamlar  birle tirerek yeni anlamlar olu turmaktad r. Bu ba lamda okuma prati inin 
temelinde bireyin geli imi, bilgi da arc n n artmas  ve zenginli i ön plandad r (Johnson, 2008:3; 
Güne , 2016:2; Ülger, 2015; 20). Bu minvalde dinleme, okuma, yazma ve konu ma olmak üzere birbirini 
tamamlayan dört beceriden müte ekkil dil becerileri aras nda yer alan okuman n, insan hayat ndaki 
önemli etkinliklerden biri oldu u söylenebilir. nsanlar okuma vas tas yla, bu küreselle me ça nda 
zihinlerini zenginle tiren birçok bilgi edinebilmektedirler. Bu bak mdan okuma ve di er okuryazarl k 
becerilerinin önemi günümüz toplumunda geni  çapta kabul görmektedir. 

Okuma al kanl , ki inin çok fazla dü ünme sürecine veya tekrar eden bir faaliyete ihtiyaç duymadan, 
kendisi taraf ndan düzenli ve sürekli olarak yap lan ve bunun sonucunda al kanl k haline gelen 
davran d r. Bu ba lamda okuma al kanl n , okumay  ö rendikten sonra bunu isteyerek, zevk alarak 
sürdürme eylemi eklinde tan mlamak do ru olacakt r. Okuma al kanl  bireye sözlü ve yaz l  olarak 
kendini iyi bir biçimde ifade edebilme, kolay ileti im kurabilme, do ru bir bak  sahibi olabilme, do ru 
anlayarak yorumlayabilme gibi pek çok becerileri kazand rmaktad r. Zira okuma al kanl  kazanan 
birey; okuduklar n  çevresindekilerle payla r, okuduklar  üzerinde dü ünür, okuduklar n  
yorumlayabilir, okuyarak ö rendiklerini hayat na yans tabilir ve nihayetinde okuyaca  materyali kendi 
kendine seçebilir duruma gelebilmektedir. Bu bak mdan okuma al kanl  kazanmak, insana hayat n 
neredeyse tüm sefaletlerinden bir s nak yapmakt r (Noor, 2011:2; Suhana & Haryudin, 2017:58; 
Durukan & Arslan, 2018:146-147; Çakmak ve Y lmaz, 2009; 492-497; Çelik, 2020: 1027-1028). Bu 
nedenlerle, ö rencilerin okumaya ya amlar n n bir parças  olarak ihtiyaçlar  oldu unun fark na 
varmalar  ve okuma al kanl na de er vermeleri sa lanmal d r. 

Toplumsal geli imde, bireyin kültürel çevreye uyumunda, edindi i bilgi ve deneyim ile gelece e daha iyi 
haz rlanabilmesinde önemli rolü olan okuma al kanl  bireylerde küçük ya larda kazan lmaya 
ba lanan bir davran t r (Batur, Erkek, Kaplan & Ercan, 2017:44; Çakmak & Y lmaz, 2009:492). Okul 
öncesi e itim a amas nda ö rencinin geli im alanlar  tam olarak tamamlanamamas  nedeniyle okuma 
al kanl  süreci görsel okuma ile ba lamaktad r. lkö retim dönemi ve sonras nda ise okuma eylemi 
ba ms z bir beceri olarak kazan labilmektedir. Bu bak mdan okuma al kanl  hayat n her döneminde 
kazan labilir olsa da bu al kanl n kolay kazan ld  dönem ilkö retim ve ortaö retim y llar d r. Zira 
bu y llar çocu un okul ve aile etkile iminin çok yo un oldu u y llard r (Say r, 2018:8).   

Okuma al kanl na sahip olma, ki isel anlamda ö rencilere günlük ve akademik ya am nda, sosyal 
olarak ise toplumsal rollerin do ru bir ekilde yerine getirebilmesinde her geçen gün artan bir gereklilik 
halini almaktad r (Mut & Geli li, 2021: 93). Fakat okuma eylemi, bu denli önemli olmas na kar n 
toplumumuzda gereken ilgi ve ehemmiyeti görememektedir (Ar c , 2015:2; ahin, Sevim, Gücüyeter & 

ahin, 2009: 3). Ancak son y llarda birçok ara t rmaya konu olan ve özellikle dünyay  oldu u gibi 
Türkiye’yi de etkisi alt na Covid 19 salg n  nedeniyle ya anan kapanma ve ö rencilerin uzaktan e itimi 
sürecinde üzerinde önemle durulan okuma al kanl , dikkatlerin bu konuya daha fazla yo unla mas na 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  3 2 5  

Ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl na ili kin Türkçe ö retmenlerinin görü leri / F. K rs & . Kinay (322-349. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

yol açt  söylenebilir. Alan yaz n incelendi inde okuma al kanl na ili kin yap lm  olan hem yurt içi 
hem yurt d nda çok say da farkl  ara t rmalara rastlamak mümkündür. Yurt içi yap lan çal malar 
aras nda örgün e itim kademesinde yer alan ilkokul ö rencilerinin okuma al kanl n  belirlemeye 
yönelik, Yava  (2013), Ta  (2018), Aksaçl o lu ve Y lmaz (2007); ortaokul ö rencilerinin okuma 
al kanl n  belirlemeye yönelik Deniz (2015), can, Ar kan ve Küçükayd n (2013), Davarc  (2013), 
Deniz (2017), Karaday  (2019), Mete (2012), Öztürk ve Aksoy (2016) ve ortaö retim ö rencilerinin 
okuma al kanl n  belirlemeye yönelik Kaynar (2007), Gündo du, Barata ve Çelebi  (2016), Güney, 
Aytan, Kaygana ve ahin (2014), Ta kesenlio lu (2016), Can, Türky lmaz ve Karadeniz (2010) olmak 
üzere baz  ara t rma sonuçlar na ula lmaktad r. Yurt d nda yap lan çal malardan Sivasubramanian 
ve Gomathi, (2019), Le, Tran, Trinh, Nguyen, Nguyen, Vuong, Vu, Bui, Vuong, Hoang, Nguyen, Ho ve 
Vuong, (2019),  Anish ve Joseph (2017),  Rosli, Razali, Zamil, Noor ve Baharuddin (2017) ortaokul 
ö rencilerinin okuma al kanl n  belirlemeye yönelik ara t rmalar yapm lard r. Ancak ço unlukla 
nicel yönteme dayal  farkl  sonuçlara ula lan bu ara t rmalar ve okuma al kanl n n küçük ya larda 
kazan ld  göz önünde tutuldu unda ilkö retim ö rencilerinin okuma al kanl na ili kin daha çok 
çal maya ve dolay s yla farkl  ara t rma yöntemli daha çok veriye ihtiyaç oldu u dü ünülmektedir 

21.yüzy lda e itim sistemlerinin temel amaçlar  aras nda, içinde bulunulan bilgi, ileti im ve teknolojik 
geli melerin getirdi i bir gereklilik olarak temel dil becerilerindeki yetkinliklerin daha üst düzeye 
ç kar lmas  yer almaktad r. Dolay s yla mevcut ö retim programlar n n üzerine yap land r ld  dört 
temel dil becerisinden biri olan okuma becerisine ili kin yetkinlikler gün geçtikçe önem kazanmaktad r. 
Bu ba lamda Sever (2003:28), ö retimin ileriki basamaklar nda ö rencilerin edebiyat m z n klasik ve 
ça da  eserlerini okumas , bu eserlerle etkili bir ileti ime girmesi için Türkçe ö retiminin ilkö retim 
birinci s n ftan ba lay p sekizinci s n f n sonuna dek etkili ve verimli k l nmas yla mümkün oldu unu 
ifade etmektedir. Zira ö rencilerin bili sel, sosyal ve duygusal yönden geli imini sa lamak ancak onlar n 
etkili ileti im kurabilmeleri, dil becerilerini geli tirebilmeleri ile mümkündür (Belet-Boyac  & Güner-
Özer, 2019:712). Bu çerçevede Milli E itim Bakanl  taraf ndan son olarak yay mlanan 2019 Türkçe 
Dersi Ö retim Program n n ( lkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. S n flar) özel amaçlar  k sm nda, 
ö rencilerin Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma al kanl  edinmelerini sa lamak için 
program n bilgi, beceri ve de erleri içeren bir bütünlük içinde yap land r lm  oldu u ifade edilmektedir. 
Ayr ca program n uygulanmas  sürecinde her s n f düzeyinde i lenmesi öngörülen sekiz tema  içinde yer 
alan “Okuma Kültürü” temas  içinde okuma al kanl  konusu önerilmektedir (MEB, 2019:8-15). 

Bireyin okuma al kanl  kazanmas nda en önemli kurum ailedir.  Bireyler, ailesinden gördü ü ekilde, 
olaylara yakla makta ve kararlar almaktad r. Dolay s yla, kendilerine zaman ay rarak kitap okuyan 
ebeveynler, çocuklar na kitap okuman n zevkli bir u ra  oldu u mesaj n  vermektedirler. Bu bilince 
sahip ailelerin çocuklar na model olmas , aileye dü en önemli bir sorumluluktur. Zira ebeveynlerin 
idealler ba lam nda i levi belirleyicidir ve e er kendileri okurlarsa, çocuklar  da düzenli okuma 
becerisini kolayca kazanabilmektedir (Bamberger, 1975:33; Durukan & Arslan, 2018:148; Okur, 
2013:18; Y ld z, 2018:186-187). Bu nedenle ö rencilere okul ortam ndaki ö renmelerinde büyük katk s  
olan okuma becerilerinin kazand r lmas  ve bilinçli okurlar n yeti tirilmesi; ö rencinin ilgisine, 
yetene ine, ailede okumaya yönelik tutum ve davran lara, okumaya uygun bir ortam olu turulmas na 
ba l d r. Bunlar n yan  s ra okullarda verilen e itim sistemi, bu sistemi uygulayan ö retmenlerin tutum 
ve davran lar , uygulama sürecinde aileler, okul ve s n f kütüphanelerinin i levselli i, çevresel faktörler 
gibi birçok etken söz konusudur (Çakmak ve Y lmaz, 2009;492-497; Çelik, 2020: 1027-1028). Bu 
etkenlerin ba nda gelen ö retmenlere, bilhassa Türkçe ö retmenlerine okuma becerisinin al kanl a 
dönü türülebilmesinde büyük görevler dü mektedir. Zira ö rencinin örnek metinlerle bu beceriyi 
kullanabilecek düzeye ula mas , daha sonra ise düzeyine, ilgisine ve ihtiyaçlar na göre kitap belirleyerek 
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okuyabilmesi bir gereklilik halini almaktad r (Batur, Erkek, Kaplan & Ercan, 2017:44; Özden, 2018:303;  
Maden & Maden, 2018:3). Bu amaçla ö retmenin, Türkçe derslerinde yapaca  çe itli çal malar, 
ö rencilerin önce kitap okuma al kanl  ve zevki kazanmalar n , sonras nda de erli eserleri kendi 
ba lar na aray p bularak okuduklar n  de erlendirebilecek düzeye gelmelerini sa layacakt r (Alperen, 
1990:12). Bu ba lamda, Milli E itim Bakanl  taraf ndan yeni bir yakla mla geli tirilen 2006 Türkçe 
Dersi Ö retim Program ’nda “Program n Uygulanmas nda Ö retmenin Rolü” ba l  alt nda 
ö retmenler için belirlenen ö rencilerin seviyelerine uygun kitaplardan olu an bir liste düzenler ve 
listeyi günceller, kazan m na yer verilmi tir. Ayn  ö retim program nda “Okuma Al kanl n n 
Kazand r lmas ” ba l  alt nda ise, ö renme sürecinde okuman n pay n n büyük oldu u, okuma 
al kanl  ve sevgisi kazanm  bir ö rencinin tüm derslerinde ba ar l  olaca  ifade edilerek her 
ö renciye okuma al kanl n n kazand r labilmesi için ö retmenin, ö renciyi ilgisini çekebilecek türde 
kitaplar okumaya yönlendirmesi, velilerle i  birli i yaparak ö rencilere evde de okuyabilecekleri kitaplar 
önermesi tavsiye edilmi tir (MEB, 2006: 55- 205). Bu bak mdan okuma sevgisi ve al kanl n n 
ö rencilere kazand r lmas nda okuma al kanl  için kritik dönem olan ilkö retim y llar  ve bu 
kademelerdeki ders veren Türkçe ö retmenlerinin rolleri gün geçtikçe önem kazanmaktad r. 
Dolay s yla, ortaokul kademesinde görev alan ö retmenlerin gözüyle ö rencilerin okuma al kanl n n 
bir de erlendirilmesinin yap lmas  mevcut ara t rmalara yeni bir boyut ve bak  aç s  kazand racak 
veriler sa lamas  yönüyle bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu çerçevede ortaokul ö rencilerin okuma 
al kanl na yönelik elde edilecek ö retmen görü leriyle alan ara t rmac lar na,  e itimcilere, okuma 
al kanl n  tüm topluma yaymay  hedefleyen ö retim programlar na katk  sa layacak yeni verilerin 
sunulmas  bu çal man n ç k  gayesini olu turmaktad r. 

Ara t rman n amac  

Bu çal man n amac , ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl n  Türkçe ö retmenlerinin görü leri 
aç s ndan nitel bir yakla mla incelemektir. Bu amaç do rultusunda a a daki sorulara yan t aranm t r: 

1. Türkçe ö retmenlerin ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl na sahip olup olmad na ili kin 
görü leri nelerdir? 

2. Türkçe ö retmenlerin ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl klar nda anne ve babalar n n e itim ve 
ekonomik durumlar n n rolü hakk ndaki görü leri nelerdir? 

3. Türkçe ö retmenlerine göre, ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl na sahip olmas na engel olan 
unsurlar nelerdir?  

4. Türkçe ö retmenlerine göre, ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl  kazanmas nda rol oynayan 
etmenler nelerdir? 

5. Türkçe ö retmenlerinin ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl klar  ile akademik ba ar lar  aras nda 
bir ili ki olup olmad na ve bunun nedenine ili kin görü leri nelerdir? 

6. Türkçe ö retmenlerinin görü lerine göre, ortaokul ö rencilerine okuma al kanl  kazand r lmas na 
yönelik yap labilecek çal malar nelerdir? 
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2.Yöntem 

2.1. Ara t rma deseni 

Türkçe ö retmenlerinin görü leri aç s ndan ortaokul ö rencilerin okuma al kanl n  derinlemesine 
irdelemek amac yla, bu çal ma nitel ara t rma yöntemine göre gerçekle tirilmi tir. Bu ara t rmada, 
kat l mc lar n ara t rmaya konu olan olguya yönelik ya ad klar  deneyimlerini anlamland rmak için nitel 
ara t rma yakla m na uygun ara t rma deseni olan Olgubilim (fenomenoloji) kullan lm t r. Olgubilim 
(fenomenoloji), bir fenomenin bireylerin veya belli bir grubun deneyimleri aç s ndan tan mlanmas d r 
(Christensen, Johnson & Turner, 2015: 409). Olgubilim bireye tümüyle yabanc  olmayan, ayn  zamanda 
tam olarak anlam n  kavrayamad  olgular  ara t rmay  amaçlayan çal malar için uygun bir ara t rma 
zemini olu turmaktad r (Y ld r m & im ek, 2018:69). Bu nedenle Türkçe ö retmenlerinin bireysel 
deneyimlerinden yararlanarak ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl  incelenmeye çal m t r. 

2.2. Çal ma grubu  

Ara t rman n çal ma grubunu 2021-2022 e itim ö retim y l n n 1. döneminde, Batman il merkezinde 
yer alan devlet ortaokullar nda görev yapan 19 Türkçe ö retmeni olu turmu tur. Ara t rman n çal ma 
grubu amaçl  örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme göre belirlenmi tir. Ölçüt örneklemede 
ara t rmaya konu olan gözlem birimleri, belli niteliklere sahip ki iler, olaylar, nesneler ya da 
durumlardan olu turuldu unda, örneklem için belirli ölçütü kar layan birimler örnekleme 
al nmaktad r (Büyüköztürk, K l ç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013:91). Bu ba lamda ölçüt 
örnekleme yöntemindeki temel anlay , önceden belirlenen birtak m ölçütleri kar layan tüm durumlar  
çal ma f rsat  vermesidir (Y ld r m ve im ek, 2016:123). Bu ara t rmada ortaokul ö rencilerinin 
okuma al kanl na ili kin Türkçe ö retmenlerinin ya ad klar  deneyimlerine dayal  görü lerinin 
incelenmesi amaçland ndan ara t rmaya dâhil edilen ö retmenlerin belirli bir mesleki deneyimine 
sahip olmas na dikkat edilmi tir. Bu nedenle, çal ma grubu için belirlenen ölçüt gere i; ortaokul 
kademesinde Türkçe ö retmeni olarak 10 y l ve üstü hizmet y l n  dolduran kadrolu 8 kad n, 11 erkek 
olmak üzere toplamda 19 Türkçe ö retmeni ara t rman n örneklemini olu turmu tur. 

2.3. Veri toplama arac   

Ara t rma verilerini toplamak için nitel ara t rma veri toplama tekniklerinden olan yar  yap land r lm  
görü me formu kullan lm t r. Olgubilim ara t rmalar nda ba l ca veri toplama arac  görü medir. Zira 
olgulara ili kin ya ant  ve anlamlar  ortaya koyma için görü menin ara t rmac ya sundu u etkile im, 
esneklik ve sondalar yoluyla irdeleme özelliklerinin kullan lmas  gerekmektedir (Y ld r m & im ek, 
2018:71) Bunun için belirlenen çal ma konusuna ili kin alan yaz n kaynaklar titiz ve dikkatli bir çal ma 
ile incelenmi tir. Bu inceleme sonucu çal man n amac na ve alt amaçlar na uygun olarak yedi aç k uçlu 
sorudan olu an yar  yap land r lm  görü me formu ara t rmac lar taraf ndan haz rlanm t r. 
Haz rlanan görü me formunda bulunan aç k uçlu sorular Türkçe E itimi alan nda 1, Türk Dili ve 
Edebiyat  alan nda 1,  E itim Programlar  ve Ö retim alan nda ise 4 olmak üzere alt  akademisyen 
taraf ndan incelenmi tir. Uzmanlar n incelemeleri ve yapm  olduklar  önerileri do rultusunda alt  olan 
soru say s  bini ikli i önleme ve yan tlamay  kolayla t rma amac yla yediye ç kar lm t r. Ayr ca üç 
sorunun ifade biçimi de i tirilerek daha özlü ve anla l r hale getirilmi tir. Uzmanlar n görü lerinden 
istifade edilerek tekrar düzenlenen yar  yap land r lm  görü me formu ile çal ma grubu d nda tutulan 
4 Türkçe ö retmenin kat l mc  oldu u bir ön uygulama gerçekle tirilmi tir.  Ön uygulamaya kat lan 
Türkçe ö retmenlerinin görü leri ara t rmada de erlendirme kapsam na al nmam t r. Uygulama 
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sonucunda verilen cevaplardan yola ç k larak anla lmayan veya i lemeyen herhangi bir soru olmad  
belirlenmi  ve bu nedenle sorularda yeni bir düzenlemeye gerek duyulmam t r. Böylece tüm bu 
süreçlerle yar  yap land r lm  görü me formuna son ekli verilmi tir. Bunun akabinde görü me 
formunun Etik Kurul Onay  için Dicle Üniversitesi Sosyal ve Be eri Bilimler Etik Kurulu’na ba vuru 
yap lm  olup 28/09/2021 tarihinde gerekli onay al nm t r. Yar  yap land r lm  görü me formu 
a a da yer alan aç k uçlu yedi sorudan olu maktad r:  

1. Bir Türkçe ö retmeni olarak ortaokul ö rencilerinizin okuma al kanl na sahip olma durumuna 
ili kin görü leriniz nelerdir? 

2. Ortaokul ö rencilerinizin okuma al kanl klar nda anne ve babalar n n e itim durumlar n n rolü 
hakk ndaki görü lerinizi bizimle payla r m s n z? 

3. Ortaokul ö rencilerinizin okuma al kanl klar nda ailenin ekonomik durumunun rolüne ili kin 
görü lerinizden bahseder misiniz?  

4. Size göre, ortaokul ö rencilerinizin okuma al kanl na engel olan unsurlar nelerdir?  

5. Size göre, ortaokul ö rencilerinizin okuma al kanl  kazanmas nda rol oynayan etmenler nelerdir? 

6. Ortaokul ö rencilerinizin okuma al kanl klar  ile akademik ba ar lar  aras nda bir ili ki oldu unu 
dü ünüyor musunuz? Nedenini aç klar m s n z? 

7. Size göre, ortaokul ö rencilerine okuma al kanl  kazand r lmas na yönelik yap labilecek çal malar 
nelerdir? 

2.4. Verilerin toplanmas   

Bu ara t rman n verileri ara t rmac lar taraf ndan Batman l Milli E itim Müdürlü ünden 07/10/2021 
tarihli al nan ara t rma izniyle, 10/10/2021 ile 03/11/2021 tarihleri aras nda nitel ara t rma 
tekniklerinden yar  yap land r lm  görü me tekni i ile yüz yüze toplanm t r. Yar  yap land r lm  
görü me tekni i, hem sabit seçenekli cevaplamay  hem de ara t r lan konuda derinlemesine çal may  
birle tirir (Büyüköztürk ve di ., 2013:152). Bu teknik, ara t rmac  taraf ndan önceden haz rlanan sorular 
yoluyla, görü me esnas nda ara t rmaya konu olan ki ilere k smi esneklik sa layarak söz konusu 
görü me sorular n n tekrar düzenlenmesine ve tart lmas na olanak sa lamaktad r (Ekiz, 2017:63). 
Çal ma kapsam nda Türkçe ö retmenleriyle yap lacak görü melerin yer ve zaman planlamas n n 
yap labilmesi için ara t rmac  taraf ndan okullardan randevu al nm t r. Yap lan görü melerde 
gönüllülük ilkesine dayal  olarak kat l mc lara yedi aç k uçlu soru sorulmu , verilen yan tlar 
do rultusunda yer yer ek sorular kullan lm t r. Görü me formuna kat l mc lar n verdikleri yan tlar 
yaz larak kaydedilmi tir. Görü melerin her birinin süresi yakla k 40 dakika olarak gerçekle tirilmi tir. 
Uygulama ara t rmac n n kontrolünde gerçekle tirilmi  olup ara t rman n güvenilirli i için, ara t rma 
sorular  her kat l mc ya ayn  üslup, ifade biçimi ve s rayla sorulmu tur. Böylece kat l mc lar n sorular  
herhangi yönlendirme yap lmaks z n yan tlamalar  sa lanm t r. 

2.5. Verilerin analizi  

Geli tirilen yar  yap land r lm  görü me formu 1. ara t rmac  taraf ndan bizzat 19 kat l mc ya yüz yüze 
olarak uygulanm t r. Kat l mc lar n verdikleri yan tlardaki baz  ifade tekrarlar  ve anlat m bozukluklar  
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kendilerinden izin al narak düzeltilmi tir. Görü me sonucu elde edilen verilerin analizinde nitel veri 
analiz yöntemlerinden içerik analizi tekni i kullan lm t r. çerik analizi ile toplanan verileri 
aç klayabilecek kavramlara ve ili kilere ula mak amaçlanmaktad r. Bu kapsamda ara t rmac lar, içerik 
analizi kullanarak verilerin tan mlamaya, veriler içinde sakl  olabilecek gerçekleri gün yüzüne ç karmaya 
çal maktad r. Bu analiz tekni inde,  birbirine benzeyen veriler, ara t rmac lar taraf ndan belirli 
kavramlar ve temalar alt nda bir araya getirilerek bunlar  okuyucunun anlayabilece i bir ekilde 
düzenlenmesi ve yorumlanmas n  içeren i lem basamaklar  uygulanmaktad r. Bu uygulama dört 
a amadan olu maktad r: (1) Verilerin kodlanmas , (2) temalar n bulunmas , (3) kodlar n ve temalar n 
düzenlenmesi ve (4) bulgular n tan mlanarak yorumlanmas  (Y ld r m ve im ek, 2016:242-243). Bu 
do rultuda yap lan görü melerin ard ndan her bir soruya kat l mc lar taraf ndan verilen cevaplar, 
ara t rmac lar taraf ndan tek tek ele mercek alt na al nm , ifade edilen cümlelerdeki anlamlar 
özetlenerek kodlanm t r. Bu kodlara ve ara t rma sorular na dayal  olarak temalar (kategoriler) 
olu turulmu tur. Olu turulan temalar düzenlenmi , ard ndan ara t rmac lar taraf ndan tan mlanarak 
yorumlanm t r. Buna ilaven elde edilen veriler analiz edilirken çal man n güvenilirli inin sa lanmas  
amac yla do rudan al nt lar yap lm t r. Bu çerçevede verilerin analizinde her bir ö retmene, “TÖ-1, TÖ-
2, TÖ-3… ” eklinde harf ve numaralar kullan larak bir kod ad verilmi tir.  

Çal man n geçerlili ini sa lamak amac yla kat l mc lar n görü me formundaki görü lerinde bir 
de i menin olup olmad n  belirlemeye yönelik olarak görü meden 15 gün sonra kat l mc  teyidi 
ara t rmac  taraf ndan al nm t r. Zira ara t r lan olgu ve olaylar hakk nda bütüncül bir bak  aç s  
olu turulmas  için kat l mc  teyidi, meslekta  teyidi gibi ara t rmac n n ula t  sonuçlar  teyit etmesine 
yarayacak baz  yöntemler gereklidir (Y ld r m ve im ek, 2016:269). Ara t rman n iç geçerlili inin 
sa lamak için ara t rman n amac , yöntemi, çal ma grubu ve bu grubun özellikleri, örnekleme yöntemi, 
verilerin toplanmas , verilerin analiz süreci, bulgular n yorumlanmas  ve sonuçlara ili kin tüm i lem 
basamaklar  ayr nt l  olarak aç klanm t r. Zira ara t rmac , çal man n iç geçerlili i için veri toplama 
süreçleri, verilerin analizi ve yorumlanmas  süreçlerinde tutarl  olmal  ve bu tutarl l  nas l sa lad n  
ortaya koymal d r (Y ld r m ve im ek, 2016:271). Bu ara t rmada güvenilirli i sa lamak için; Türkçe 
ö retmenlerinin görü me sorular na verdi i yan tlar iki ara t rmac  taraf ndan birbirinden ba ms z 
biçimde ayr  ayr  incelenerek kodlanm t r. Ard ndan her iki ara t rmac n n ayn  görü me verileri 
üzerinde yapm  oldu u kodlamalar kar la t r lm t r. Nitel ara t rmalarda güvenilirlik kontrolü, 
veriler üzerinde birden çok ara t rmac n n yapt  kodlamalar aras ndaki tutarl l k oldu undan 
(Creswell, 2017:200); yap lan kar la t rma sonucu her iki ara t rmac n n yapt  kodlamalardaki 
benzerlik ve farkl l klar belirlenmi tir. Bu kapsamda Miles ve Huberman’ n (1994:64) önerdi i 
güvenilirlik formülü olan Güvenilirlik = Görü  Birli i / (Görü  Birli i + Görü  Ayr l ) * 100 
kullan lm t r. Bu formül do rultusunda her iki ara t rmac n n ayn  kodu kulland  ifadeler “görü  
birli i”, farkl  kodu kulland  ifadeler “görü  ayr l ” olarak kabul edilmi tir. Bu kapsamda kodlar ayr  
ayr  incelenerek “görü  birli i” ve “görü  ayr l ” olan kodlar belirlenmi tir. Belirlenen kodlar 
düzenlenmi  ve her iki kodlama aras  güvenilirlik hesaplamas  söz konusu güvenilirlik formülü 
kullan larak yap lm t r. Yap lan güvenirlik hesaplamas  sonucu kodlay c lar aras  görü  birli i di er 
deyi le, ara t rman n güvenilirlik ortalamas  % 95,34 olarak bulunmu tur. Miles ve Huberman, 
(1994:64)’a göre, yap lan ara t rman n güvenilir kabul edilmesi için kodlay c lar aras  görü  birli inde 
en az % 80 oran  arand ndan, mevcut ara t rman n güvenilir oldu u kabul edilmi tir.  Ayr ca iki alan 
uzman ndan analiz süreci sonunda yap lan kodlamalar  ve ö retmen görü lerini incelemeleri 
istenmi tir. nceleme sonucunda, uzmanlar n büyük oranda görü  birli i sa lamas  üzerine verilerin 
kodlama i lemi son eklini alm t r.  Ara t rman n güvenilirli ine ili kin son olarak bulgular bölümünde, 
ara t rma sonuçlar n n gerçekçi olarak yans t lmas  amac yla Türkçe ö retmenlerin görü lerinden 
seçilen baz  do rudan al nt lara yer verilmi tir.  
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3. Bulgular 

Ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl n  Türkçe ö retmenlerinin görü lerine dayal  olarak 
incelemeyi amaçlayan bu ara t rmada çal man n alt amaçlar na uygun olarak bulgular olu turulan 
temalar alt nda verilmi tir. Her temaya ait alt temalar ve kodlamalar tablola t r larak verilmi  olup 
kat l mc  görü lerinden do rudan al nt lar yap lm t r. 

Tema 1: Ö rencilerin okuma al kanl  

Bu tema alt nda ara t rman n birinci alt amac  olan Türkçe ö retmenlerinin ortaokul ö rencilerinin 
okuma al kanl na sahip olup olmad na ili kin görü leri kodlanarak bir araya getirilmi tir. Türkçe 
ö retmenlerinin görü leri neticesinde elde edilen alt temalar, kodlamalar ve frekans de erleri a a da 
Tablo 1’de verilmi tir. 

Tablo 1. Ö rencilerin okuma al kanl  ana temas na ait alt temalar ve kodlar 

Alt Temalar                                             Kodlar Frekans 

Okuma al kanl  düzeyi zay f  
 

S k nt  (TÖ.3), düzey artt rma çal malar  (TÖ.3), okuma 
al kanl na sahip de il (TÖ.5, TÖ.10), dü ü  (TÖ.6),  
zay f düzey (TÖ.6, TÖ.7), Pandeminin olumsuz etkisi 
(TÖ.6, TÖ.7), okuma takibi (TÖ.6, TÖ.7), yetersiz (TÖ.9, 
TÖ.18, TÖ.19), çok az (TÖ.19), zorlama olmadan 
okuyanlar n okuma al kanl  yüzde yirmi seviyesinde 
(TÖ.17), s k lma (TÖ.15), zorunluluk    (TÖ.15), okuman n 
tad n  almama (TÖ.11), okumay  angarya gören 
ö renciler (TÖ.11), büyük ço unlukla yok (TÖ.14), 
okumama  (TÖ.16), bir türlü oturmama (TÖ.15), zorluk 
(TÖ.17), rahat na dü künlük (TÖ.17), sosyal medya 
tercihi (TÖ.17). 

 
*26 

Okuma al kanl  düzeyi orta   
 

Orta düzey (TÖ.1, TÖ.2, TÖ.12), artt rma çal malar , 
(TÖ.2),  te vik (TÖ.2), merak (TÖ.2),  okuma grubu 
(TÖ.2), kontrol (TÖ.12), gözetim (TÖ.12),   düzenli 
okuma (TÖ.12), haftada bir kitap (TÖ.12). 
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Okuma al kanl  düzeyi yüksek Yüksek düzey (TÖ.4) 1 

*Kat l mc  ö retmenler ö rencilerin okuma al kanl na ili kin birden fazla görü  ifade ettiklerinden 
elde edilen toplam frekans say s  kat l mc  ö retmen say s ndan fazlad r. 

Yukar da Tablo 1’de görüldü ü üzere, “Ö rencilerin Okuma Al kanl ” ana temas  alt nda olu turulan 
üç alt temaya ait kodlama ve frekans de erlerinde dikkat çekici ekilde Türkçe ö retmenlerinin 
derslerine girdikleri ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl  düzeyinin zay f oldu u yönündeki 
ifadeleri (f:26) yo unluktad r. Buna kar n ö retmenlerin ö rencilerinin okuma al kanl  düzeyini orta 
(f:11) ve yüksek (f:1) olarak niteledikleri görü lerin son derece az kald  görülmektedir. Bu ifadelere ait 
kodlamalara bak ld nda ise, “yetersiz”, “okuma al kanl na sahip de il”, “Pandeminin olumsuz 
etkisi” ve “okuma takibi” ifadeleri öne ç kt  görülmektedir. Tablo 1’de yer alan bu kodlamalar  içeren 
ö retmen görü lerinden baz  örnekler a a da verilmi tir: 

“Bir Türkçe ö retmeni olarak üzülerek belirtmeliyim ki ortaokulun tüm kademelerinde 
ö rencilerimizin okuma al kanl na sahip olmad n  dü ünüyorum.” (TÖ.10) 
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“Ö rencilerimin okuma al kanl  orta düzeyde. Bu düzeyi yükseltmek için birçok çal ma 
yapmaktay m. Kitap fuarlar na ö rencilerimi götürerek ö rencinin bizatihi kendisinin kitap 
seçmesini sa l yorum. Fuarda yazarlarla bulu turuyorum. Ö rencilerimin yazarlarla çekilmi  
foto raflar n  okul panosuna asarak onlar  te vik ediyorum.” (TÖ.2) 

“Ortaokul ö rencilerimizin ço u kitap okuma al kanl na sahip de il. Tabii bu al kanl n çok küçük 
ya larda ba lamas  gerekiyor. Çocuk kitap okumay  bir yük olarak görüyor.” (T.Ö. 5). 

“Çocuklar n büyük bir k sm n n okuma al kanl na sahip oldu unu gözlemledim. Bu al kanl k ailede 
veya ilkokulda kazan lm  olabilir.” (TÖ:4). 

“Zay f düzeyde. Yakla k son iki y ld r ya anan Pandemi nedeniyle bireysel takip azald  için okuma 
seviyesi daha da dü tü.” (TÖ.7). 

“Ortaokulda okuma al kanl  kazanm  ö rencilerin genellikle ilkokulda bu al kanl  kazand n  
görmekteyim. Daha sonradan bu al kanl  edinenler olsa da ekseriyet ilkokulda edinilmektedir. Biz 
Türkçe ö retmenlerinin okuma ile ilgili yapt  çal malar  önemseyen ö renciler olurken ayn  
zamanda bunu bir angarya olarak görenler de var.” (TÖ.11). 

“Çocuklardaki okuma al kanl n n bir türlü oturmad  kanaatindeyim. Okumay  sadece okuldaki 
okuma saatinden ya da Türkçe ö retmeninin verdi i kitap ödevinden ibaret sayd klar  için ö renciler 
okuma al kanl n  kazanam yor.” (TÖ. 16) 

“Çocuklar okuma u ra na pek girmiyor. Bu onlar  zorluyor. Zorlu a gelemiyorlar. Rahatlar na 
dü kün oluyorlar. Görsel ve kolay olan sosyal medyay  tercih ediyorlar.” (TÖ:15) 

Türkçe ö retmenlerinin bu temaya ili kin görü leri incelendi inde ortaokul ö rencilerinin okuma 
al kanl na sahip olmalar  için kritik dönemin ilkokul dönemi oldu u vurgulanmaktad r. Buna ilaven 
Pandemi dönemi ile ö renci takibinin yap lamamas n n okuma al kanl n  olumsuz etkiledi ini ifade 
etmi lerdir. Dolay s yla ö rencilerde okuma al kanl n n kazand r lmas nda okulda yap lan 
çal malar n bireysel takip ile ev ortam nda da sürdürülmesi son derece etkilidir. 

Tema 2: Okuma al kanl nda ebeveynin e itim ve ekonomik düzeyinin rolü 

Bu tema ba l  alt nda Türkçe ö retmenlerinin ara t rman n ikinci alt amac  olan ortaokul 
ö rencilerinin okuma al kanl klar nda anne ve babalar n n e itim ve ekonomik durumlar n n rolü 
hakk ndaki görü leri toplanm t r. Bu görü lere ili kin alt temalar, kodlamalar ve frekans de erleri 
a a da Tablo 2’de sunulmu tur. 

Tablo 2. Okuma al kanl nda ebeveynin e itim ve ekonomik düzeyinin rolü ana temas na ait alt temalar ve 
kodlar 

Alt Temalar   Kodlar Frekans 

 
 
Ebeveynin e itim 
durumunun rolü 
 
 

Çok etkili (TÖ.1, TÖ.13, TÖ.11), ebeveynden ö renme (TÖ.1),  model 
(TÖ.1, TÖ.3, TÖ.6, TÖ.4,TÖ.19), okuma al kanl na sahip ebeveyn 
(TÖ.2, TÖ.16), yakla m tarz  (TÖ.3, TÖ.16), destekleme (TÖ.3), 
do rudan ili ki (TÖ.3), kilit rol oynama (TÖ.4), yönlendirme (TÖ.5, 
TÖ.12), önemi büyük (TÖ.5), tutum (TÖ.5), kontrol (TÖ.5), otoriter 
(TÖ.5), ak l yürütücü (TÖ.5), ödüllendirici (TÖ.5), telkin (TÖ.6), e itimli 
ebeveyn (TÖ.6, TÖ.8, TÖ.12, TÖ.18), oldukça fazla (TÖ.7), yads namaz 

 
 
 

*49 
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Ebeveynin ekonomik 
durumunun rolü etkili 
 
 
 
 
 
 
Ebeveynin ekonomik 
durumunun rolü etkili 
de il. 

sonuçlar (TÖ.8), okuma al kanl n n ba lang c  aile (TÖ.9), anne-baba 
etkisi (TÖ.9), a lamak (TÖ.11), birlikte okuma (TÖ.11), bilinçli ebeveyn 
(TÖ.11, TÖ.12, TÖ.16), do ru orant l  yükselme (TÖ.13), elbette (TÖ.14, 
TÖ.17),  tek k stas de il (TÖ.14), bilinçlendirme (TÖ.15), kesinlikle farkl  
(TÖ.16),  sorgulayan ebeveyn (TÖ.16),  katk  (TÖ.17, TÖ.18), te vik 
(TÖ.17), ekillendirme (TÖ.19). 
 
Hayata bak  (TÖ.1), öncelikler (TÖ.1), hayat mücadelesi (TÖ.1), etkili 
(TÖ.2, TÖ. 3, TÖ.6, TÖ.7, TÖ.15), bilinç (TÖ.2), lüks tüketim (TÖ.2), para 
harcama (TÖ.2), açl k (TÖ.2), kütüphaneler (TÖ.2, TÖ.3, TÖ.6, TÖ.11, 
TÖ.15, TÖ. 16), maddi imkâns zl k (TÖ.3, TÖ.13, TÖ.18), destekleme 
(TÖ.3), kitaba ula ma (TÖ.4, TÖ.6, TÖ.7 TÖ.13), engel (TÖ.4, TÖ.6), 
önemli paralellik var (TÖ.8), geçim s k nt s  (TÖ.8), okumaya yatk n 
olma (TÖ.9), önemli (TÖ.11), külfet (TÖ.11), kitap temin etmek (TÖ.11), 
ekonomik s k nt  (TÖ.12, TÖ.17), güçle tirme (TÖ.12), olumsuz etki ( 
TÖ.17), do ru orant l  (TÖ.13), zarar vermek (TÖ.15), az etki (TÖ.16, 
TÖ.19), ekonomik durum (TÖ.18), istedi ini alma ans na sahip olma 
(TÖ.18), ayda bir kitap (TÖ.18). 
 
Etkili de il (TÖ.5, TÖ.10, TÖ.14), kütüphane (TÖ.5, TÖ.19), internet 
(TÖ.5), okul kitapl klar  (TÖ.5), arkada  grubu (TÖ.5), kitaba ula mak 
kolay (TÖ.5, TÖ.10), alternatifler (TÖ.10). 
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*Kat l mc  ö retmenler ö rencilerin okuma al kanl nda ebeveynin e itim ve ekonomik düzeyinin 
rolüne ili kin birden fazla görü  ifade ettiklerinden elde edilen toplam frekans say s  kat l mc  ö retmen 
say s ndan fazlad r. 

Tablo 2’ye bak ld nda “Okuma Al kanl nda Ebeveynin E itim ve Ekonomik Düzeyinin Rolü” ana 
temas  alt nda üç alt tema verilmektedir. Bu üç alt temadan biri olan “Ebeveynin e itim durumunun 
rolü” ne ili kin bulgular n kodlar nda, ara t rmaya kat lan tüm Türkçe ö retmenleri ortaokul 
ö rencilerinin okuma al kanl  kazanmas nda ebeveynlerinin e itim durumunun yüksek olmas n n 
ö rencilere okuma al kanl n  kazanmas nda do rudan ili kili oldu unu (f:49) ifade ettikleri yer 
almaktad r. Genel olarak kat l mc  Türkçe ö retmenlerine göre e itim düzeyi yüksek ebeveyn ö renciye 
rol model olmakta, onu okumaya te vik ederek yönlendirmekte ve onun al kanl n  kazanmas nda 
etkili olmaktad r. Bu ifadelerden baz lar  a a da sunulmu tur:        

“Oldukça fazla. Üniversite mezunu veli profilim yüzde on civar nda. Genel olarak velilerimin yüzde 
altm  lise mezunu. Yüzde yirmi ilkokul mezunu; yüzde on ise hiç okuma yazma bilmiyor. Bu 
velilerimin aras nda üniversite mezunu ö retmen ve çe itli kurum personeli çocuklar n n okuma 
al kanl  en yüksek düzeyde. Bu veliler evde düzenli okuma saatleri yap yorlar. Bu nedenle bu 
velilerin çocuklar  okuma al kanl na sahip oluyor. Genel olarak  veliler çocuklar n n okumas n  
istiyor ama velilerin e itim düzeyi dü tükçe çocuklar n okuma al kanl na sahip olma oran  
dü üyor. Ancak istisnai durum dahi olsa dü ük e itim seviyesine sahip velinin çocu unda okuma 
al kanl  olu abiliyor. Bunda aileden ziyade çevresel faktörler etkili oluyor.” (TÖ.7) 

“Ö rencilerin okuma al kanl  kazanmas nda ebeveynlerinin e itim durumunun önemi büyüktür. 
Bu durum çocu un ö renmeye kar  tutumunu belirler. E itim durumu yüksek ebeveynlerin 
çocuklar n  özel bir ki ilik yap s na sahiptirler. Kendi kararlar n  verebilmeleri ve bir yeti kin gibi 
davranmalar  yönünde ebeveynleri taraf ndan yönlendirilirler. E itim düzeyi yüksek ebeveynler 
di erlerine göre daha fazla kontrol edicidir. Bu kontrol gücünü otoriter bir ekilde kullan rken ak l 
yürütücü ve yerine göre ödüllendirici bir özelli e sahiptirler.”  (TÖ.5) 
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“Elbette anne ve babalar n e itim düzeyleri çocuklar n okuma al kanl  edinmelerinde etkili ancak 
tek k stas bu de il. Anne ve babalar  ilkokul mezunu olup okumaya ve geli meye çok yatk n ö renciler 
de var. Ayn  zamanda bu durumun tam tersi de mevcut.” (TÖ.14) 

“Burada tabii ki kilit role sahip olan anne ve babad r. Anne ve baban n e itim durumlar  tabii ki 
önemli ancak yetersiz kal r, diye dü ünüyorum. As l önemli olan evde kitap okuyarak ö renciye model 
olmalar d r. A aca ç kan keçinin dala bakan o la  misali… Kendimden bir örnek vermek istiyorum: 
Çocu uma iki ya ndan beri kitap okurum. Her ak am mutlaka okurdum. u an üçüncü s n fa gidiyor. 
Ak am kitap okumadan uyumaz.” (TÖ.4) 

“Kesinlikle etkiliyor. E itim seviyesi yüksek olan bir velinin çocu una yakla m , bilinci mutlaka di er 
velilerden farkl  oluyor. Çocu uyla beraber okuyan ve sorgulayan veli, bir ö retmen olarak arzu 
etti imiz veli profilidir. Nitekim e itim seviyesi yüksek olan veliden bunlar  nispeten de olsa 
görebiliyoruz.” (TÖ.16) 

“Bilinçli ve e itimli anne ve babalar evde günün belli saatini okuma saati olarak düzenliyorlar. 
Velilerin e itim düzeyi dü tükçe çocuklar n  okumaya yönlendirmeleri azal yor.” (TÖ. 12) 

Yine Tablo 2’ye bak ld nda ebeveynin ekonomik durumunun ö rencilerin okuma al kanl ndaki 
rolüne ili kin görü lerinden ortaya konulan kodlamalarla olu turulan iki alt tema görülmektedir. Bu iki 
alt temaya ait kodlar incelendi inde, ö rencilerin okuma al kanl nda ebeveynin ekonomik 
durumunun rolünün etkili oldu una yönelik olu turulan alt temaya ait kat l mc  görü lerinin fazlas yla 
a r bast  (f:45) söylenebilir. Ebeveynin ekonomik durumunun rolünün etkisiz oldu una yönelik alt 
temaya ait kat l mc  görü lerinin ise önceki alt temaya k yasla dü ük (f:11) oldu u ifade edilebilir. Bu 
ba lamda ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenleri ço unlukla ebeveynlerin geçim s k nt s , maddi 
imkâns zl k içinde olmas n n ö rencinin okuma materyallerine ula mas n  güçle tirdi ini ve dolay s yla 
okuma al kanl na sahip olmas n  olumsuz etkiledi ini belirtmi lerdir. Ancak bu noktada söz konusu 
maddi zorluklar n ö rencilerin gerek okul gerekse il halk kütüphanelerine yönlendirilmesi veya çe itli 
desteklemeler ve çözüm yollar yla kitap temin etmelerinin sa lanmas yla a labilece i yine kat l mc  
ö retmenler taraf ndan ifade edilmi tir. Di er taraftan ö rencilerin okuma al kanl na sahip 
olmalar nda ebeveynlerinin ekonomik durumunun etkili olmad  görü ünde olan baz  kat l mc lar ise, 
günümüzde okuma materyallerine ula man n kolayl na ve çe itli alternatifleri oldu una 
de inmi leridir. Kat l mc lar n ifadelerden dikkat çekici baz  do rudan al nt lar a a da verilmektedir: 

“Ailelerin sosyo-ekonomik durumu hayat  bütünüyle etkiler. Ö rencinin tüm ya am  bundan 
etkilendi i gibi okuma al kanl  da elbette bundan nasibini al r. Fakat okuyan ve okuma iste i olup 
da maddi imkâns zl klardan kitap temininde sorun ya ayan ö rencilerimize kütüphanemizden veya 
kendimize ait kitaplardan destek sunmaktay z. Bunu bir sorun olarak görmek ve çözüm aray na 
girmemenin soruna kay ts z kalmak d nda bir anlam  olmad  kan s nday m. Bizleri aray p 
almalar n  istedi imiz hikâye kitaplar n  maddi imkâns zl ktan alamad n  belirten velilerimiz 
sürekli vard r. Bu durumlarda okul idaresi, kendimiz ve k rtasiyelerin katk lar yla ö rencilerimizi 
kitaplarla bulu turmaktay z.” (TÖ.3) 

“Ekonomi her eyin temelidir. Bu nedenle ekonomik artlar  iyi düzeyde olan ailelerin-özellikle e itim 
seviyesi yüksek velilerin-kitaba özel bir bütçe ay rd , dolay s yla çocuklar n okuma materyallerine 
ula makta s k nt  çekmedi ini görmekteyim. Aksi durumda olanlar ancak imkânlar  ölçüsünde kitaba 
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eri ebildi inden bu durum çocu un okuma al kanl n  edinmesinde veyahut edinememesinde etkili 
olmaktad r.” (TÖ.6) 

“Ailenin maddi durumunun iyi olmamas  ö rencinin kitaba ula mamas  anlam na geliyor. Kitaba 
ula mayan bir ö rencinin bu al kanl  kazanmas n  beklemek abes olur.” (TÖ.4) 

“Ekonomik durum biraz etkilidir. Ama çok da de ildir, diye dü ünüyorum. Çünkü çocuk okumak 
isterse okullarda, kütüphanelerde bile çok say da kitap var. Da daki çobanlar m z bile derece 
yapabiliyorsa ekonomik faktör çok da büyük engel de ildir diye dü ünüyorum.” (TÖ.19) 

“Ö rencilerin okuma al kanl na ailelerinin ekonomik durumunun etki etti ini dü ünmüyorum. 
Ça m zda kitaplara ula mak her sosyo-ekonomik durum için gayet basittir. Kütüphanelerden, 
internetten, okuldaki kitapl klardan faydalanabilirler. Ayr ca arkada  gruplar yla da kitap 
al veri inde bulunabilirler.” (TÖ.5) 

Tema 3: Okuma al kanl na engel unsurlar 

“Okuma Al kanl na Engel Unsurlar” ana temas  kat l mc  ö retmenlerin, ö rencilerinin okuma 
al kanl na sahip olmalar n n önünde engel olarak gördükleri unsurlar n kodlanmas yla 
olu turulmu tur. Bu ana temaya ba l  olarak kodlanan ifadeler yedi alt tema alt nda toplanm  ve bu 
veriler Tablo 3’te sunulmu tur.  

Tablo 3. Okuma al kanl na engel unsurlar ana temas na ait alt temalar ve kodlar 

Alt Temalar Kodlar Frekans 

Televizyon izleme ve Teknolojik 
ileti im araçlar n n olumsuz etkisi 

Teknolojik araçlar (TÖ.5, TÖ.6, TÖ.7, TÖ.10), yanl  
teknoloji alg s  (TÖ.8), olumsuz teknoloji (TÖ.9), teknoloji 
ba ml l  (TÖ.13), a r  kullan m (TÖ.15), gereksiz 
kullan m (TÖ.15), ileti im araçlar  (TÖ.17), tablet (TÖ.1, 
TÖ.8, TÖ.15,TÖ.16, TÖ.18), telefon (TÖ.1, TÖ.19), sosyal 
medya (TÖ.1, TÖ.2), bilgisayar oyunlar  (TÖ.2, TÖ.3, 
TÖ.12, TÖ.15, TÖ.16,TÖ.18), bilinçsiz internet kullanma 
(TÖ.3, TÖ.8), sanal âlem (TÖ.17), televizyon izleme (TÖ.1, 
TÖ.2, TÖ.7, TÖ.8, TÖ.12, TÖ.15,  TÖ.16) 

 
 

*35 

Ailesel unsurlar Ailenin duyars zl  (TÖ.2), aile (TÖ.3), e itimsiz ebeveyn 
(TÖ.4, TÖ.9), kay ts z aile (TÖ.5), aile ortam  (TÖ.7), 
bilinçsiz ebeveyn (TÖ.7, TÖ.13), sorumsuz ebeveyn (TÖ.8), 
rol model eksikli i (TÖ.10), yetersiz ilgi (TÖ.18), ailenin 
tutumu (TÖ.19), 

 
 

12 

Ö retmen  Ö retmen (TÖ.3, TÖ.6), ev ödevi verme (TÖ.6), okuman n 
önemini kavratmama (TÖ.13). 

4 

Bireysel unsurlar htiyaç görmeme (TÖ.1), maddi kar l k görmeme (TÖ.2), 
zevkine uygunluk (TÖ.2), isteksizlik (TÖ.5),  
yönlendirilmeme (TÖ.10), zor görme (TÖ.11, TÖ.19), ilgi 
duymama (TÖ.12), bask  hissetme (TÖ.12), olumsuz yarg  
(TÖ.12), seviyeye uygunluk (TÖ.12), zaman yönetimi 
(TÖ.14), ba ms z planlama (TÖ.14), gönüllerince hareket 
etme iste i (TÖ.14), ba ms z zaman (TÖ.17), önem 
vermeme (TÖ.18), gereksiz görme (TÖ.18), kitab  sevmeme 
(TÖ. 18). 

 
 

18 

Çevresel unsurlar Çevresel etkenler (TÖ.4),  yay m azl  (TÖ.6), e itimsiz 
toplum (TÖ.9), dü ük okuma (TÖ.9), ilgi çeken uyar c lar 
(TÖ16) 

 
5 
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S navlar  Testler (TÖ.6), s navlar (TÖ.11), soru çözme (TÖ.11),  3 

Okul unsuru Erken dönem (TÖ. 3), ilkokul dönemi (TÖ.11), okul 
etkinliklerinin azl  (TÖ.13). 

3 

*Kat l mc  ö retmenler ö rencilerin okuma al kanl na engel unsurlara ili kin birden fazla görü  ifade 
ettiklerinden elde edilen toplam frekans say s  kat l mc  ö retmen say s ndan fazlad r. 

Tablo 3 incelendi inde, kat l mc  Türkçe ö retmenlerinin ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl na 
engel olan unsur olarak en fazla televizyon izleme ve teknolojik ileti im araçlar  (f:35) vurgulad klar , 
ard ndan ise s ras yla bireysel unsurlar  (f:18), ailesel unsurlar  (f:12) ifade ettikleri görülmü tür. 
“Televizyon izleme ve teknolojik ileti im araçlar n n olumsuz etkisi” alt temas  alt nda kodlanan bu engel 
unsurlardan televizyon izleme (f:7), bilgisayar oyunlar  (f:6) ve tabletin (f:5)  öne ç kan kodlardan oldu u 
söylenebilir. Kat l mc  Türkçe ö retmenleri taraf ndan “Ailesel unsurlar” alt temas  alt nda ifade edilen 
okuma al kanl na engel unsurlarda ebeveynlerin duyars zl  (TÖ.2), e itimsizli i (TÖ.4, TÖ.9), 
kay ts zl  (TÖ.5), bilinçsizli i (TÖ.7, TÖ.13), sorumsuzlu u (TÖ.8), yetersiz ilgisi (TÖ.18), rol model 
eksikli i (TÖ.10) dikkat çekici bulgulard r. “Bireysel unsurlar” alt temas  alt nda kat l mc  görü lerine 
göre ö rencilerin okuma al kanl  kazanamamas na neden olan kendilerinden kaynakl  engellere yer 
verilmi tir. Bu engellerden baz lar ; ö rencilerin okumay  bir “ihtiyaç” (TÖ.1) olarak görmemeleri, 
okumaya yönelik gelecekte bir “maddi kar l k görmeme” leri (TÖ.2), “isteksizlik” leri (TÖ.5), okumay  
“zor” (TÖ.11, TÖ.19) olarak görmeleri , “ilgi duymama”, “olumsuz yarg ” ya (TÖ.12) sahip olmalar , 
“gönüllerince hareket etme” (TÖ.14) iste i,  okumaya “önem vermeme”, okumay  “gereksiz görme”, 
“kitab  sevmeme” leri (TÖ. 18) ve zaman yönetimi, ba ms z planlama (TÖ.14) yapamamalar  çarp c  
bulgulardand r. Bu bulgular n elde edildi i Türkçe ö retmenlerinin görü lerinden baz lar na a a da yer 
verilmi tir: 

“En büyük engel ailenin tutumu bence. Çocu a neyi ö retiyorsak onu yapar. Daha bir ya nda 
çocuklar m z n eline telefon verirsek onun yerine kitaplar zor geçer.” (TÖ.19) 

“Teknolojik geli meler, ailelerin bu duruma kay ts z kalmas , ö rencilerdeki ba armaya kar  
isteksizlik gibi durumlar okuma al kanl na engel unsurlar n ba nda gelmektedir.” (TÖ.5) 

“Televizyon, tablet, bilgisayar a r  derecede ve gereksiz kullan lmaktad r. Bunlar okula, e itime, 
okumaya pek katk  sa lam yor.” (TÖ.15) 

“ Ortaokul ö rencilerinde okuma al kanl na engel olan en önemli faktörler;  teknolojik geli meleri 
yanl  anlama ve buna ba l  olarak interneti televizyon, tabletin çocuklar n tüm zaman n  i gal 
etmesidir. Sorumsuz ebeveynler de bu durumu daha da tetiklemektedir.” (TÖ.8) 

“ Sadece okuma al kanl  de il, bütün al kanl klar zor edinilir ve zor terk edilir. lk soruda da 
söyledi im gibi,  ilkokuldan okuma al kanl  ile gelen ö rencide bu al kanl  devam ettirmek 
kolayken, ö renmeden gelene kazand rmak zor olabiliyor. En büyük engellerden biri, ö rencinin 
s navlara, denemelere haz rlanmak ad na soru çözmenin kitap okumaktan daha önemli oldu u 
yan lg s na dü mesi.  Maalesef baz  velilerin de ayn  fikirde olmas .” (TÖ.11). 

Tema 4: Okuma al kanl n  kazanmada etkili unsurlar 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin, ö rencilerin okuma al kanl  kazanmas nda etkili olan 
unsurlar n neler oldu una yönelik görü leri kodlanarak “Okuma Al kanl n  Kazanmada Etkili 
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Unsurlar” ana temas  olu turulmu tur. Bu ana tema çat s  alt nda ise sekiz alt tema s ralanm t r. Bu 
veriler a a da Tablo 4’te sunulmu tur.  

Tablo 4- Okuma al kanl n  kazanmada etkili unsurlar ana temas na ait alt temalar ve kodlar 

Alt Tema Kodlar Frekans 

Rol -model Aile (TÖ.1,TÖ.2, TÖ.3, T.Ö.5, TÖ.6, TÖ.7, TÖ.11, TÖ.13, TÖ.15, 
TÖ.16, TÖ.18), ö retmenler (TÖ.1, TÖ.2, TÖ.3, TÖ.5, TÖ.6, 
TÖ.7, TÖ.12, TÖ.15, TÖ.16, TÖ.17, TÖ.18), arkada lar (TÖ.1, 
TÖ.2, TÖ.3, TÖ.6), sosyal çevre (TÖ.6), taklit (TÖ.11), rol-
model (TÖ.3, TÖ.7, TÖ.15, TÖ.18), okuyan karde ler (TÖ.15), 
sürükleme (TÖ.15), ilgili anne-baba (TÖ.17), e itimli anne- 
baba (TÖ.4, TÖ.17), idareci (TÖ.18), hizmetli (TÖ.18), do ru 
anne-baba tutumu(TÖ.19), birlikte okuma (TÖ.19). 

 
 

*41 

Fark ndal k Olu turma Kitapla tan t rma (TÖ.2), ilgi (TÖ.5), kitap seçimi yapt rma 
(TÖ.5), telkin (TÖ.6, TÖ.17), te vik (TÖ.6, TÖ.17), destekleme 
(TÖ.6, TÖ.18), erken ya lar (TÖ.7), 5.s n fta ba lama (TÖ.10), 
yazar tan t m  (TÖ.10), kitap kulüpleri (TÖ. 10), münazara (TÖ. 
10) kitap inceleme  (TÖ.10), fuar ziyareti (TÖ.12), kitap tan t m 
günleri  (TÖ.12), okuman n önemini kavratma (TÖ.13), 
kademeli yakla t rma (TÖ.14), ödül verme (TÖ.17), evde 
okuma saatleri yapma (TÖ.17, TÖ.18), 

 
 

* 22 

Bireysel çaba Ba ar  arzusu (TÖ.5), kitap sevgisi (TÖ.8), haz duyma (TÖ.8),  
plan (TÖ.11) 

4 

Okul etkinlikleri Okuma saatleri (TÖ.2, TÖ.4, TÖ.13, TÖ.17, TÖ.18), rehberlik 
(TÖ.3, TÖ.10), okul (TÖ.16),  

8 

Kütüphane Okuma merkezi (TÖ.2), kütüphane ziyaretleri (TÖ.4, TÖ.12), 
okul kütüphaneleri (TÖ.13),  s n f kütüphaneleri (TÖ.13), 

5 

Kitaplar         lgi çekici kitaplar (TÖ.6, TÖ.14),  2 

Teknoloji Kullan m  Do ru teknoloji kullan m  (TÖ.9), televizyon s n rlamas  
(TÖ.4), televizyon/medya tan t m  (TÖ.12) 

3 

E itim Sistemi S nav odakl  e itim (TÖ.9), 1 

*Kat l mc  ö retmenler ö rencilerin okuma al kanl  kazanmas nda etkili unsurlara ili kin birden fazla 
görü  ifade ettiklerinden elde edilen toplam frekans say s  kat l mc  ö retmen say s ndan fazlad r. 

Tablo 4’te, ara t rmaya kat l mc  Türkçe ö retmenlerinin görü lerine göre, ö rencilerin okuma 
al kanl  kazanmas nda etkili olan unsurlar, büyük ço unlukla ö renciye örneklik te kil ettiklerini 
dü ündükleri ve ara t rmada “Rol-model” alt temas  (f:41) alt nda verilen kodlard r. Bu kodlardan en 
fazla kullan lanlar s ras yla “aile” (f:11), ö retmenler (f:11) ve arkada lar (f:4) olmu tur. Bu alt teman n 
ard ndan kullan lan ifadelerin frekans  baz al nd nda ikinci olarak  “ Fark ndal k olu turma”  alt temas  
alt nda kodlanan unsurlar (f:22) gelmektedir.  Bu temada en çok kullan lan kod ise “evde okuma 
saatleri” (f:2) olmu tur. Tablo 4’te kat l mc lar n görü lerine göre, ö rencilerin okuma al kanl  
kazanmas nda etkili olan unsurlardan ikinci olarak en çok kulland klar n ifade kodlamalar n yer ald  
bir di er alt tema ise “ Okul etkinlikleri” dir (f:8). Bu alt tema alt nda en çok tekrarlanan kod ifadeler; 
okullarda yap lan “okuma saatleri” (f:5) ve “rehberlik” (f:2) olmu tur. Bu kodlamalar n yer ald  
kat l mc lar n görü lerinden baz  al nt lara a a da yer verilmi tir: 

“Ailede anne, baba, karde  rol model olmakta. Okuyan biri varsa ailede abla abi gibi, onlar n da etkisi 
oluyor. Ö retmen gerçekten okuman n s rr na vak f olmu sa sürükler pe inden.” (TÖ.15) 
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“En önemli faktör ailedir. Evde isteyerek yap lmayan okuma nas l i e yaramayacak ise, ö retmen 
istedi diye yap lan okuma da çok faydal  olmayacakt r.” (TÖ.11) 

“Öncelikle ebeveynler, ö retmenler ve arkada lar n etkili oldu una inan yorum.” (TÖ.1) 

“Çocu un okuma al kanl nda en önemli rol ö retmene dü mektedir. Ö retmenin s n fta kitap 
okumas , okudu u kitaplardan söz etmesi en önemli faktördür. Televizyon ve medya yay nlar nda s k 
s k kitap tan t mlar n n yap lmas  önemli faktörlerden biridir. Fuarlar, kitap tan t m günleri ve 
kütüphane gezileri ö rencilerin okuma al kanl nda önemli rol oynamaktad r.” (TÖ. 12) 

Tema 5: Okuma al kanl n n akademik ba ar ya etkisi 

Kat l mc  Türkçe ö retmenlerinin, ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl klar  ile akademik ba ar lar  
aras nda bir ili ki olup olmad yla ilgili görü lerinin kodlanmas yla olu turulan  “Okuma Al kanl  ile 
Akademik Ba ar  li kisi” ana temas na ve bu ana tema alt nda yer alan dört alt temaya ait kod ve 
frekanslar  a a da Tablo 5’te verilmi tir.  

Tablo 5. Okuma al kanl  ile akademik ba ar  ili kisi ana temas na ait alt temalar ve kodlar 

Alt Tema Kodlar Frekans 

Akademik ba ar y  artt r r Muhakkak/kesinlikle/evet (TÖ.1, TÖ.2, TÖ.3, TÖ.6, TÖ.9, 
TÖ.10,TÖ.12, TÖ.17, TÖ.18, TÖ.19), ö renmeyi ö renme 
(TÖ.2), paralel (TÖ.4), anahtar (TÖ.4), do rudan ili ki 
(TÖ.7), LGS ba ar s  (TÖ.7), do rudan ba  (TÖ.13) 
yüksek ba ar  (TÖ.5, TÖ.8, TÖ.10), fayda sa lama (TÖ.5), 
tüm kademelerde (TÖ.11), e itim sisteminde ba ar  
(TÖ.11), sorular  rahat cevaplama (TÖ.12), zihni 
geli tirme (TÖ.13), kelime hazinesini geli tirme (TÖ.3, 
TÖ.13), s nav süresini kullanmay  artt rma (TÖ.13), di er 
derslerde ba ar  sa lama (TÖ.15, TÖ.17, TÖ.18), yeni nesil 
sorularda ba ar l  olma (TÖ.15), iyi bir lise kazanma 
(TÖ.16), s nav ba ar s  (TÖ.6, TÖ.17), say sal derslerde 
ba ar  (TÖ.17), ili kili (TÖ.18), derse aktif kat l m sa lama 
(TÖ.18). 

 
 

*37 

Bili sel becerileri geli tirir Anlama (TÖ.1, TÖ.2, TÖ.3, TÖ.4, TÖ.5, TÖ.6, TÖ.7, TÖ.8, 
TÖ.9, TÖ.10, TÖ.11, TÖ.13, TÖ.18), muhakeme etme 
(TÖ.1, TÖ.11), ili kilendirme (TÖ.1), kavrama (TÖ.3, 
TÖ.6), ç kar m yapma (TÖ.4), bilgi edinme (TÖ.10, TÖ.5), 
in a etme (TÖ.5), bilinç (TÖ.5), içselle tirme (TÖ.8), 
çözümleme (TÖ.9), pratik (TÖ,12), k vrak (TÖ.12),  
yorumlama/ yorum gücü (TÖ.2, TÖ.3, TÖ.4, TÖ.7, TÖ.8, 
TÖ.13, TÖ.18), alg lama (TÖ.13), büyük fark ndal k 
olu turma (TÖ.19)  

 
 

*36 

Ki isel geli ime katk  sa lar Okudu unu anlamada daha becerikli olma (TÖ.14), öz 
güven (TÖ.18), ifade becerileri (TÖ.4, TÖ.18), sözlü ifade 
becerisi (TÖ.2, TÖ.6, TÖ.7), ileti im (TÖ.5), yaz l  ifade 
becerisi (TÖ.6, TÖ.7) 

 
10 

Problem çözme becerisi 
kazand r r 

Güçlükleri çözme (TÖ.12), sorun çözme (TÖ.2), etkili 
çözme (TÖ.5) 

3 

*Kat l mc  ö retmenler ö rencilerin okuma al kanl  ile akademik ba ar  ili kisine yönelik birden fazla 
görü  ifade ettiklerinden elde edilen toplam frekans say s  kat l mc  ö retmen say s ndan fazlad r.  
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Yukar da Tablo 5’te görüldü ü üzere, ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin tamam  
ö rencilerinin okuma al kanl klar  ile akademik ba ar lar  aras nda do ru orant l  bir ili ki oldu u 
görü ündedirler. Ö retmenlerin görü lerinden yola ç k larak bu ili ki dört alt temada kategorize 
edilmi tir. Bu alt temalardan frekans de erleri en yüksek olan ve ö retmenlerin ço unlu unun mutab k 
oldu u görü lerinin yer ald  okuma al kanl  “Akademik ba ar y  att r r” (f:38)  ve  “Bili sel becerileri 
geli tirir” (f:37) alt temalar  ile olmu tur. “Akademik ba ar y  att r r” alt temas nda ö retmenlerin 
yüksek oranda okuma al kanl n n ö rencilerin tüm kademe ve derslerde ba ar s n  artt rd  
yönündeki verileri “Muhakkak/ kesinlikle/ evet” (f:10), “do rudan ba ”(f:1), do rudan ili ki”(f:1), 
“paralel” (f:1), “tüm kademelerde”(f:1), “di er derslerde ba ar ”(f:3), “yüksek ba ar ”(f:3) kodlar yla 
özetlenebilir. Ö retmenlerin yüksek oranda ifade etti i görü lerinin yer ald  bir di er alt tema olan 
“Bili sel becerileri geli tirir” temas nda okuma al kanl n n ö rencilerin “anlama” (f:13), “yorumlama/ 
yorum gücü”  (f:7) becerilerini geli tirdi i bulgusuna ula lm t r. Bu alt temay  takiben yine 
ö retmenlerin okuma al kanl n n en çok ö rencilerin ki isel geli imine katk  sa lad n  belirttikleri 
sonucuna ula lm t r. Bu ifade kodlar  (f:10) “Ki isel geli ime katk  sa lar”  alt temas  alt nda yer 
bulmu tur. Kat l mc  Türkçe ö retmenlerinin bu temay  olu turan görü lerinden baz lar  a a da 
do rudan al nt  eklinde verilmi tir: 

“Evet, kesinlikle. Özellikle son y llarda, tüm derslerde ö rencinin ne istenildi ini do ru anlamas  
cevab  vermede çok etkili. Yap lan s navlarda art k salt bilginin sorulmad n , okudu unu anlama, 
ili kilendirme, muhakeme kurma gibi becerilerin sorguland n  görmekteyiz. Bu da kitap okuman n 
önemini ortaya ç karmaktad r. Büyüklerimiz ‘Soruyu anlamak, cevab n yar s d r.’ derlerdi.” (TÖ.1) 

“Y llard r liselere ö renci haz rlayan bir ö retmen olarak unun alt n  çizmek isterim: ‘ Kitap okuma 
al kanl n  kazanmam  bir çocuk iyi bir liseyi kazanamaz.’ Bu dedi im ifade gözlemlerim 
neticesinde ortaya ç km t r. Fen ve Anadolu liselerini (Proje okul kapsam ndakiler) kazanan 
ö rencilerde bunu net olarak görmekteyiz.” (TÖ.16) 

“Okuma al kanl  ve ba ar  aras nda do rudan bir ba  vard r. Okuma hem zihni geli tirip yorum 
gücünü artt r r hem de ö rencinin kelime hazinesini geli tirerek alg lamay  ve s nav süresini iyi 
kullanmas na katk  sa lar.” (TÖ.13) 

“Kesinlikle. Ö renmeyi ö renen çocuk Türkçe dersinde ve di er derslerde de anlama ve yorumlama 
gücüyle ba ar l  olmaktad r. Okuyup da ba ar l  olmayan ö renciyi hiç görmedim. Ayr ca çok okuyan 
ö renci kendini daha rahat ifade edebildi i için bu durum ona okul içi ve d  sorun çözme becerisi 
kazand r yor. Bu da akademik ba ar y  sa lamaktad r.” (TÖ.2) 

Tema 6: Okuma al kanl n  kazand rmaya yönelik öneriler 

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin, ortaokul ö rencilerine okuma al kanl n  kazand rmaya 
yönelik önerilerinin neler oldu uyla ilgili görü leri kodlanarak “Okuma Al kanl n  Kazanmaya 
Yönelik Öneriler” ana temas  alt nda bir araya getirilmi tir.  Bu kapsamda kat l mc  ö retmenlerin 
ortaokul ö rencilerine okuma al kanl  kazand rmaya yönelik önerilerine ait alt temalar, kodlar ve 
frekans de erleri Tablo 6'da sunulmu tur. 
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Tablo.6 Okuma Al kanl n  Kazand rmaya Yönelik Öneriler Ana Temas na Ait Alt Temalar ve Kodlar 

Alt Tema Kodlar Frekans 

Aileye yönelik öneriler Aile içi kitap okuma (TÖ.1), ebeveyn bilinçlendirme 
çal malar /seminerleri (TÖ.2, TÖ.5, TÖ.6, TÖ.8, TÖ.9, 
TÖ.10), kitapl k (TÖ.5), aile e itimi (TÖ.7), ebeveynin 
okumas  (TÖ.11), sevgi dili kullanma (TÖ.14), evde 
okumay  peki tirme (TÖ.16), ö retmenle i birli i (TÖ.16), 
evde okuma saatleri (TÖ.18), 
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Ö rencilere yönelik öneriler Ho lan lan/zevke uygun kitaplar okuma (TÖ.1, TÖ.3, 
TÖ.18), sorumluluk (TÖ.9), düzenli okuma (TÖ.11) 

5 

Okuma materyaline yönelik 
öneriler 

Ücretsiz kitap da t m  (TÖ.2, TÖ.6), kitap yay m n n 
artt r lmas  (TÖ. 6), e-okuma (TÖ.6), kitaplara eri im 
kolayl  (TÖ.7), televizyonda kitap tan t m  (TÖ.18), 

 
6 

Okullara yönelik öneriler Okuma saatleri (TÖ.1, TÖ.5, TÖ.9, TÖ.11, TÖ.13, TÖ.17, 
TÖ.18, TÖ.19), okuma atölyesi (TÖ.7), okul kütüphanesi 
olu turma (TÖ.7), kütüphaneyi i levselle tirme (TÖ.7),  
okul kütüphanesinin zenginle tirilmesi (TÖ.13), kitaba 
ula may  kolayla t rma (TÖ.14), yazar bulu malar  (TÖ.2, 
TÖ.10,TÖ.15), tiyatro (TÖ.3, TÖ.15), sinema (TÖ.15), 
sosyal faaliyetler düzenleme (TÖ.15), ödüllendirme 
(TÖ.17, TÖ.18), belge verme (TÖ.17,) okuma kulüpleri 
(TÖ.10), yar malar (TÖ.10, TÖ.13), 

 
 
 

*26 

Ö retmenlere yönelik öneriler
   

Kitap kriti i (TÖ.1, TÖ.2), ya a uygun kitaplar önerme 
(TÖ.3),  çe itli yöntemleri deneme (TÖ.3), kitap okumaya 
yönelik ev ödevi verme (TÖ.4), okumay  tavsiye etme 
(TÖ.4), kitaplarla tan t rma (TÖ.8), kütüphane 
ziyaretleri (TÖ.10, TÖ.17), ö renciye kitap seçme f rsat 
verme (TÖ.11, TÖ.14), hediye/ maddi te vik (TÖ.4, TÖ.12, 
TÖ.19), kitap s navlar  (TÖ.12, TÖ.13), not ödülü (TÖ.12, 
TÖ.19), rol-model olmas  (TÖ.13), sevgi dili kullanma 
(TÖ.14), ö renci isim/foto raflar n panoya as lmas  
(TÖ.17), e lenceli kitaplar okutma (TÖ.19) 

 
 
 

*22 

Kütüphanelere yönelik 
öneriler 

Okuma merkezlerinin olu turulmas  (TÖ.2), 
kütüphaneleri zenginle tirme (TÖ.10), kütüphaneleri 
i levselle tirme (TÖ.10), 

 
3 

*Kat l mc  ö retmenler ö rencilere okuma al kanl n  kazand rmaya yönelik birden fazla öneri ifade 
ettiklerinden elde edilen toplam frekans say s  kat l mc  ö retmen say s ndan fazlad r.  

Tablo 6 incelendi inde, kat l mc  Türkçe ö retmenlerinin, ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl  
kazanabilmesi için neler yap labilece ine dair en fazla “Okullara yönelik öneriler”de (f:26) bulunduklar  
görülmektedir. Bunun akabinde kat l mc lar s ras yla önce  “Ö retmenlere yönelik öneriler”e (f:22) 
sonras nda ise “Aileye yönelik öneriler”e (f:14) daha çok de indikleri bulgusuna ula lm t r. Okullara 
yönelik öneriler” alt temas nda frekans say lar yla en dikkat çeken kod ifadeler okullarda yap lmas  
tavsiye edilen “Okuma saatleri” (f: 8) ve ö rencilerle “Yazar bulu turmalar ” (f:3) olmu tur. “Aileye 
yönelik öneriler” alt temas nda ise frekans oranlar yla göze çarpan kod ifadeler “ Ebeveyn bilinçlendirme 
çal malar /seminerleri” (f:6)  olmu tur. Kat l mc  Türkçe ö retmenlerinin bu temay  olu turan 
görü lerinden baz lar  a a da do rudan al nt  eklinde verilmi tir: 

“Okuma saatleri yap lmal d r. Kitap okuma yar malar  düzenlenmelidir. Okul kütüphaneleri 
zenginle tirilmeli, aktif hale getirilmelidir. S nav sorular  kitap okumaya dönük sorulmal d r. Anne, 
baba, ö retmen ve idareciler kitap okuma konusunda iyi rol model olmal d r.” (TÖ.13) 
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“Sosyal faaliyetler, tiyatro, sinema bile ö rencilerin okumaya yönlendirilmesinde etkili olabiliyor. 
Ayr ca ö renciler yazarlarla bulu turulmal .” (TÖ.15) 

“Bence ö rencinin okuma al kanl  kazanmas  için ba ta anne, baba ve ö retmen olmak üzere 
herkesin üzerine dü eni yapmas  gerekir. Okullarda okuma saatleri düzenli yap lmal  ve bu sadece 
Türkçe derslerinde yap lan bir etkinlik olarak görülmemeli. Di er ö retmenlerin kat l m  ve 
yard m yla yap lmal . Ayr ca ailenin yani anne ve baban n, varsa di er karde lerin evde bu etkinli in 
tamamlay c  unsuru oldu u bilinmelidir.” (TÖ.9) 

“ u an okulumuzda yap ld  gibi her gün bir saat okuma saatine ayr labilir. Ebeveyn yard m  
olmadan bunun ba ar lamayaca n n fark na var larak ebeveynleri mutlaka bu i e katmak gerekir. 
Ö renciye kendine uygun kitap seçmesi sa lanmal . Çünkü ö rencinin kendisine hitap etmeyen 
kitaplar  okutturmak, ona okumay  sevdirmek yerine onun okumaktan nefret etmesine sebep olabilir. 
Ayr ca ö rencilere çok fazla okutmak yerine az da olsa düzenli okumay  ö retmek gerekir.” (TÖ.11) 

“Öncelikle aile içerisinde kitap okuman n bir kültür haline gelmesi gerekir. Daha sonra çocu un 
ho land  kitaplarla ba lamas  önemli. Ö retmenlerin, özellikle de Türkçe ö retmenlerinin, okuma 
saatleri yapmas , ö rencilerle kitap kriti inin yap lmas , kitap üzerinde bilgi al veri inin yap lmas  
ö renciyi daha çok motive edecektir.” (TÖ.1). 

4. Sonuç ve tart ma  

Türkçe ö retmenlerinin görü lerine dayal  olarak ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl n n 
incelendi i bu ara t rmada elde edilen bulgular ndan yola ç k larak ula lan sonuçlar tart lm t r. 
Ara t rmada Türkçe ö retmenlerine belirlenen amaç ve alt amaçlar kapsam nda yedi aç k uçlu ara t rma 
sorusu sorulmu  ve ö retmenlerin verdikleri yan tlar do rultusunda alt  ana tema olu turulmu tur. Bu 
ana temalar alt temalarla ayr nt land r lmaya ve kategorize edilmeye çal lm t r. Elde edilen bu tema 
ve alt temalara göre ö retmen görü leriyle ilgili u sonuçlara ula lm t r.  

Ara t rman n ilk temas  olan “Ö rencilerin okuma al kanl ” alt nda çal maya kat lan Türkçe 
ö retmenlerinin görü leri incelendi inde, ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl  düzeyinin zay f 
oldu u sonucuna ula lmaktad r. Alanda yap lan ara t rmalara bak ld nda; Bayis (2010), taraf ndan 
yap lan 4. 5. 6. ve 7. s n f ö rencilerinin kitap okuma ve kütüphane kullan m al kanl klar n n incelendi i 
ara t rmada, ö rencilerin kitap okuma al kanl klar n n dü ük düzeyde oldu u bulgusu mevcut 
ara t rma sonucuyla paralellik ta maktad r. Benzer ekilde ve Davarc  (2013)’n n, ilkö retim 
okullar ndaki 8.s n f ö rencilerinin kitap okuma al kanl n  inceledi i ara t rmas nda ve Güngör 
(2009)’ün,  ilkö retim okullar ndaki 5.s n f ö rencilerinin kitap okuma al kanl klar n  inceleyen 
ara t rmas nda, ö rencilerin fazla okuma al kanl  olmad ; Duran ve Sezgin (2012)’in ilkö retim 4 
ve 5. s n f ö rencilerinin okuma al kanl klar  ve ilgilerini belirlemek amac yla yapt klar  çal mada, 
kat l mc  ö rencilerinin büyük bir bölümünün okuma al kanl na sahip olmad klar , orta ve alt düzey 
okuyucu olduklar ; Ac yan (2008)’ n, ortaö retim ö rencilerinin okuma al kanl klar  ile akademik 
ba ar s  aras ndaki ili kiyi saptamaya çal t  ara t rmada, ö rencilerin önemli bir bölümünün (% 63.5) 
yeteri kadar kitap okumad ; Ta kesenlio lu (2013)’unun ortaö retim kurumlar nda ö renim gören 
ö rencilerin okuma al kanl  üzerine yapt  inceleme sonucunda ö rencilerin önemli bir k sm n n 
yeterli okuma al kanl na sahip olmad ; Kaynar (2007)’ n ortaö retim ö rencilerinin okuma 
al kanl  ve ileti im becerilerini ölçmeyi amaçlad  çal mada, çok az bir ö renci kitlesinin okuma 
al kanl  oldu unu ö rencilerin büyük bir bölümünün kitap okuma al kanl  olmad  tespit 
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edilmi tir. Bunlara ilaven, Saracalo lu, Karasakalo lu ve Aslantürk (2010), Ar  ve Demir (2013) ve Kara 
(2019) taraf ndan yap lan okuma al kanl na ili kin farkl  çal malarda S n f Ö retmenli i bölümü 
ö rencilerinin okuma al kanl n n yetersiz oldu u sonucuna ula lm t r. Bu sonuçlara kar n; Aksoy 
ve Öztürk (2019), ilkö retim ö rencilerinin okuma al kanl  kazanma durumlar n , belirlemeye 
çal t  ara t rmada ö rencilerin %95,2’sinin okuma al kanl n n oldu unu, %4,8’i ise olmad ; 

can, Ar kan ve Küçükayd n (2013)’ n, ortaokul ö rencilerinin kitap okuma al kanl klar n  
inceledikleri ara t rmada ö rencilerin düzenli bir ekilde kitap okuduklar ; Bayat ve Çetinkaya (2018) 
‘n n ortaokul ö rencilerine yönelik yapt klar  çal mada ula t klar  kat l mc lar n %60,1'inin okumaktan 
çok fazla haz ald , %46'3'ünün hemen hemen her gün kitap okudu u, %57,1'inin yeteri kadar okudu u; 
Deniz (2015), ortaokul ö rencilerinin  %53,2’sinin çok okuyan;  Aksoy (2017)’un ortaokul ö rencilerinin 
okuma al kanl n n ortan n üzerinde oldu u; Balc  (2009: 385) 8. s n f ö rencilerinin %70’inin orta, 
%25’inin zay f, %15’inin de çok okuyan okur düzeyinde okuma al kanl na sahip olduklar  bulgular yla 
farkl la maktad r. 

Ara t rman n ikinci temas  olan “Okuma Al kanl nda Ebeveynin E itim ve Ekonomik Düzeyinin 
Rolü”ne ili kin bulgular de erlendirildi inde, ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl  kazanmas nda 
ebeveynlerinin e itim düzeylerinin ve ekonomik durumlar n n etkili oldu u sonucuna ula lmaktad r. 
Türkçe ö retmenlerinin görü lerine göre, ebeveynlerinin e itim düzeylerinin yüksek olmas  ö rencilerin 
okuma al kanl n  artt ran bir faktördür. Ara t rman n bu sonucu; Ta kesenlio lu (2013) taraf ndan 
yap lan ara t rmada elde edilen anne ve baban n e itim seviyesi yüksekse ö rencide de paralel olarak 
okuma oran n n yüksek oldu u yönündeki ara t rma bulgusuyla; Güngör (2009) ve Bayis (2010),  anne 
ve babalar n e itim düzeyleri yükseldikçe ö rencilerin kitap okuma al kanl klar n n artt na ili kin 
bulgular  ile örtü mektedir. Ayn  ekilde, Ac yan (2008)’ n, yapt  ara t rmada, ortaö retim 
ö rencilerinin anne ve babalar n n e itim seviyesi artt kça okuduklar  kitap say s n n artt ; Bekar 
(2005)’ n ilkö retim be inci s n f ö rencilerinin okuma al kanl  kazanmalar nda ailelerin rolüne 
ili kin yapm  oldu u ara t rmada da üniversite mezunu olan annelerin (X=48.61) ve lise mezunu 
annelerin (X = 48.44), ortaokul mezunu annelere (X= 43.9), ilkokul mezunu annelere (X = 43.3) ve 
okuryazar olmayan annelere (X =38.7) oranla çocuklar n  okumaya yönlendirmelerinin daha fazla 
oldu u; üniversite (X = 49.53) ve lise mezunu olan babalar n (X= 45.59), ortaokul mezunu (X=43.69) 
ve ilkokul mezunu babalara k yasla (X=40.66) çocuklar n  okumaya yönlendirmelerinin daha fazla 
oldu u belirlenmi tir. Suna (2006), taraf ndan ilkö retim ö rencilerinin okuma ilgi ve al kanl klar n  
etkileyen etmenlerin incelendi i çal ma sonuçlar na göre ise, ilkö retim ö rencilerinin anne ve 
babalar n n ö renim durumu yükseldikçe okuma ilgisi düzeyi de yükselmektedir. Bu ara t rmalardan 
farkl  olarak Davarc  (2013), anne ve baban n e itim düzeyi yükseldikçe ilkö retim 8. s n f ö rencilerinin 
bo  zamanlar nda daha az kitap okuduklar  sonucuna ula m t r. 

Ara t rman n ikinci temas na ait di er bir sonuç olarak; kat l mc  ö retmenlere göre, maddi s k nt  
ya amayan ve ekonomik yönden iyi bir düzeyde olan ebeveynlerin çocuklar  di erlerine k yasla daha çok 
okuma al kanl na sahip olmaktad r. Bu sonucun, Kele , Ö. (2006), Güngör (2009)  ve Bayis (2010)’in, 
ailenin gelir düzeyi artt kça ö rencilerin kitap okuma al kanl k düzeyleri de artt na ili kin sonuçlar  
ile örtü mekte oldu u söylenebilir. ahin (2009) taraf ndan ilkö retim 6. 7 ve 8. s n f ö rencilerinin 
okuma al kanl klar n  belirlemek amac yla yap lan çal mada farkl  sosyo-ekonomik düzeye sahip 
ö rencilerin düzenli olarak kitap okuma al kanl klar nda anlaml  farkl l klar n oldu u tespit edilmi tir. 
Buna göre üst sosyo-ekonomik düzeydeki ö rencilerin  % 37,7’si  ile orta sosyo-ekonomik düzeydekilerin 
% 45,5’i her gün okumakta iken;  alt sosyo-ekonomik düzeye sahip ö rencilerin  sadece 26,2’sinin her 
gün düzenli olarak kitap okuduklar  bulgusu bu ara t rman n sonuçlar n  destekler niteliktedir. Benzer 
bir ara t rma bulgusu da Karakoç (2005) taraf ndan lise birinci s n f ö rencilerinin okuma ilgi ve 
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al kanl klar  ile bunlar  etkileyen etmenleri belirlemek amac yla yap lan çal mada görülmektedir. Bu 
ara t rma sonucuna göre, üst sosyo-ekonomik düzeye ait okullar n ö rencilerinin okumaktan daha çok 
ho land klar  görülmü tür. Son bir y l içinde hiç kitap okumayanlar n ya da en son ne zaman bir 
kitapç ya gitti ini hat rlamayanlar n oran  ise alt sosyo-ekonomik düzeyde di erlerine göre daha yüksek 
ç km t r. Ayr ca hiç kitap okumad  belirten ö rencilerin tamam n n alt sosyo-ekonomik düzeyde 
olduklar  bulunmu tur. 

Türkçe ö retmenlerin görü lerine göre, ö rencilerinin okuma al kanl na sahip olmalar n n önünde 
engel olan unsurlar n ara t r ld  üçüncü teman n sonuçlar na bak ld nda, kat l mc  ö retmenlerin en 
fazla televizyon izleme ve teknolojik ileti im araçlar n  okuma al kanl na engel unsurlar olarak 
gördükleri belirlenmi tir. Aksaçl o lu ve Y lmaz (2007)’ n ilkö retim be inci s n f ö rencilerinin 
televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalar n n okuma al kanl klar  üzerindeki etkisini ara t rd klar  
çal mada, kat l mc  ö rencilerin bilgisayar kullanmay  ve televizyon izlemeyi kitap okumaya göre daha 
çok tercih ettikleri ve daha az televizyon izleyen, bilgisayar ile vakit geçiren ö rencilerin okuma 
saatlerinin di er ö rencilere göre fazla oldu u sonucuna ula m lard r. Temizyürek, Çolako lu ve 
Co kun (2013), ortaö retim dokuzuncu s n f ö rencilerinin okuma al kanl klar  ile okul türü ve cinsiyet 
de i kenleri aras ndaki ili kiyi belirlemeyi amaçlad klar  çal mada, lise ö rencilerinin televizyon izleme 
ve bilgisayar kullanma davran lar n n tüm ö rencilerin kitap okumalar n  engelleyen ortak faktörler 
oldu unu ortaya koymu lard r. can, Ar kan ve Küçükayd n (2013)’ n, ortaokul ö rencilerinin kitap 
okumalar na engel olan durumlar olarak %23,5’inin televizyonu, %4’ünün bilgisayar , %6’s n n 
arkada lar n ; Ac yan (2008), ortaö retim ö rencilerinin önemli bir bölümünün kitap okumay  
sevmeme nedeni olarak, televizyon izlemeyi ve internette dola may  (% 41.9)  gösterdiklerini tespit 
etmi lerdir. Ar  ve Demir (2013)’in e itim fakültesi ö rencileriyle yapm  olduklar  çal mada, kat l mc  
ö rencilerin, kitap okumaya engel olarak %32’sinin televizyon izleme ya da interneti, %28’inin ders 
çal malar n , %18’inin kitaplar n pahal  olmas n , %9.7 ‘sinin kitap okumay  sevmediklerini, %7.6’s n n 
istedikleri kitaplara kolayca ula abilecek ortamda olmay lar n , %4.7’sinin ise ekonomik durumlar  
ifade ettikleri ortaya konmu tur. Duran ve Sezgin (2012) de ilkö retim 4 ve 5. s n f ö rencilerinin bo  
zamanlar n  televizyon seyrederek, bilgisayarda/ internette oyun oynayarak geçirdikleri sonucuna 
ula m lard r. Bu sonuçlar, ö rencilerin kitap okuma önündeki en büyük engellerin ba nda televizyon 
izleme ve bilgisayar/internet kullan m n n geldi i gerçe ini ortaya koymaktad r. Dolay s yla bu 
sonuçlar n, okuma al kanl na engel olarak kitle ileti im araçlar  ve televizyon izlemenin ilk s rada yer 
ald  yönündeki mevcut ara t rma bulgular n  destekler mahiyette oldu u söylenebilir. Bu ba lamda, 
hangi kademede olursa olsun ö rencilerin televizyon izlemeye, bilgisayar /internet kullan m na günde 
ay rd klar  sürenin çok fazla oldu u, bilgisayar n ö rencilerin hayatlar nda çok fazla yer edindi i ve bu 
durumun da ö rencilerin okuma al kanl n  olumsuz etkiledi i eklinde bir ç kar m yap labilir. 

Alanda yap lan di er çal malara bak ld nda;  Aksoy ve Öztürk (2019), ilkö retim ö rencilerinin 
okuma al kanl  kazanma durumlar n , ö retmenlerinin ve kendilerinin görü leri do rultusunda 
belirlemeyi amaçlad klar  çal mada,  ö renciler okumalar n  engelleyen etmenler olarak; öncelikle 
ilgilerini çeken kitap, dergi vb. bulamamay  (%40,5), televizyon izlemeyi (%31,0), bilgisayar veya 
internetteki oyunlar  (%30,6); ev ödevlerinin yo unlu unu (%29,0), okuma materyali eksikli ini  
(%26,2), okumay  s k c  bulmay  (%20,6) ve arkada lar nda okuma al kanl n n olmay n  (%18,7)  
göstermi lerdir. Yalman, Özkan ve Kutluca (2013) taraf ndan e itim fakültesi ö rencileriyle  yap lan 
ara t rmada, kitap okumaya engel olarak ö rencilerin %52.72’sinin derslerin yo unlu unu, %12.73 
‘ünün bilgisayar  ve yine ayn  oranda ö rencinin televizyon izlemeyi ifade ettikleri sonucuna ula lm t r. 
Davarc  (2013) taraf ndan ilkö retim okullar ndaki 8.s n f ö rencilerinin kitap okuma al kanl  ile 
bilgisayar-internet kullan m  aras ndaki ili kinin de erlendirilmesi amac yla yap lan çal ma 
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sonuçlar na göre, ö renciler okumalar n  engelleyen en önemli etken olarak ilk s rada derslerin 
yo unlu unu (%31,5), ikinci olarak bilgisayar/ interneti (%15) ve üçüncü olarak da televizyonu (%14,9) 
göstermi lerdir. Karakoç (2005), yeterince kitap okumayan ö rencilerin derslerden vakit bulamad  
için veya televizyon engeline tak ld  için kitap okuyamad n  saptam t r. Ayn  ekilde Güngör (2009), 
ö rencilerin kitap okumas na engel olan en büyük etkenin derslerin yo unlu u (% 36.5) olmas n n yan  
s ra televizyon izlemelerinin de olumsuz bir etken oldu unu; Bayis (2010), ö rencilerin kitap 
okumalar na en büyük engelin derslerinin yo unlu u oldu unu belirlemi lerdir. Sarpkaya ve Kesici 
(2014), ilkö retim ve ortaö retim ö rencilerinin yeterli kitap okumamalar n n en önemli nedeni olarak 
dersleri, SBS, LYS gibi s navlar , kitap sat n alma zorlu unu, sonras nda da kitap okuma al kanl n n 
olmay n  ve televizyon izlemeyi gösterdiklerini bulmu lard r. Saracalo lu, Karasakalo lu ve Aslantürk 
(2010) taraf ndan yap lan okuma al kanl na ili kin ara t rmada ise; kat l mc  ö renciler yeterince 
kitap okumama nedeni olarak ba ta kitap fiyatlar n n yüksek olmas n , ard ndan derslerden zaman 
bulamama ve yorgun olmay  göstermi lerdir. ahin (2009) de, ö rencilerin kitap okuyamama sebepleri 
ile sosyo-ekonomik düzeyleri aras nda yüksek düzeyde bir ili ki bulmu  ve kitaplar n pahal  olmas  
sebebiyle okuyamad n  söyleyen 100 ö renciden 75’inin alt sosyo- ekonomik düzeyde oldu u sonucuna 
ula m t r. 

Türkçe ö retmenlerinin, ö rencilerin okuma al kanl  kazanmas nda etkili olan unsurlar n neler 
oldu una yönelik görü leri incelendi inde; Türkçe ö retmenleri taraf ndan ortaokul ö rencilerinin 
okuma al kanl  kazanmas nda etkili olan unsurlar olarak ço unlukla aile, ö retmen ve arkada lar n 
dile getirildi i sonucuna ula lm t r. Bu her üç unsurun rol model alt temas  alt nda ve ö renciye rol 
model olmalar  yönüyle ö retmen görü lerinde ön plana ç km t r. Bu sonuç, Deniz (2015) taraf nda 
yap lan, ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl klar n n tespit edilmesine yönelik çal mada elde edilen 
ortaokul ö rencilerinin kitap okumalar nda en çok ailelerinden (%36) sonra s ras yla ö retmenlerinden 
(%25), arkada lar ndan (%19,9) etkilendikleri; Balc  (2009)’n n ailelerinin çocuklar n n okuma 
al kanl nda en etkili unsur oldu u ve Bayis (2010)’in, ö rencilerin okumas nda anne ve babalar n n, 
ö retmenlerinin ve yak n çevrenin etkili oldu u yönündeki bulgular yla paralellik ta maktad r. Ayn  
ekilde Ac yan (2008), anne ve babas  çok okuyan ö rencilerin kitap okumay  daha çok sevdi ini ve 

dolay s yla okuma al kanl na sahip anne ve babalar n çocuklar n n okuma al kanl n n yüksek 
oldu unu belirlemi tir. Bu sonuçlar  teyit eden Suna (2006), ilkö retim ö rencilerinin okuma ilgi ve 
al kanl klar n  etkileyen etmenleri inceledi i çal mas nda, anne ve baban n okumak için zaman 
ay rmalar n n; ailenin kitap sat n almada çocu un görü  ve tercihine önem vermesinin; anne veya 
baban n çocu a sesli olarak kitap okumas n n; evde kitap sohbetleri yap lmas n n; çocu a kitap hediye 
edilmesinin; çocu un ailesiyle okuma saatinin olmas n n; evde bir kitapl n n olmas n n ve ailesiyle 
kütüphane, kitap fuar  gibi ziyaretleri yapmas n n çocu un okuma al kanl na olumlu yönde etkisi 
oldu una yer vermektedir. Bu ba lamda Dökmen (1994: 20-21), çocuklar n ve gençlerin okuma sevgisi 
ve al kanl  kazanmas nda model yoluyla ö renme boyutunda anne ve baban n rolünü 
de erlendirmektedir. Bu ö renme ilkesi do rultusunda ö rencilerin okuma al kanl  kazanmas nda 
çocu a model ve örnek olma vasf yla, öncelikli ve en önemli unsur ailedir, denilebilir. Türkçe 
ö retmenlerinin görü lerine göre, ö rencilerin okuma al kanl  kazanmas nda rol model olma yönüyle 
etkili olan di er unsur ö retmenlerdir. Güngör (2009)’ün ö rencilerin kitap okumalar nda ilk s rada 
ö retmenlerinin  (%68.7) olmak üzere, annelerinin (%41.9), babalar n n ( %46.2) ve “tamamen” 
derecesinde etkili oldu unu; Sarpkaya ve Kesici (2014), ilkö retim ve ortaö retim ö rencilerinin okuma 
ve yazma al kanl n  betimlemeye yönelik yapt klar  çal mada, ö renciler okuma al kanl nda en 
çok ö retmenlerinden daha sonra annelerinden ve üçüncü s rada babalar ndan etkilendiklerini; 
Temizyürek, Çolako lu ve Co kun (2013) yapm  olduklar  ara t rmada, ö rencilerin okumaya te vik 
etmede, ö retmenin kitap okuyup kendi okudu u kitaplar  ö rencilere anlatmas n n Anadolu lisesi 
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ö rencilerine (%3,8) k yasla teknik ve endüstri teknik lisesi ö rencilerinde (%10,1) daha etkili oldu unu 
ortaya koymaktad rlar. Ara t rmada Türkçe ö retmenleri, ö rencilerin okuma al kanl n  en çok 
etkileyen di er bir unsuru “Fark ndal k olu turma” alt temas nda yer alan “evde okuma saatleri” ile ifade 
etmi lerdir. Ö retmenlere göre, evde ve okulda yap lan bu ve benzeri etkinlikler ile ö rencilerin te vik 
ve desteklenmesinin onlarda okumaya yönelik fark ndal k olu turmakta ve bu unsurlar ö renciler 
okuma al kanl  kazanmas nda etkili olmaktad r. Bu minvalde, Suna (2006), s n fta okuma saatinin 
yap lmas n n, ö rencinin s n f kitapl n  aktif kullanmas n n, ö retmenin okumaya yönlendirmesinin; 
ö retmenin s n fta kitap, dergi, vb. tan t m n  yapmas n n; ö rencinin ö retmeniyle kütüphane, kitap 
fuar , vb. ziyaretleri yapmas n n; arkada lar  ile kitap kriti i ve de i  toku  yapmas n n ö rencilerin 
okuma al kanl k düzeylerini olumlu yönde etkilemekte oldu unu belirtmektedir. 

Ara t rman n be inci temas  olan “Okuma Al kanl n n Akademik Ba ar ya Etkisi”ne  ili kin sonuçlara 
bak ld nda, ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin tümü, ortaokul ö rencilerinin okuma 
al kanl klar  ile akademik ba ar lar  aras nda do ru orant l  bir ili ki oldu u yönünde görü  
bildirmi lerdir. Buna ilaven, Türkçe ö retmelerinin yüksek oranda okuma al kanl yla ö rencilerinin 
akademik ba ar lar n n artt  ve bili sel becerilerinin geli ti i görü ünde olduklar  tespit edilmi tir. Bu 
sonuç, Güngör (2009)’ün ö rencilerin kitap okuma al kanl klar n n akademik ba ar  düzeyleri 
dü tükçe azald ; Aksoy (2017)’un TEOG s nav  ile ortaokul ö rencilerinin okuma al kanl  aras nda 
anlaml  bir ili ki olup olmad n  ortaya koyma amac yla yapt klar  çal mada ula lan TEOG s nav  
kapsam nda bulunan alt  dersin test puanlar yla ö rencilerin okuma al kanl  aras nda olumlu yönde 
anlaml  ili ki oldu u ve Berkant ve Tüzer (2017)’in, sekizinci s n f ö rencilerinin okuma al kanl klar n  
ve say sal ders ba ar lar n  çe itli de i kenler aç s ndan inceledikleri ara t rmada, okuma al kanl klar  
ile say sal ders ba ar s  aras nda pozitif yönlü anlaml  bir ili ki oldu u sonuçlar yla benzerlik 
göstermektedir. Bu çal malara ilaven; Kara (2019). S n f Ö retmenli i bölümü ö rencilerinin okuma 
al kanl klar nda akademik ba ar n n etkili oldu u sonucuna ula rken; Ac yan (2008), ortaö retim 
ö rencilerinin okuma al kanl klar  ile akademik ba ar s  aras ndaki ili kiyi ortaya koydu u 
çal mas nda, kat l mc  ö rencilerin ço unlu unun ( % 57.2) okuman n ba ar lar n  art rd  görü ünde 
olduklar n  belirlemi tir. Y lmaz (2012), ilkö retim 8. s n f ö rencilerinin kitap okuma al kanl klar  ile 
okul ba ar lar  aras ndaki ili ki düzeyini ve niteli ini belirlemeyi amaçlad  çal mas nda,  ö rencilerin 
kitap okuma s kl  artt kça 6. ve 7. s n f not ortalamalar n n da yükselmekte oldu unu ve 6. s n f 
ö rencilerinin okuma al kanl klar n n okul ba ar lar n  art rd n  dü ündükleri bulgusuna yer 
vermektedir. 

Kat l mc  Türkçe ö retmenlerinin, ortaokul ö rencilerine okuma al kanl  kazand rmaya yönelik 
önerilerinin neler oldu unun incelendi i “Okuma Al kanl n  Kazand rmaya Yönelik Öneriler” 
temas na ait sonuçlara bak ld nda, Türkçe ö retmenlerinin en fazla okullara sonras nda ö retmenlere 
ve ailelere yönelik önerilerde bulunduklar  belirlenmi tir. Bu durum ara t rmaya kat lan Türkçe 
ö retmenlerinin, ö rencilerin okuma al kanl  kazanmas nda sorumluluk ve görevi en çok okullarda 
gördükleri eklinde yorumlanabilir. Okullar ö rencilerin ö renme merkezleri olarak temel birçok 
becerinin yan nda okuma al kanl  becerisinin kal c  hale gelmesini sa lamaya yönelik faaliyetlerin de 
oda nda bulunmaktad r. Bu nedenle okullar n sahip oldu u özellikle maddi ve fiziksel imkânlar  
çerçevesinde ö rencilere sunaca  f rsatlar daha fazla ve daha çe itli olmaktad r.  Bu ba lamda okullarda 
ba lat lan okuma al kanl  kazand rma çal malar  s n fta ö retmenler, evde aile bireyleri taraf ndan 
desteklenip sürdürüldükçe kal c  ve etkili hale gelecektir. Bu nedenle ö retmenlerin ve ebeveynlerin 
çocu a gösterece i ilgi, hassasiyet ve duyarl l  belirleyici oldu u söylenebilir. Ayr ca çocuklar n okuma 
al kanl  kazanmas  için ö retmen ile ailenin i birli i içinde olmas  bir zorunluluk olmaktad r. 
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5. Öneriler 

Ara t rman n bulgular na dayal  olarak a a da u önerilere yer verilmi tir. 

1. Okullar kendilerine özgü, sahip olduklar  çevresel, sosyal, ekonomik ve fiziksel imkânlar  ölçüsünde 
okuma etkinlikleri düzenlenmelidir. Bu do rultuda okullar ö retmen, veli, ö renci i birli inin merkezi 
konumunda yer almal d r. 

2. l ve ilçelerde resmi kurum ve kurulu lar n, sivil toplum örgütlerinin te vik edip katk da bulunaca  
kitap toplama kampanyalar  olu turulmal d r. Toplanan bu kitaplar ö rencilere ula t r larak 
ö rencilerin kitaba eri imi ücretsiz ve kolay hale getirilmelidir. 

3. Ö renciler rol model olan ö retmenler, s n flar nda keyifli, e lenceli ve ö rencilerin ho lanaca  
okuma etkinlikleri düzenlemelidir. Böylece ö rencilerin okumaya kar  olumlu bir tutum içinde olmalar  
sa lanmal d r. 

4. Ö retmenler, özelde Türkçe ö retmenleri, dersin içeri ine ve özelli ine uygun olarak konuyu 
kitaplar n kahramanlar / konusuyla ili kilendirerek i leyebilirler. 

5. Anne ve baban n çocu un okumaya yönelmesindeki etkisi s k s k gündeme getirilmeli, ö rencilerin 
okuma al kanl n  geli tirmek için ailenin tüm fertlerinin ve özellikle de annenin ça da  anlamda 
okuryazarl k kazanmas  sa lanmal d r. 

6. Resmi kurum ve kurulu lar ile sivil örgütlerince ebeveynde okuma bilinci olu turmaya yönelik cazip 
ve ilgi çekici aile e itimi/ seminerleri düzenlenmelidir. 

7. Tüm bran  baz nda ö retmenlere, ö rencilerine etkili okuma yöntem ve tekniklerini ö retmelerini 
sa layacak e itimler verilmelidir. 

8. Okullarda rehber ö retmenler öncülü ünde televizyon izlemeye ve teknolojik araçlar n kullan m na 
yönelik ö renci ve aile bilinçlendirme e itimleri düzenlenmelidir. 

9. Televizyon ve di er ileti im yay n organlar nda ö rencileri ve ailelerini okumaya te vik eden, 
özendiren içeriklere, kitap tan t m reklamlar na ve tan t m filmlerine daha s kl kla yer verilmeli. 

10. leriye dönük çal malarda ilkokul ve ortaokul kademelerindeki ö rencilere okuma al kanl n n 
kazand r lmas na yönelik nitel ve nicel verilerin kullan laca  Karma yöntemli ara t rmalar yap labilir. 
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Öz 

Uzaktan ö retim süreçlerinin hedefler, temel al nan müfredat, kazan mlar gibi birçok etken aç s ndan 
yüz yüze e itimle e  de er özellikleri bulunmaktad r. Bu özelliklere ek olarak uzaktan ve yüz yüze 
e itim süreçleri ders i leni  s ras nda kullan lan yöntemler, materyaller, ölçme ve de erlendirme 
araçlar  gibi yönlerden farkl la abilmektedir. Bu durum yürütülen ö retim sürecine uygun yöntem, 
teknik, materyal, ölçme-de erlendirme arac  vb. geli tirilmesini gerektirmektedir. S ralanan 
ögelerden materyal, özellikle ö rencilerin derse ilgisini çekmede ve ö retim sürecinin etkilili ini 
art rmada önemli konumda bulunmaktad r. Bu nedenle kullan lan ö retim metoduna uygun 
materyal tasar m  ve bu materyallerin kullan lmas , kazan mlara ula ma aç s ndan önemlidir. Bu 
do rultuda ara t rma sürecinde, uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan Türkçe dersi materyallerine 
yönelik Türkçe ö retmenlerinin ve ö rencilerin görü lerinin de erlendirilmesi amaçlanm t r. 
Ara t rma sürecinde nitel ara t rma yöntemlerinden yararlan lm t r. Türkçe ö retmenlerinin ve 
ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere yönelik görü lerinin al nmas  
a amas nda standartla t r lm  aç k uçlu görü me formlar  kullan lm t r. Ara t rman n 
kat l mc lar n n belirlenmesi a amas nda amaçl  örnekleme yöntemlerinden tipik durum 
örneklemesinden yararlan lm t r. Bu do rultuda ara t rmaya toplamda 20 Türkçe ö retmeni ve 90 
ortaokul ö rencisi kat lm t r. Ara t rmada görü me formlar  vas tas yla elde edilen verilerin 
de erlendirilmesinde içerik analizi tekni inden yararlan lm t r. Elde edilen verilerin analizi 
a amas nda her görü me sorusu do rultusunda bir ba l k (tema) olu turularak de erlendirme 
yap lm t r. Ara t rma sonuçlar  Türkçe ö retmenlerinin görü leri do rultusunda de erlendirildi inde 
uzaktan ö retim süreçlerinde en çok kullan lan materyaller Türkçe ders kitab , EBA platformu ve 
yard mc  kaynaklard r. Ara t rmaya kat lan ö rencilerin cevaplar  de erlendirildi inde ise materyal 
olarak web araçlar n n, Türkçe ders kitab n n ve EBA platformunun ön plana ç kt  tespit edilmi tir. 
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Evaluation of teacher and student views on Turkish lesson materials used in 
distance education processes 

Abstract 

Distance education processes have features equivalent to face-to-face education in terms of many 
factors such as objectives, curriculum and achievements. In addition to these features, distance and 
face-to-face education processes can differ in aspects such as the methods, materials, measurement 
and evaluation tools used during the lesson. This situation requires the development of methods, 
techniques, materials, measurement-evaluation tools etc. suitable for the teaching process. Among 
the items listed, the material has an important position in attracting students' attention to the lesson 
and increasing the effectiveness of the teaching process. For this reason, material design suitable for 
the teaching method used and the use of these materials are important in terms of reaching the gains. 
In this direction, it was aimed to evaluate the opinions of Turkish teachers and students on developing 
Turkish lesson materials suitable for distance education processes during the research process. 
Qualitative research methods were used in the research process. Standardized open-ended interview 
forms were used to obtain the opinions of Turkish teachers and students about the materials used in 
distance education processes. Typical case sampling, one of the purposive sampling methods, was 
used in the determination of the participants of the study. In this direction, a total of 20 Turkish 
teachers and 90 secondary school students participated in the research. In the study, content analysis 
technique was used in the evaluation of the data obtained through interview forms. In the analysis 
phase of the data obtained, an evaluation was made by creating a title (theme) in line with each 
interview question. When the research results are evaluated in line with the opinions of Turkish 
teachers, the most used materials in distance education processes are Turkish textbook, EBA platform 
and additional lesson resource. When the answers of the students participating in the research were 
evaluated, it was determined that web tools, Turkish textbook and EBA platform came to the fore as 
materials. 

Keywords: Distance education, Turkish course, material design 

1. Giri  

Uzaktan ö retim uygulamalar n n son dönemde e itim-ö retim süreçlerinde s kl kla kullan lmas  bu 
uygulamalar n yüz yüze e itimde oldu u gibi niteliksel ve niceliksel yönlerinin de de erlendirilmesini 
beraberinde getirmi tir. Nitekim do al olarak içerik, kazan mlar, uygulay c  ve kat l mc lar aç s ndan 
uzaktan ö retim süreçleri ile yüz yüze e itim süreçlerinin e  de er olmas na kar n; her iki ö retim 
sürecinin özünde bar nd rd  baz  niteliklerinin olmas  beklenilen bir durumdur. Bu nitelikleri genel 
olarak uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan yöntemler, teknikler, materyaller, ölçme-de erlendirme 
uygulamalar  vb. eklinde s ralamak mümkündür. Bu aç dan yüz yüze e itimde oldu u gibi uzaktan 
ö retim süreçlerinde de uygun yöntem, teknik, materyal, ölçme-de erlendirme uygulamalar n n 
geli tirilmesi/kullan lmas  gerekmektedir. 

Uzaktan e itime yönelik literatür incelendi inde ara t rmalar n ö renci, ö retmen görü leri ve e itim 
süreçlerinin etkilili inin de erlendirilmesi do rultusunda oldu u görülmektedir. Bu do rultuda 
ara t rmalar n sonuçlar  genel olarak uzaktan ö retim süreçlerindeki çe itli sorunlar ve olumlu nitelikler 
alan nda gruplanmaktad r. Uzaktan ö retim süreçlerinin ö retmenler taraf ndan çe itli boyutlar yla 
(verimlilik, tecrübe, teknik imkânlar, ölçme-de erlendirme vb.) ele tirel olarak nitelendirildi i çal malara 
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(Karacao lu, Karaku , Esendemir, Ucuzsatar, 2021:140; Kavan, Ad güzel, 2021:149; Avc , Akdeniz, 2021: 
142-143; Bayburtlu, 2020:149; skender, 2021:110; Özgül, Ceran, Y ld z, 2020: 408-409; Günayd n, 2021) 
benzer yönde veli görü lerinin (Karaku , Esendemir, Ucuzsatar, Karacao lu, 2021:1007) de oldu u 
görülmektedir. Bu alandaki çal mas nda Günayd n (2021:719) uzaktan ö retim sürecindeki yazma 
çal malar nda geri dönüt yönünden sorunlar ya and n  tespit etmi tir. Konuya üniversite e itimi 
aç s ndan yakla an Özer ve Çekici (2020:107) ara t rmalar na kat lan ö retim elemanlar n n uzaktan 
e itime etkile im, uygulama aç s ndan ele tirel yakla t klar n  ifade etmektedir. E itmen ve veli 
görü lerinin yan  s ra uzaktan ö retim süreçlerinde ö rencilerin durumlar na yönelik çal malar da 
bulunmaktad r (Güngör, Çangal, Demir, 2020; Kulo lu, 2020). Örne in, Yabanc lara Türkçe ö retimi 
alan ndaki ara t rmalar nda Güngör, Çangal ve Demir (2020:1183) kat l mc  ö rencilerin genelinin 
uzaktan e itimden ziyade yüz yüze e itim almay  istedikleri sonucuna ula m t r. 

Uzaktan ö retime yönelik ara t rmalar incelendi inde ö retmenlerin süreç hakk nda olumlu görü  
bildirdikleri ara t rmalar (Do an, Koçak, 2020) da bulunmaktad r Ara t rma sonuçlar nda de inilen 
olumlu niteliklerde genel olarak uygulamalar n ve materyallerin etkilili ine vurgu yap ld  
görülmektedir. Özellikle bu uygulamalardan ön plana ç kan EBA’ya (E itim Bili im A ) ve uzaktan 
ö retim sürecinde daha fazla kullan lmaya ba layan web araçlar na daha çok odaklan lm t r. Ö retim 
süreçlerinde materyal kullan m n n derse kat l m, kazan mlar  edindirebilme, süreci etkili ekilde 
yürütebilme gibi birçok duruma etkisi bulunmaktad r. Nitekim bu do rultuda hem disiplinler/bran lar 
özelinde hem de s n f seviyeleri özelinde dersin nitelikleri, kazan mlar , ö rencinin seviyesi gibi özellikler 
göz önünde bulundurularak materyaller geli tirilmektedir. Bu durum uzaktan ö retim süreçlerinde de 
etkisini göstermektedir. Bu sürece uygun materyal geli tirilmesi, derslerin verimli ekilde yürütülmesi 
aç s ndan zorunludur. lgili literatür incelendi inde uzaktan ö retim süreçlerinde özellikle ö renci, 
ö retmen görü leri vas tas yla de erlendirmelerin yap ld  ve ba ta EBA olmak üzere süreç ögelerinin 
çe itli aç lardan ara t r ld  görülmektedir. Örne in, Ayd n (2021:531) ö rencilerin genel nitelikleri 
aç s ndan EBA uygulamas n  olumlu olarak nitelediklerini belirtmi ; Ba aran ve K l nçarslan (2021:194) 
ise uzaktan ö retim süreçlerinde web 2.0 araçlar  ile geli tirilen oyunlar n ilkokul ö rencilerinin temel 
okuma yazma becerilerinin geli mesinde etkili oldu unu tespit etmi lerdir. Ancak EBA uygulamas n n 
okuma becerilerine etkisine yönelik ö retmenlerin olumsuz görü lerini tespit eden ara t rma sonuçlar  
(Gürdamar, ehirli, To çuo lu Ünal, 2020:168-169) da bulunmaktad r.  

Yüz yüze e itim müfredat n n uzaktan ö retim süreçlerinde de takip edilmesi, bu müfredat kapsam nda 
olu turulan ders kitaplar n n da uzaktan ö retim ortam nda s kl kla kullan lmas n  beraberinde 
getirmi tir. Bu durum da ders kitaplar n n uzaktan ö retim süreçleri aç s ndan de erlendirilmesini 
sa lam t r. Türkçe ders kitaplar , Türkçe derslerinin yürütülmesinde en temel materyallerden biri olarak 
ön plana ç kmaktad r. Sar kaya (2021:259) ara t rmas nda, uzaktan e itimin uygulad  Aç k Ö retim 
Ortaokulu Türkçe ders kitaplar na yönelik çal malar n yetersizli ini vurgulayarak bu alanda yeni 
çal malar n yap lmas  gerekti ini belirtmektedir. Bu aç dan ders kitaplar n n uzaktan ö retime entegre 
edilmesi sürecinde de bu alana uygunlu un mutlaka göz önünde bulundurulmas  gerekmektedir. 
Nitekim son dönemdeki ders kitaplar nda bu hususlara (teknolojik geli melere) dikkat edildi i 
görülmektedir. Fidan (2020:2938) ara t rmas nda Türkçe ders kitaplar nda bulunan ara t rma 
yönergelerinde en çok internet kaynaklar na de inildi ini tespit etmi tir. Temel materyallerden biri 
olan ders kitaplar na ek olarak e itim ö retim süreçlerinde kullan lacak di er materyallerin niteliklerine 
yönelik analizler de bulunmaktad r. Bu konuda Bölükba  Kaya, Kahraman ve Uysal (2021:80) 
yabanc lara Türkçe ö retiminde uzaktan e itim süreçlerinde kullan lacak materyallerin bireysel ö renmeyi 
destekleyen, etkile imlilik gibi özelliklerinin olmas  gerekti ini ifade etmektedir.  
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Uzaktan ö retim süreçlerinin kazan m yönünden yüz yüze e itimle ba lant l  olmas , ö retim 
programlar n n bu yönden uygunlu unun sorgulanmas n  da beraberinde getirmi tir. Bu yönde 
çal malar n mevcut oldu u görülmektedir (Koç, 2021). Ö retim program  kapsam nda bir di er önemli 
uygunluk alan  ise kullan lan materyallerin, uzaktan ö retim sürecine uygunlu udur. Mete ve Demir 
(2021:219) ara t rmalar na kat lan uzmanlar n, Türkçe Ö retim Program nda yer alan baz  kazan mlara 
dijital içerik geli tirme yönünden ele tirel yakla t klar n  belirtmektedir. Konu alan na yönelik materyal 
geli tirme teknikleri kapsam nda kuramsal bilgiler de mevcuttur. Örne in Pilanc , Salt k ve Çal r Zenci 
(2020) uzaktan e itim yoluyla yabanc lara Türkçe ö retimi uygulamalar nda ö retmenler aç s ndan 
dikkat edilecek hususlar  aç klam t r. Bu kapsamda ara t rmada ö retmenlerin ve ö rencilerin uzaktan 
ö retim süreçlerine yönelik deneyimlerinin analizinin yap lmas n n, özellikle materyal geli tirme 
konusunda katk  sa layaca  dü ünülmektedir. 

2.Yöntem 

Bu ara t rman n temel problemi uzaktan ö retim süreçlerine uygun Türkçe dersi materyallerinin hangi 
niteliklere sahip olmas  gerekti idir. Bu kapsamda ara t rman n temel amac  uzaktan ö retim 
süreçlerine uygun Türkçe dersi materyallerinin hangi özelliklerinin bulunmas  gerekti inin tespit 
edilmesidir. Bu do rultuda ö retmenlerin ve ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan Türkçe 
dersi materyallerine yönelik yönelik görü leri al nm t r. Ara t rma sürecinde cevaplar  aranan sorular u 
ekilde s ralanabilir:  

1) Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde ö retmenler taraf ndan hangi materyaller 
kullan lm t r?  

2) Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde ö retmenler taraf ndan kullan lan materyallerin 
ö rencilerin akademik geli imlerine etkileri nelerdir? 

3) Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde ö retmenler taraf ndan kullan lan materyallerin 
ders i leyi  süreçlerine etkileri nelerdir? 

4) Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde kullan labilecek materyallerin nitelikleri neler 
olmal d r? 

2.1. Ara t rman n modeli 

Bu ara t rma sürecinde nitel ara t rma yöntemleri kullan lm t r. Uzaktan ö retim süreçlerinde 
kullan lan Türkçe dersi materyallerine yönelik ö retmen ve ö renci görü lerinin de erlendirilmesinin 
amaçland  bu ara t rmada olgubilim çal mas ndan yararlan lm t r. Y ld r m ve im ek (2008: 74) bu 
ara t rma türünde verilerin, “ara t rman n odakland  olguyu ya ayan ve bu olguyu d a vurabilecek 
veya yans tabilecek bireyler ya da gruplar”dan elde edildi ini ifade etmektedirler. Ara t rma sürecinde 
ö retmen ve ö renci görü me formlar  (aç k uçlu) vas tas yla Türkçe derslerinde uzaktan ö retim 
sürecinde kullan lan materyallerin etkilili inin de erlendirilmesi hedeflenmi tir. Ayr ca Türkçe 
derslerinde uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lmas  uygun olan materyallerinin özelliklerinin neler 
oldu u konusu da bu kapsamda belirlenmeye çal lm t r.  
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2.2. Evren - örneklem 

Bu ara t rmada amaçl  örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullan lm t r. Bu örnekleme 
yönteminde genellikle konu hakk nda bilgi ve tecrübe sahibi vb. örneklemlere ba vurulmaktad r 
(Y ld r m, im ek, 2008:110). Bu vas ta ile uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde kullan lan 
materyallerin, uygulay c lar  olan ö retmenlerin ve kat l mc lar  olan ö rencilerin görü leri vas tas yla, 
de erlendirilmesi amaçlanm t r. Ara t rmada gerekli etik ve uygulama izinleri al nd ktan sonra 
görü meler yap lm t r. Bu ara t rman n evreni uzaktan ö retim süreçlerine kat lan Türkçe ö retmenleri 
ve ortaokul ö rencileridir. Ara t rman n örneklemleri ise iki ana grup eklinde tasarlanm t r. Örneklem 
olarak görü me yap lacak ö retmenlerin seçiminde Kayseri li Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki üç 
farkl  okulda bulunan Türkçe ö retmenlerinin görü lerine ba vurulmu tur. Bu do rultuda birinci okulda 
yer alan 10 Türkçe ö retmeni, ikinci ve üçüncü okullarda yer alan be er Türkçe ö retmenin görü lerine 
ba vurulmu tur. lgili say sal verilere Tablo 1’de yer verilmi tir: 

Tablo 1. Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenleri 

   Okul Frekans Yüzde 

 1 10 50,0 

2 5 25,0 

3 5 25,0 

Toplam 20 100,0 

Türkçe derslerinde kullan lan uzaktan ö retim uygulamalar  materyallerine yönelik de erlendirmelerin 
ö renci boyutunun da belirlenebilmesi için ayn  okullardaki ö rencilerin görü lerine de 
ba vurulmu tur. Bu do rultuda ö renci seçiminde ana ölçüt uzaktan ö retim sürecinde ortaokulda 
bulunmak ve Türkçe dersi almak olarak belirlenmi tir. 2020-2021 E itim Ö retim Y l n n geneli uzaktan 
ö retim uygulamalar  eklinde yürütüldü ü için bu süreçte 5, 6. ve 7. s n fta yer alan ö renciler ara t rmaya 
kat lm t r. Aranan bu ölçüt kapsam nda 2021-2022 E itim Ö retim Y l nda 6, 7. ve 8. s n fta yer alan 
ö renciler ara t rman n evrenini olu turmu tur. Ara t rmada 5. s n f ö rencilerinin görü lerine 
ba vurulmamas n n sebebi ise uzaktan ö retim sürecinde bu ö rencilerin ilkokulda bulunmalar  ve bu 
ara t rman n ortaokul Türkçe derslerine yönelik olmas d r. Ara t rman n de erlendirme sürecinde 
herhangi bir s n f de i keni aranmayaca  için gönüllülük esas na ba l  olarak toplamda 90 ö rencinin 
görü leri al nm t r. Bu ö rencilerden 38’i sekizinci s n fta, 29’u yedinci s n fta, 23’ü ise alt nc  s n fta 
ö renimlerini sürdürmektedirler. Ara t rmaya kat lan ö rencilere yönelik say sal veriler Tablo 2’de yer 
almaktad r: 

Tablo 2. Ara t rmaya kat lan ö renciler 

   S n f Frekans Yüzde 

 6 23 25,55 

7 29 32,22 

8 38 42,22 

Toplam 90 99,99 

Bu kapsamda ara t rmaya toplamda 20 Türkçe ö retmeni ve 90 ortaokul ö rencisi kat lm t r. 
Ara t rmaya ö retmenlerin ve ö rencilerin kat l m nda gönüllülük ilkesi benimsenmi tir. Ayr ca 
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ö rencilerin ara t rmaya kat l mlar nda veli izinli olmalar na dikkat edilmi tir. Kat l mc lara istedikleri 
takdirde ara t rma sürecinden ayr labilecekleri belirtilmi tir. 

2.3. Veri toplama araçlar  

Bu ara t rmada ö retmen ve ö rencilerin görü lerinin al nmas  a amas nda standartla t r lm  aç k 
uçlu görü me formlar  kullan lm t r. Ara t rmada tercih edilen bu yöntemde “görü meci etkisi” ve 
“öznel yarg lar” azalt ld  için elde edilen verilerin analizi daha kolay olmaktad r (Y ld r m, im ek, 
2008:123). Türkçe derslerinde uzaktan ö retim uygulamalar  sürecinde kullan lan materyallere yönelik 
veri elde edebilmek amac yla ö retmen görü me formu ve ö renci görü me formu olmak üzere iki farkl  
görü me formu kullan lm t r. Bu do rultuda ara t rma sürecinde kullan lan görü me formlar n n 
olu turulmas nda ilgili alan yaz na ve uzman görü lerine ba vurulmu tur. Olu turulan ara t rma 
sorular  doktora düzeyinde e itim görmü  ve hâlihaz rda Türkçe ö retmenli i yapan üç uzman n 
de erlendirilmesine sunulmu tur. Bu yöntem do rultusunda görü me formlar nda yer alan sorular, 
uygulay c lar olan ara t rmac lar n deneyimlerinden, alan yaz ndan ve uzman görü lerinden 
yararlan larak haz rlanm t r. Haz rlanan sorularla ilgili uzmanlar n görü  birli inde olduklar  tespit 
edilmi tir. Ara t rmada kullan lan ö retmen ve ö renci görü me formlar , elde edilen bilgilerin 
k yaslanabilmesi için içerik yönünden benzer nitelikte tasarlanm t r. Ancak ö rencilerden (genel 
de erlendirme) farkl  olarak ö retmenlere uzaktan ö retim sürecinde kullan lan materyalleri akademik 
ve ders i leyi  süreçleri aç s ndan de erlendirmelerine yönelik sorular da sorulmu tur. Ara t rma 
sürecinde kullan lan görü me formlar nda yer alan sorular u ekilde s ralanabilir: 

Ö retmen görü me formunda yer alan sorular 

1) Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde hangi materyalleri kulland n z? 

2) Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde kulland n z materyallerin ö rencilerin akademik 
geli imlerine etkilerini de erlendiriniz.  

3) Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde kulland n z materyallerin ders i leyi  
süreçlerinize etkilerini de erlendiriniz.  

4) Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde kullan lacak materyaller size göre hangi özelliklere 
sahip olmal d r? 

5) Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde kullan lmas n n uygun oldu unu 
dü ündü ünüz/önerdi iniz materyaller nelerdir? Aç klay n z. 

Ö renci görü me formunda yer alan sorular 

1) Uzaktan ö retim döneminde Türkçe derslerinde ö retmenleriniz hangi tür materyalleri kulland lar? 
Aç klay n z.  

2) Uzaktan ö retim döneminde Türkçe derslerinde ö retmenlerinizin kulland  materyalleri 
de erlendiriniz.  

3) Size göre uzaktan ö retimde kullan lacak Türkçe dersi materyallerinin hangi özellikleri olmal d r? 
Aç klay n z.  
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4) Uzaktan ö retimde kullan lacak Türkçe dersi materyallerine yönelik önerileriniz nelerdir? Belirtiniz. 

2.4. Verilerin analizi 

Bu ara t rmada, görü me formlar  vas tas yla elde edilen verilerin de erlendirilmesinde içerik analizi 
tekni inden yararlan lm t r. Görü me yoluyla elde edilen verilerin derinlemesine analizinde kullan lan 
bu yöntemle çe itli kavramlara ve temalara ula lmaya çal lmaktad r (Büyüköztürk, K l ç Çakmak, 
Akgün, Karadeniz, Demirel, 2019: 259; Y ld r m, im ek, 2008: 227). Bu kapsamda ö retmenlerin ve 
ö rencilerin görü leri ayr  ba l klar eklinde de erlendirilmi tir. Ancak sonuç a amas nda bu iki 
ara t rma grubunun görü leri, benzerlikleri ve farkl l klar  yönünden kar la t r lm t r. Ara t rmada 
elde edilen veriler tablolar ve bu tablolar n yorumlanmas  eklinde sunulmu tur. lgili tablolar ve 
aç klamalarda yer alan Ö. k saltmas  “Türkçe ö retmenini”, Ör. k saltmas  ise “ö renciyi” ifade 
etmektedir. Ayr ca yorumlamalar s ras nda de erlendirmeye yönelik baz  ö rencilerin ve ö retmenlerin 
görü lerine de yer verilmi tir.  

Ara t rmada verilerin analizi a amas nda her görü me sorusu do rultusunda bir ba l k (tema) 
olu turularak de erlendirme yap lm t r. Ara t rma sorular na verilen cevaplar do rultusunda ilgili 
ba l a yönelik konu alanlar  (alt temalar) olu turulmu tur. Bu a amada kat l mc lar n ifadelerindeki 
anahtar kelimeler vas tas yla belirtilen görü ün hangi konu alan na dâhil olaca  belirlenmi tir. 
Ara t rman n son a amas nda ise ö retmen ve ö renci görü lerinin kar la t r lmas  yap lm t r. 
Ara t rma sürecinde s n f düzeyleri yönünden kat l mda benzerlik sa lanamad  için s n f de i keni 
yönünden herhangi bir k yaslama yap lmay p bütüncül de erlendirme tercih edilmi tir. Elde edilen 
veriler vas tas yla tümevar msal yorumlamalar yap lm t r. Elde edilen verilerin yorumlanmas  
a amas nda görü me formunda yer alan ifadelerden hareketle formlarda birden fazla konu alan na giren 
veriler oldu u tespit edilmi tir. Bu yönde ifadelerin bulundu u formlardaki ö retmenin veya ö rencinin 
verdi i cevaplar birden fazla konu alan  içerisinde de erlendirilmi tir. Ayr ca baz  kat l mc lar n cevap 
vermedikleri sorular da bulunmaktad r. Bu nedenle ilgili bölümler de erlendirmeye al nmam t r. Bu 
durum ara t rmadaki toplam kat l mc  say s  ile ilgili soruya verilen cevaplar n frekans  yönünden 
farkl l k olu mas na neden olabilmektedir.  

Etik kurulu izni 

Etik Kurul zni: Aksaray Üniversitesi nsan Ara t rmalar  Etik Kurulunun 20/08/2021 tarih ve 
2021/06-23 say l  etik ilkelere uygunluk karar  ile uygulanm t r. 

Uygulama izni: Kayseri Valili inin 27/09/2021 tarih ve 32991881 say l  oluru ile uygulanm t r. 

3. Bulgular 

3.1. Ö retmenlerin Türkçe dersinde uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan 
materyallere yönelik görü leri 

Bu ara t rma sürecinde uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan Türkçe dersi materyallerine ve uzaktan 
ö retim süreçlerinde geli tirilmesi/kullan lmas  uygun Türkçe dersi materyallerine yönelik 
ö retmenlerin görü leri al nm t r. Ara t rma sürecinde kullan lan görü me formlar nda yer alan 
sorular kapsam nda bu veriler yorumlanm  ve ba l klar eklinde sunulmu tur. Bu do rultuda ö retmen 
görü me formunda yer alan ilk soru “Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde hangi 
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materyalleri kulland n z?” eklindedir. Bu soruya ara t rmaya kat lan ö retmenlerin verdikleri 
cevaplardan örnekler u ekildedir: 

Ö.7. Ak ll  tahta uygulamalar  ve ders kitab  kulland m.  

Ö.8. Ders kitab , EBA’dan (test …) 

Ö.12. Ders kitab , okuma kitaplar , EBA, Okul fasikülleri 

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere yönelik cevaplar n n konu 
ba l klar  do rultusunda analizi sonucunda olu an verilere Tablo 3’te yer verilmi tir: 

Tablo 3. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyaller 

Konu alan  Ö retmen Frekans 

Online görü me uygulamalar          Ö. > 1, 20 2 

Türkçe ders kitab                               Ö. > 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 17 

Web araçlar  Ö. > 1, 4, 5 3 

Yard mc  kaynaklar Ö. > 1, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19  10 

EBA Ö. > 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 13 

Konu alan  Ö retmen Frekans 

Video, müzik vb. Ö. > 2, 6 2 

Okuma kitaplar  Ö. > 4, 11, 12 3 

Ak ll  tahta uygulamalar  Ö. > 7, 9 2 

TDK Sözlük 
(https://sozluk.gov.tr/) 

Ö. > 9 1 

Elektronik kitap Ö. > 1, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 17 8 

nternet siteleri Ö. > 10 1 

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kulland klar  materyallere yönelik cevaplar  Tablo 3 
do rultusunda incelendi inde en çok kullan lan materyalin Türkçe ders kitab  (F:17) oldu u 
görülmektedir. Bu duruma ek olarak EBA’y  on üç; test, fasikül, konu anlat m  gibi araçlar  kapsayan 
yard mc  kaynaklar  on; elektronik kitaplar  ise sekiz ö retmen uzaktan ö retim süreçlerinde 
kulland n  belirtmi tir. Web araçlar  ve okuma kitaplar n n üçer; online görü me uygulamalar n n, 
video, müzik vb., ak ll  tahta uygulamalar n n ise iki er ö retmen taraf ndan uzaktan ö retim 
süreçlerinde kullan ld  görülmektedir. TDK Sözlük ve internet siteleri (F:1) ise ara t rma konusu 
kapsam nda frekans  en az olan materyaller olarak tespit edilmi tir.  
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Ö retmen görü me formunda yer alan ikinci soru “Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde 
kulland n z materyallerin ö rencilerin akademik geli imlerine etkilerini de erlendiriniz.” eklindedir. 
Bu soruya ara t rmaya kat lan ö retmenlerin verdikleri cevaplardan örnekler u ekildedir: 

Ö.14. Ö rencilerin konuyu ö rendikten sonra ellerinde kaynak olmas  konu tekrar  yapmas nda çok 
etkili olmu tur.  

Ö.16. Görsel anlamda destekleyici olmas  ve soru çe itlili i sa lamas .  

Ö.20. Derse kat l m olumlu yönde artt .  

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallerin akademik geli ime etkilerine 
yönelik cevaplar n n konu ba l klar  do rultusunda analizi sonucunda olu an verilere Tablo 4’te yer 
verilmi tir: 

Tablo 4. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallerin akademik geli ime etkileri 

Konu alan  Ö retmen Frekans 

Olumlu etki Ö. > 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 17 

Olumsuz etki Ö. > 1, 2 2 

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kulland klar  materyallerin akademik geli ime etkilerine 
yönelik cevaplar  Tablo 4 do rultusunda incelendi inde kat l mc lar n ço unlu unun (F:17) uzaktan 
ö retim sürecinde kullan lan materyallerin akademik geli im aç s ndan olumlu niteliklerine vurgu 
yapt klar  tespit edilmi tir. Bu duruma ek olarak iki kat l mc  uzaktan ö retim sürecinde kullan lan 
materyallerin akademik geli im aç s ndan olumsuz etkilerinin oldu unu belirtmi tir. 

Ö retmen görü me formunda yer alan üçüncü soru “Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde 
kulland n z materyallerin ders i leyi  süreçlerinize etkilerini de erlendiriniz.” eklindedir. Bu soruya 
ara t rmaya kat lan ö retmenlerin verdikleri cevaplardan örnekler u ekildedir: 

Ö.19. Bütün materyaller dijital ortamda kullan lmaya uygun oldu u için süreç verimli geçmi tir. 

Ö.16. Ders süresinin verimini art rd .  

Ö.14. Dersimize kat l m  art rm t r. Ö renmeyi olumlu etkilemi tir. 

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallerin ders i leyi  sürecine etkilerine 
yönelik cevaplar n n konu ba l klar  do rultusunda analizi sonucunda olu an verilere Tablo 5’te yer 
verilmi tir: 
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Tablo 5. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallerin ders i leyi  sürecine etkileri 

Konu alan  Ö retmen Frekans 

Web araçlar n n yazma becerisine olumlu 
katk s  

Ö. > 1 1 

E – dokümanlarda ba lant  sorunu Ö. > 2 1 

Verilere eri im kolayl  Ö. > 3, 19 2 

Verimli olma, olumlu motivasyon sa lama Ö. > 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20 11 

Ölçme-de erlendirmeye olumlu katk  
sa lama 

Ö. > 6, 8, 12, 18 4 

Çoklu duyusal ortam olu turabilme Ö. > 8, 15, 17 3 

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kulland klar  materyallerin ders i leyi  sürecine etkilerine 
yönelik cevaplar  Tablo 5 do rultusunda incelendi inde, akademik geli ime benzer verilerin oldu u 
görülmektedir. Bu aç dan cevaplar de erlendirildi inde Türkçe derslerinde uzaktan ö retim 
süreçlerinde kullan lan materyallerin ders i leyi  süreci aç s ndan en çok verimli olma, olumlu 
motivasyon sa lama yönlerine (F:11) kat l mc lar taraf ndan vurgu yap ld  görülmektedir. Bu 
materyallerin ayr ca ölçme-de erlendirme (F:4), çoklu duyusal ortam olu turabilme (F:3), verilere 
eri im kolayl  sa lama (F:2),yazma becerisine katk  (F:1) gibi olumlu özelliklerine de kat l mc lar 
taraf ndan de inilmi tir. Bir kat l mc  ise uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan dokümanlarda 
ba lant  sorununun ders i leyi  sürecine olumsuz etkilerinin oldu unu belirtmi tir.  

Ö retmen görü me formunda yer alan dördüncü soru “Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde 
kullan lacak materyaller size göre hangi özelliklere sahip olmal d r?” eklindedir. Bu soruya ara t rmaya 
kat lan ö retmenlerin verdikleri cevaplardan örnekler u ekildedir: 

Ö.14. Seviyeye uygun ekilde haz rlanarak MEB’e uygun soru ve etkinlikler olmal d r.  

Ö.13. Görsel kaynaklarla desteklenmelidir.  

Ö.7. Dijital ortamda rahat kullan labilecek nitelikte olmal d r.  

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lacak materyallerde bulunmas  gereken özelliklere 
yönelik de erlendirmelerinin konu ba l klar  do rultusunda analizi sonucunda olu an verilere Tablo 
6’da yer verilmi tir: 

Tablo 6. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lacak materyallerde bulunmas  gereken özellikler 

Konu alan  Ö retmen Frekans 

Ö renciye görelilik Ö. > 8, 12, 14 3 

Kazan mlar  kar layabilme Ö. > 1, 3, 14, 18  4 

Geli mi  içerik (Çoklu duyusal 
ortam sa lama) 

Ö. > 1, 4, 5, 12, 13, 17, 19 7 
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Teknoloji ile uyumluluk, 
etkile imli olma 

Ö. > 2, 4, 5, 7, 16, 20 6 

Dikkat çekicilik Ö. > 3, 6, 9, 11, 12 5 

Geri bildirim sa layabilme Ö. >  6 1 

Aç kl k, anla l rl k Ö. >  10, 15 2 

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lacak materyallerde bulunmas  gereken özelliklere 
yönelik cevaplar  Tablo 6 do rultusunda incelendi inde, çoklu duyusal ortam sa lama eklinde de ifade 
edilebilecek geli mi  içeriklerinin olmas n n (F:7) ve teknoloji ile uyumluluk, etkile imli olman n (F:6) 
en çok de inilen özellikler oldu u görülmektedir. Bu duruma ek olarak dikkat çekicilik (F:5), 
kazan mlar  kar layabilme (F:4), ö renciye görelilik (F:3), aç kl k, anla l rl k (F:2) ve geri bildirim 
sa layabilme (F:1) özelliklerine de kat l mc lar taraf ndan vurgu yap ld  tespit edilmi tir.  

Ö retmen görü me formunda yer alan be inci soru “Uzaktan ö retim süreçlerinde Türkçe derslerinde 
kullan lmas n n uygun oldu unu dü ündü ünüz/önerdi iniz materyaller nelerdir? Aç klay n z.” 
eklindedir. Bu soruya ara t rmaya kat lan ö retmenlerin verdikleri cevaplardan örnekler u ekildedir: 

Ö.20. Ders kitaplar n n etkile imli olmas  

Ö.1. Web 2.0 araçlar  

Ö.3. E itici web tabanl  oyunlar 

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lmas n  uygun gördükleri materyallere yönelik 
önerilerinin konu ba l klar  do rultusunda analizi sonucunda olu an verilere Tablo 7’de yer verilmi tir: 

Tablo 7. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lmas  uygun materyal önerileri 

Konu alan  Ö retmen Frekans 

Web araçlar  Ö. > 1, 3 2 

Video, müzik vb.  Ö. > 1, 3, 6, 9, 15, 19 6 

Oyunla t rma  Ö. > 2 1 

EBA Ö. > 4, 5 2 

Yard mc  kaynaklar Ö. > 9, 17, 18 3 

Elektronik kitap Ö. > 10 1 

Etkile imli Türkçe ders kitab  Ö. > 20 1 

Ö retmenlerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lmas  uygun materyal önerilerine yönelik cevaplar  
Tablo 7 do rultusunda incelendi inde en fazla de inilen materyallerin video, müzik vb. (F:6) türünde 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  3 6 1  

Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan Türkçe dersi materyallerine yönelik ö retmen ve ö renci görü lerinin de erlendirilmesi 
/ M. Fidan & E. Sar aslan & A. Y lmaz (350-368. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

oldu u görülmü tür. Bu durama ek olarak s ras yla yard mc  kaynaklar (F:3), web araçlar  (F:2), 
oyunla t rma (F:1), elektronik kitap (F:1) ve etkile imli Türkçe ders kitab n n (F:1) ara t rmaya kat lan 
Türkçe ö retmenleri taraf ndan uzaktan ö retim süreçleri için önerilen kaynaklar oldu u tespit 
edilmi tir. 

3.2. Ö rencilerin Türkçe dersinde uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere 
yönelik görü leri 

Ara t rma sürecinde kullan lan ö renci görü me formunda yer alan ilk soru “Uzaktan ö retim 
döneminde Türkçe derslerinde ö retmenleriniz hangi tür materyalleri kulland lar? Aç klay n z.” 
eklindedir. Bu soruya ara t rmaya kat lan ö rencilerin verdikleri cevaplardan örnekler u ekildedir: 

Ör. 44. EBA üzerinden e-kitap ço unlu u ile ders i ledik.  

Ör. 45. Ders kitab , online kitaplar, EBA, bilgisayar 

Ör. 54. Bilgisayar, e-kitap, ders kitab  

Ara t rmaya kat lan ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere yönelik 
görü lerinin konu ba l klar  do rultusunda analizi sonucunda olu an verilere Tablo 8’de yer verilmi tir: 

Tablo 8. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyaller 

Konu alan  Ö renci Frekans 

Web araçlar  

 

Ör. > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 
82, 83, 85, 86, 87, 88 

44 

Elektronik kitap Ör. > 1, 6, 13, 25, 27, 28, 32, 37, 44, 45, 50, 54, 55, 58, 59, 63 16 

Online görü me uygulamalar        Ör. > 3, 7, 18, 25, 27, 64, 67 7 

Yard mc  kaynaklar Ör. > 4, 5, 8, 26, 29, 30, 53, 56, 57, 61, 62 11 

Sosyal medya uygulamalar  Ör. > 6, 8, 24, 28, 29, 39, 40, 42, 43, 49, 50 11 

EBA Ör. > 7, 25, 27, 28, 43, 44, 45, 49, 58, 59, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 

30 

TDK Sözlük 
(https://sozluk.gov.tr/) 

Ör. > 7, 39, 58, 59, 73, 74, 78, 82, 89 9 

Video, müzik vb. Ör. > 9, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 59, 63 9 

Sunu (Pdf, Ppt, Word vb.) Ör. > 9, 28, 38, 42, 49, 53, 58, 59, 64 9 

Ak ll  tahta uygulamalar  Ör. > 5, 7, 10, 11, 15, 20, 21, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36 14 

nternet siteleri Ör. > 22, 50, 52, 56, 57, 62, 75, 76, 80, 82, 88, 90 12 

Oyunlar Ör. > 36  1 
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Kelime defteri Ör. > 39 1 

Türkçe ders kitab                              Ör. > 30, 31, 32, 39, 40, 42, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90 

36 

Ara t rmaya kat lan ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere yönelik cevaplar  
Tablo 8 do rultusunda incelendi inde en çok kullan lan materyallerin web araçlar  (F:44) ve Türkçe 
ders kitab  (F:36) oldu u görülmektedir. Bu duruma ek olarak EBA’n n (F:30) da di er materyallere 
k yasla uzaktan ö retim süreçlerinde daha fazla kullan ld  ö rencilerin görü leri do rultusunda tespit 
edilmi tir. Ayr ca elektronik kitap (F:16) ve ak ll  tahta uygulamalar  (F:14) da bu do rultuda 
s ralanabilir. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan di er materyaller ise; internet siteleri (F:12), 
yard mc  kaynaklar (F:11), sosyal medya uygulamalar  (F:11), TDK Sözlük (F:9), video, müzik vb.(F:9), 
sunu (F:9) ve online görü me uygulamalar  (F:7) eklinde s ralanabilir. Son olarak birer ö renci, uzaktan 
ö retimde kullan lan materyaller aras nda oyunlar  ve kelime defterini s ralam t r.          

Ara t rma sürecinde kullan lan ö renci görü me formunda yer alan ikinci soru “Uzaktan ö retim 
döneminde Türkçe derslerinde ö retmenlerinizin kulland  materyalleri de erlendiriniz.” eklindedir. 
Bu soruya ara t rmaya kat lan ö rencilerin verdikleri cevaplardan örnekler u ekildedir: 

Ör. 42. Hepsi i imize yarayan materyallerdi, hepsi kullan l yd . 

Ör. 54. Benim ö renmemi zorla t rd . Çünkü uzaktan zor oluyordu.  

Ör. 90. Çok iyi.   

Ara t rmaya kat lan ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere yönelik 
de erlendirmelerinin konu ba l klar  do rultusunda analizi sonucunda olu an verilere Tablo 9’da yer 
verilmi tir: 

Tablo 9. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere yönelik de erlendirme 

Konu alan  Ö renci Frekans 

Web araçlar n n olumlu etkisi Ör. >  1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 34, 35, 37 18 

Yard mc  kaynaklar n olumlu etkisi Ör. > 4, 53, 74 3 

Elektronik kitaplar n olumlu etkisi Ör. > 6, 13, 37 3 

Türkçe ders kitab n n verimlili e 
etkisi                                                         

Ör. > 8, 29, 31, 40, 43 5 

Kullan lan materyallerin genel 
olarak olumlu etkisi 

Ör. > 7, 9, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 42, 44, 49, 58, 
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90 

41 

Video, müzik vb.nin olumlu etkisi Ör. > 10, 20, 24, 31 4 

Ak ll  tahta uygulamalar n n 
olumlu etkisi 

Ör. > 20, 34 2 
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Sunular n (Pdf, Ppt, Word vb.) 
olumlu etkisi 

Ör. > 38 1 

Web araçlar n n olumsuz etkisi Ör. > 24, 53 2 

Fiziksel rahats zl k Ör. > 39, 50, 51, 55, 57, 61, 62, 66 8 

Kullan lan materyallerin yetersiz 
bulunmas  (geli tirilmesi 
gereklili i) 

Ör. > 41, 45, 48, 52, 60, 72 6 

Kullan lan materyallerin 
ö renmeye olumsuz etkisi 

Ör. > 54, 65, 75 3 

Ara t rmaya kat lan ö rencilerin, uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere yönelik 
de erlendirmeleri incelendi inde materyallerin genel olarak olumlu etkisinin (F:41) ön plana ç kt  
görülmektedir. Bu genel sonuca ek olarak ö renciler, materyaller özelinde de çe itli de erlendirmeler 
yapm lard r. Bu do rultuda web araçlar n n olumlu etkisi (F:18) materyallerin özel olarak 
de erlendirilmesinde ö rencilerin en çok de indi i konu alan d r. Ayr ca Türkçe ders kitab n n 
verimlili e etkisi (F:5), video, müzik vb.nin olumlu etkisi (F:4), yard mc  kaynaklar n olumlu etkisi (F:3), 
elektronik kitaplar n olumlu etkisi (F:3), ak ll  tahta uygulamalar n n olumlu etkisi (F:2), sunular n 
olumlu etkisi (F:1) ö renciler taraf ndan s ralanan materyallerin katk lar d r. Uzaktan ö retim 
süreçlerinde kullan lan materyallerin olumlu özelliklerine ek olarak bu süreçte ya an lan fiziksel 
rahats zl klar (F:8), materyallerin yetersizli i (F:6), materyallerin ö renmeye olumsuz etkisi (F:3), web 
araçlar n n olumsuz etkisi (F:2) konular nda ise ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerine yönelik 
ele tirel dü üncelerini belirttikleri görülmü tür.  

Ara t rma sürecinde kullan lan ö renci görü me formunda yer alan üçüncü soru “Size göre uzaktan 
ö retimde kullan lacak Türkçe dersi materyallerinin hangi özellikleri olmal d r? Aç klay n z.” 
eklindedir. Bu soruya ara t rmaya kat lan ö rencilerin verdikleri cevaplardan örnekler u ekildedir: 

Ör.3. Özellikle baz  faydal  al kanl klar  te vik edici olmal d r. 

Ör.35. Kullan l  

Ör.26. Anla labilir, rahat kullan ml , zahmetsiz.   

Ara t rmaya kat lan ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lacak materyallerde bulunmas  
gereken özelliklere yönelik de erlendirmelerinin konu ba l klar  do rultusunda analizi sonucunda 
olu an verilere Tablo 10’da yer verilmi tir: 

Tablo 10. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lacak materyallerde bulunmas  gereken özellikler 

Konu alan  Ö renci Frekans 

Eri im kolayl n n 
olmas  

Ör. > 1, 5, 17, 42, 59 5 

Olumlu davran lar  
te vik edicilik 

Ör. > 3  1 

Kendini ifade etmeye 
katk  sa lamas  

Ör. > 5, 7, 10, 13, 29, 38, 39, 40, 49 9 
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E lenceli olmas  Ör. > 6, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 33, 43, 45, 68, 69, 77, 78, 79, 83, 85, 86 20 

Derse yöneliklik Ör. > 8, 24, 25 3 

Dikkat çekicilik Ör. > 9, 14, 15, 18, 54, 57, 61, 64, 71, 82 10 

Kolay kullan m özelli i Ör. > 26, 44, 35 3 

Daha fazla kitaba 
ula abilme 

Ör. > 4, 30, 48 3 

Video, müzik vb. ile 
dersi destekleme 

Ör. > 34, 58, 66 3 

Konu anlat m na yer 
verilmesi 

Ör. > 50, 55, 56, 58, 62, 67, 70, 75, 90 9 

Teknoloji ile 
uyumluluk, etkile imli 
olma 

Ör. > 52, 60, 63 3 

Ara t rmaya kat lan ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lacak materyallerde bulunmas  
gereken özelliklere yönelik de erlendirmeleri incelendi inde en çok de inilen konu, materyalin 
e lenceli olmas d r (F:20). Ayr ca bu materyallerde dikkat çekicilik (F:10), kendini ifade etmeye katk  
sa lama (F:9), konu anlat m na yer verilmesi (F:9) gibi özelliklerin bulunmas  gerekti i de ö renciler 
taraf ndan daha fazla de inilen konu ba l klar  olarak s ralanabilir. Eri im kolayl n n olmas  (F:5) 
özelli ine ek olarak, üçer ö renci uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyallerde derse 
yöneliklik; kolay kullan m; daha fazla kitaba ula abilme; video, müzik vb. ile dersi destekleme; teknoloji 
ile uyumluluk; etkile imli olma özelliklerinin de olmas  gerekti ini belirtmi tir. Bir ö renci ise 
materyallerin olumlu davran lar  te vik edici olmas  gerekti ini ifade etmi tir. 

Ara t rma sürecinde kullan lan ö renci görü me formunda yer alan dördüncü soru “Uzaktan ö retimde 
kullan lacak Türkçe dersi materyallerine yönelik önerileriniz nelerdir? Belirtiniz.” eklindedir. Bu 
soruya ara t rmaya kat lan ö rencilerin verdikleri cevaplardan örnekler u ekildedir: 

Ör.9. Web 2.0 araçlar  

Ör. 13. Daha e lenceli dersler için müzikle, ders yönelik oyunlarla ders dikkat çekici hale gelebilir.  

Ör. 17. Bence görsel aç dan zengin kullan labilir.  

Ör. 85. EBA, kitaplar, test kitaplar  

Ara t rmaya kat lan ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lmas n n uygun oldu unu 
dü ündükleri materyallere yönelik önerilerinin konu ba l klar  do rultusunda analizi sonucunda olu an 
verilere Tablo 11’de yer verilmi tir: 
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Tablo 11. Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lmas  uygun materyal önerileri 

Konu alan  Ö renci Frekans 

Web araçlar  Ör. >1, 3, 7, 9, 42 5 

EBA Ör. > 42, 62, 85, 79 4 

Sosyal medya uygulamalar  Ör. > 4, 8 2 

Video, müzik vb. (Görsel ve/veya 
i itsel ögelerle desteklenme) 

Ör. > 9, 13, 17, 18, 31, 33, 34, 53, 56, 64, 77 11 

Kolay kullan l r materyaller Ör. > 3, 4, 26, 35, 48, 66 6 

Yard mc  kaynaklar Ör. > 6, 32, 40, 50, 52, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 68, 69, 75, 85 15 

Oyun temelli etkinlikler Ör. > 5, 13, 88 3 

Türkçe ders kitab  Ör. > 8, 36, 39, 44, 90 5 

TDK Sözlük Ör. > 19, 21, 39 3 

Ak ll  tahta uygulamalar  Ör. > 83, 86, 87, 46, 66 5 

Ara t rmaya kat lan ö rencilerin uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lmas n n uygun oldu unu 
dü ündükleri materyallere yönelik önerileri de erlendirildi inde en çok önerilen materyallerin yard mc  
kaynaklar (F:15) ve video, müzik vb. (F:11) oldu u söylenilebilir. Kolay kullan l r materyallere (F:6) ek 
olarak; web araçlar , Türkçe ders kitab , ak ll  tahta uygulamalar  (F:5) s ral  olarak ö renciler taraf ndan 
en çok önerilen materyallerdir. Ayr ca ara t rmaya kat lan dört ö rencinin EBA platformunu, üçer 
ö rencinin ise oyun temelli etkinlikler ile TDK Sözlük’ü önerdi i tespit edilmi tir. Son olarak sosyal 
medya uygulamalar  (F:2) da önerilen materyaller aras nda yer almaktad r.  

4. Sonuç ve tart ma 

Bu ara t rmada uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan Türkçe dersi materyallerine yönelik 
ö retmenlerin ve ö rencilerin görü lerine ba vurulmu tur. Elde edilen veriler konu alanlar  aç s ndan 
analiz edilmi tir. Bu do rultuda ara t rmada ö retmen ve ö renci görü leri vas tas yla elde edilen 
sonuçlar s ralanm t r: 

Uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lan materyaller ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin 
görü leri do rultusunda de erlendirildi inde en çok kullan lan materyallerin Türkçe ders kitab , EBA 
platformu, yard mc  kaynaklar oldu u görülmü tür. Ayn  yönde ö rencilerin cevaplar  
de erlendirildi inde ise web araçlar , Türkçe ders kitab  ve EBA platformu ön plana ç kmaktad r. Bu 
konuda özellikle EBA ve web araçlar  ile ilgili çal malar da bulunmaktad r (Kaplan, Gülden, 2021; 
Kavan, Ad güzel, 2021). Ö retmen ve ö renci görü leri bu do rultuda kar la t r ld nda Türkçe ders 
kitab  ve EBA platformu aç s ndan sonuçlar n benzer oldu u sonucuna ula lm t r. Sonuçlar bu 
do rultuda de erlendirildi inde Türkçe ders kitaplar , yüz yüze e itimde oldu u gibi do al olarak 
uzaktan e itim süreçlerinde de s kl kla kullan lm t r. Nitekim okullarda ak ll  tahta kullan m n n 
yayg nla mas yla birlikte ders kitaplar n n e-dosya biçimindeki sürümleri de bu süreç boyunca 
kullan lm t r. Bu durumun ö retmenlere uzaktan e itim süreçlerinde materyal konusunda katk  
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sa lad  söylenilebilir. Ders kitaplar n n teknoloji ile daha fazla uyumlu olmas n n, dersin ilgi 
çekicili ine olumlu yönde katk  sa lamas  mümkündür. Nitekim bu konuda Karagöl (2021:149) uzaktan 
ö retim süreçlerinde kullan lan temel materyallerden biri olan ders kitaplar n n etkile imli olmas  
gerekti ini belirtmi tir. Bu durumun (ders kitaplar n n etkile imli olmas n n), ak ll  tahta kullan m  
do rultusunda yüz yüze e itim süreçlerinde de olumlu etkilerinin olmas  muhtemeldir. EBA platformu 
için de benzer durumdan söz etmek mümkündür. Bu do rultuda Türkçe ders kitaplar  ve EBA 
platformunda yer alan çe itli etkinlikler uzaktan ö retim süreçlerinde en çok tercih edilen materyaller 
olmu tur. Ayr ca web araçlar  vas tas yla olu turulan materyallerin de Türkçe derslerinde uzaktan 
ö retim süreçlerinde di er materyallere göre daha fazla kullan ld  söylenilebilir.  

Ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin ço unlu unun uzaktan ö retim sürecinde kullan lan 
materyalleri akademik geli im aç s ndan olumlu olarak niteledikleri tespit edilmi tir. Bu materyallerin 
ders i leyi  sürecine etkilerine yönelik cevaplar de erlendirildi inde verimli olma, olumlu motivasyon 
sa lama yönlerine ö retmenlerin vurgu yapt  görülmü tür. Benzer ekilde ö rencilerin uzaktan 
ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere yönelik de erlendirmeleri incelendi inde, kullan lan 
materyallerin genel olarak olumlu etkisinin ön plana ç kt  sonucuna ula lm t r. Bu durum uzaktan 
ö retim süreçlerinde kullan lan materyallere yönelik ö retmen ve ö rencilerde olumlu bir dü üncenin 
olu tu unun göstergesidir. Uzaktan ö retim süreçlerinin internet tabanl  uygulamalar vas tas yla 
yürütülmesi, bu uygulamalarla uyumlu materyal geli tirilmesini gündeme getirmi tir. Konuya 
Türkçenin yabanc  dil olarak ö retimi aç s ndan yakla an engül (2021:217) uzaktan ö retim 
süreçlerinde teknolojik materyallerin kullan m n n artt n  ve bu materyallerin önemli bir içerik 
aktar m arac  oldu unu belirtmektedir. Bili im teknolojilerinin ve bu teknolojilerin temel uygulama 
alan  olan internetin e itim ö retim ortam nda kullan lmas nda, uzaktan ö retim süreçlerinin, özellikle 
materyal geli tirmeye te vik yönünden, olumlu etkilerinin bulundu u görülmektedir. Bu durum e itim 
süreçlerinde kullan lacak materyallerde hangi özelliklerin bulunmas  gerekti i sorusunu ön plana 
ç karmaktad r. Nitekim bu ara t rman n ilgili sonuçlar  da materyallerde bulunmas  gereken özelliklerin 
bir nevi göstergesi niteli indedir. Bu do rultuda Türkçe derslerinde uzaktan ö retim süreçlerinde 
kullan lacak materyallerde bulunmas  gereken özelliklere yönelik ö retmenlerin cevaplar  
de erlendirildi inde, materyallerin geli mi  içeriklerinin olmas na, teknoloji ile uyumlulu una, dikkat 
çekici olmas na daha çok vurgu yap ld  tespit edilmi tir. Ö rencilerin ise bu konuda en fazla e lenceli 
olma özelli ine de indikleri görülmü  ve buna ek olarak ö retmenlerin cevaplar  ile benzer olarak dikkat 
çekicilik bir di er ön plana ç kan özelliktir. Ancak bu a amada ö retmenlerin hem materyal tasar m  
hem de teknoloji bilgisi yönünden yetkinliklerinin geli mi  olmas  beklenilmektedir. Bu konuda Göçen 
Kabaran ve U un (2021: 300-301) dijital materyal üretebilmenin ö retmenler aç s ndan bir yeterlilik 
oldu unu belirtmektedirler. Türkçe e itimi aç s ndan dijital yetkinli in durumuna yönelik ara t rmada 
da mevcut durumunun çe itli aç lardan incelendi i görülmektedir (Geçgel, Kana, Eren, 2020). Duman 
ve Yurdakul (2021: 436) da yabanc lara Türkçe ö retimi aç s ndan bu yetkinli e vurgu yapmaktad r. 
Ayr ca teknolojide yetkinlik, dijital yetkinlik gibi becerilerin, ö retim programlar n n temelinde 
bulundu u da unutulmamal d r (MEB, 2019). Bran lar özelinde çevrimiçi e itimler vas tas yla teknoloji 
ile uyumlu materyal haz rlama konusunda ö retmenlere çe itli rehberlik faaliyetlerinin yap lmas n n bu 
yönde olumlu katk lar n n olaca  dü ünülmektedir. 

Ö retmenlerin Türkçe derslerinde uzaktan ö retim süreçlerinde kullan lmas  uygun materyal önerileri 
de erlendirildi inde en çok vurgulanan önerinin video, müzik vb. temelli materyaller oldu u tespit 
edilmi tir. Ayr ca ö rencilerin ö retmenlerle benzer olarak en çok de indikleri ikinci materyal önerilerinin 
video, müzik vb. temelli materyaller oldu u sonucuna ula lm t r. Özellikle video, müzik vb. temelli 
materyallerin ö rencilerin çoklu duyular na hitap etmesi, bu özellikteki materyallerin ilgi çekicili ine ve 
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etkilili ine önemli katk lar sa layabilmektedir. Ö rencilerin en çok önerdi i materyal ise yard mc  
kaynaklard r. Bu durum özellikle ö renciler aç s ndan önemli görülmektedir. Çünkü ö rencilerin uzaktan 
ö retim süreçlerinde kullan lmas n  en çok önerdikleri materyalin yard mc  kaynaklar olmas , bu yönde 
ders kitaplar na ek olarak ö retmenlerin konular  destekleyici çe itli materyaller tasarlamas n  gerekli 
k lmaktad r. Nitekim ara t rmaya kat lan baz  ö retmenler de bu ba lamda kendi okullar n n haz rlad  
fasiküllerden yararland klar n  belirtmi lerdir. Ancak bu türden materyallerin tasar m nda ö retim 
programlar  ile uyumluluk, ücretsiz eri im gibi temel özelliklerin bulunmas  gerekti i göz önünde 
bulundurulmal d r. 
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20-Tefsîr-i Sûre-i Vâk ’a ve Mülk adl  eserde Balkan Türk a zlar n n etkisi1 

Mehmet O uz ÖRNEK2 

APA: Örnek, M. O. (2022). Tefsîr-i Sûre-i Vâk ’a ve Mülk adl  eserde Balkan Türk a zlar n n etkisi. 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 369-383. DOI: 10.29000/rumelide.1075622. 

Öz 

Ara t rmaya konu olan “Tefsîr-i sûre-i Vâk ’a ve Mülk” adl  eserin ses düzeninin, Eski Anadolu 
Türkçesi standart özellikleri d na ç kt  görülmü tür. Bu ba lamda yap lan ara t rmalar 
neticesinde eserin ses yap s n n Balkan Türk a zlar n n baz  özellikleri ile örtü tü ü belirlenmi tir. 
Bu özelliklerin en belirgin olan  geni leme olay d r. Rumeli a zlar  ile ayn  geni leme özelli i 
gösteren sesler örneklerle verilmi  ve bu durum say sal verilerle desteklenmi tir. Bu çal mada 
Balkan Türk a zlar n n genel özellikleri belirtilerek “Tefsîr-i sûre-i Vâk ’a ve Mülk” adl  eserin bu 
a zlarla ortak ölçütlerinin neler oldu u de erlendirilecek ve Balkan Türk a zlar  için 
kullan labilecek ba ka ölçütlerin olup olamayaca  tart lacakt r.  

Anahtar kelimeler: Tefsîr-i sûre-i Vâk ’a ve Mülk, Balkan Türk a zlar , Eski Anadolu Türkçesi, 
ses bilgisi 

Tefsîr-i Sûre-i Vâk ’a and Mülk the Effect of the Balkan Turkish dials in the title 

Abstract  

It has been seen that the vocal order of the work "Al-Tafseer al-Surah al-Waqiah wal-Mulk" was not 
in accordance with the standard features of the Old Anatolian Turkish. The researches done in this 
regard showed that the vocal structure of the work corresponded to some features of the Balkan 
Turkish dialects. These features are likely to be most prominently applied. This study includes a 
number of examples of the similarities between the language of the work and Rumelian dialects, 
supporting it with numeric data. The study will specify the general characteristics of the Balkan 
Turkish dialects, discussing about what common criteria "Al-Tafseer al-Surah al-Waqiah wal-Mulk" 
has with these dialects and whether there are any other criteria which can be used for Balkan Turkish 
dialects. 

Keywords: Al-Tafseer al-Surah al-Waqiah wal-Mulk, Balkan Turkish dialects, Old Anatolian 
Turkish, phonetics 

Giri  

Osmanl  Devleti’nin Balkanlarda uygulad  iskân politikalar  neticesinde 14. yüzy ldan itibaren 
Anadolu’nun birçok bölgesinden beylikler, Balkanlara göç etmi tir. Bu beylikler Balkan halklar yla 
kültürel etkile ime girmi tir. Kültürel etkile imden dil de nasibini alm  ve Anadolu a zlar ndan baz  
yönleriyle ayr lan yeni bir a z bölgesi meydana gelmi tir. Balkan a zlar  Anadolu a zlar n n devam  

                                                             
1  1 Örnek, Mehmet O uz (2022). Tefsîr-i sûre-i Vâ a ve Mülk nceleme - Metin- Dizin, (Yay mlanmam  Doktora Tezi), 

Erzurum : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Ara t rmalar  Enstitüsü. 
2  Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Ara t rmalar  Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat  ABD (Erzurum, Türkiye) 

oguz_prf@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-2931-9117 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 03.01.2022-kabul 
tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1075622] 
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niteli inde oldu undan yaz l  metinlerde imla çözümlemesi için Eski Anadolu Türkçesi dönemi metin 
özelliklerinden faydalan lm t r. Bu dönemin imlas yla ilgili de belli ba l  s k nt lar mevcuttur. Eski 
Anadolu Türkçesi döneminde yaz lan eserler bu yaz  dilinin olu maya ba lad  dönemin ürünleri 
oldu undan bu sebeple metinlerde ço u kez tutarl  bir imladan bahsetmek mümkün de ildir (Özkan, 
1995: 85). Tutarl  bir imlan n olmamas  metin incelemesini zorla t rmaktad r. Baz  kelimelerin 
yaz l nda bazen ayn  metinde, ayn  sahifede hatta ayn  sat rda bile farkl  yaz l larla 
kar la labilmektedir (Ergin 1992: 18; Özkan, 1995: 85).   Bu durum inceledi imiz eserde de a z 
özelliklerinin tamam n  tespit etmeyi zorla t rm t r. mla özellikleri bak m ndan “Tefsîr-i sûre-
i Vâ a ve Mülk” adl  eser Eski Anadolu Türkçesinin yaz m özellikleriyle benzerlik göstermektedir. 

stinsah edildi i co rafya ve ta d  a z özellikleri yönüyle Balkan a zlar  alan nda incelenmesi 
gerekti i dü ünülmektedir. Bu ba lamda eserin yaz ld  co rafya, eseri yazan ki i ve eserin ne zaman 
yazd  önemlidir. “Tefsîr-i sûre-i Vâ a ve Mülk” adl  eserin künyesi ile ilgili bilgilere eserin sonuç 

bölümünde geni çe yer verildi i görülmü tür. Bu bölüm Allah’a övgülerle ba lam t r. Allah’ n 
rahmetine ve merhametine ne kadar muhtaç oldu undan ve Allah’ n yard m  ile eseri bitirdi ine yer 
verdikten sonra Belgrat ehrinde recep ay n n ortas nda çar amba günü ö le vakti hicri olarak 917 
(M.1511) de eseri bitirdi ini belirtmi tir3. Eser bu bilgiler do rultusunda, .B.B. Atatürk Kitapl  Say sal 
Ar iv ve e-Kaynaklar bölümü Muallim Cevdet Yazmalar , demirba  numaras  MC_Yz_K.000545 ve 
297.212 TEF 297.212 TEF 917 H 1 yer numaras  ve yazar ismi Ömer bin lyas olarak kaydedilmi tir. 
Osmanl n n Balkanlarda varl n n 1354’lü y llarda ba lad  biliniyor (Sancaktar, 2011: 27), eserin 
yaz l  tarihinin ise 1511 oldu u göz önünde bulunduruldu unda kültürel etkile im için yakla k 157 y ll k 
bir süreden bahsedilebilir. Eserin yazar  Ömer bin lyas ile ilgili Osmanl  dönemi tefsircileri 
tarand nda bu isimde bir tefsirciye rastlanmad . Bu durum da Ömer bin lyas’ n müstensih 
olabilece ini göstermektedir. Bu kan y  destekleyen bir di er ç kar m, eserin Mülk suresi tefsiri 
bölümünde ‘‘ nanço ullar  beylerinden shak Bey bin Murad Arslan’ n iste iyle Türkçe tefsir 
yaz lm t r’’ ifadesinin geçmesidir. shak Bey 1310-1391 y llar  aras nda beyli i yönetmi tir (Kayhan, 
2002). Yukar da belirtilen gerekçeler Ömer bin lyas’ n müellif de il müstensih oldu unu 
göstermektedir. 

Eserin yaz l  özellikleri 

“Tefsîr-i sûre-i Vâ a ve Mülk”ün yaz l  özelliklerine bak ld nda; tefsir türünde yaz lm  mensur bir 

eserdir. Eser üç bölümden olu maktad r: lk bölüm Vak a suresi tefsiridir. kinci bölüm Mülk suresi 
tefsiridir. Üçüncü bölüm Osmanl  yöneticilerinin hayatlar yla ilgili bilgilerin yer ald  bölümdür. Eser 
iki ayr  tefsirin birle tirilmesiyle olu turmu tur. Dinî ve ahlaki bir nasihat kitab d r. Metinde önce 
ayetlerin harekeli bir ekilde Arapças  verilmi tir. Ard ndan bu ayetler Türkçeye çevrilmi  ve 
aç klanm t r. Devam nda ise her ayet için konuya uygun hikâyeler verilmi tir. Ayr ca baz  yerlerde 
ayetle ayn  do rultuda hadisler verilmi tir. Ayetin anla lmas  için verilen ayetler de bulunmaktad r. 
Baz  hikâyelerde Farsça beyitler kullan lm t r. Üçüncü bölüm Osmanl  padi ahlar n n geçti i tefsirden 
ba ms z bir bölümdür. Bu bölümde Osmanl  padi ahlar  ve baz  ehzadeler, yapm  olduklar  baz  
icraatlar  ile birlikte verilmi tir. Padi ahlar verilirken kronolojiye dikkat edilmemi tir. 

                                                             
3  “Ketebe; fahir, hakir Allah’ n rahmetine muhtaç mennan, melik olan Allah’ n yard m yla kitab  tamamlad m. Allah 

mübarek k ls n. Allah n rahmetine ve lütfuna raci olan zaif kulun eliyle Ömer bin lyas Allah onun anas n , babas n  
ba las n. Allah onlara iyilik versin. Allah bütün müminin ve müminat n ve müslimin ve müslimat  ba las n. Belgrat 
ehrinde recep ay  ortas nda Çar amba günü ö le vakti dokuz yüz on yedi senesi tarihinde yaz lm t r.” 
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Eserin yaz l  amac  

Eserin ikinci bölümü olan Mülk suresi tefsiri bölümünde nanço ullar  beylerinden ‘‘ shak Bey bin 
Murad Arslan’ n iste iyle Türkçe tefsir yaz lm t r’’ ifadesi geçmektedir. Bu durum kitab n iki ayr  
tefsirin birle tirilmesiyle olu turuldu unu göstermektedir. Belirtilen iki bölümden ilki Kur’an-  
Kerim’in 56. suresi olan Vak a suresi tefsiri, ikinci bölüm ise Kur’an-  Kerim’in 67. suresi olan Mülk 
suresi tefsiridir.  

Eserin ilk 40 vara  Vak a suresinin tefsiridir. lk 40 varaktan sonra Mülk suresi tefsirine geçilmi tir. 
Mülk suresi tefsiri 120 varakt r. Eserin ikinci bölümünden nanço ullar  Beyi Celletü’d-devleti ve’d-dînî 
shak Bey Bin Murad Arslan’ n iste iyle Türkçeye aktar ld  anla lmaktad r. nanço ullar  Beyli i 1368 

y l nda y k lm  ve shak Bey Bin Murâd Arslan da 1360-1368 y llar  aras nda beylik yapt  
dü ünüldü ünde eserin yaz l  tarihi de bu y llar aras nda oldu u muhtemeldir. Eser toplam 184 
varaktan olu mu tur, her bir sayfa dokuz sat r olarak harekeli nesihle yaz lm t r. “Hikâyet”, “nükte” gibi 
kelimeler ile ayetlerin bir k sm  k rm z  mürekkep ile yaz lm t r. 

Eserde farkl  tefsirlerden al nt lar yap lm t r. Al nt lardaki tefsirlerin müfessirleri dikkate al nd nda 
“Tefsîr-i sûre-i Vâ a ve Mülk”ün bir tasavvuf tefsiri oldu u söylenebilir. Bununla birlikte eserde 

anlat lan konular  desteklemek için Furkan, Necm, Sâd, nsan, Zümer, Fetih, Ahzâb, Bakara, Âl-i 
mrân, Mâide, Hucûrat, Saf, K yamet, Zâriyât, ûrâ, Kâf, Zuhruf, Duhân, Vâk ’a, Rahmân, Duhâ, 

Ra’d, Hûd, Hicr, Fât r, Nûr, Müddessir, Fecr, Nebe’, Mü’minûn, Tekvîr, Yusûf, Mücadele, Kehf, Hadîd, 
Enfâl surelerinden ayetler al nm  ve aç klanm t r.  

Tefsîr-i Sûre-i Vâ a ve Mülk’te hem Uygur hem de Arap yaz  gelene inin izleri görülmektedir. Örne in 
metinde bir Uygur imlas  özelli i olarak bütün ünlüler gösterilmi tir.4: utanur n ( ) 107a/4, olursu% 
( ) 172a/6, …adar ( ) 4a/7, Ta%r ya ( ) 41b/8... ayr ca baz  ekler kelimeden ayr  yaz lm t r.  

Metinde Arap-Fars imlas n  yans tan baz  özellikler de unlard r:  

-ç ve p ünsüzleri için ( ) ve ( ) harflerini kullanmak: içmek 16b/9, üçünci 121a/9, …açan 125b/7, pes 142b/2, …apu 
137b/2, 

 -Bir di er belirgin özellik de Türkçe kelimelerde edde kullanmak: issi 22b/2-3-4, 31b/8  

-Sadece bir sözcükte tesbit etti imiz Arapçadan Farsça’ya geçmi  kelimelerde ve özellikle özel isimlerde ‘a’ sesini 
‘ ’ verir. Musa ‘  ‘ 183b/8 (Öztürk, 2007:6 ).  

- lk dönem eserlerinde daha s k kullan lan ve zamanla terk edilen bir imla özelli i de tenvinin Türkçe kelimelerde 
bir ek gibi (-an, -en, - n, -in nadiren -un, -ün) kullan lmas  (Okuyucu, Kartal, Köksal, 2011:34) eserde s k görülen 
bir özelliktir: andan 5a/6, 6a/3, 6b/6, 8a/5-9, bulutdan 7b/9, gökden 8a/1, dibinden  8b/9, kefenlerin 10a/4. 

Eserde Farsça yaz lm  birkaç bölümde hareke kullan lmam t r. Bunun d nda kalan bölümlerde 
hareke tercih edilmi tir. Birkaç yerde de baz  kelimeler harekesiz yaz lm t r. Metinde Türkçe kelimeler 
ve ekler belli bir düzende olsa da ayn  kelime ve ek farkl  ekillerde yaz lm  olarak kar m za 
ç kmaktad r. 

                                                             
4  Daha geni  bilgi için bk. Boz ve Gülsevin, 2010: 23 
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Arapça ve Farsça sözcükler kendi dillerine ait imla özelliklerine göre kullan ld klar ndan yaz l lar nda 
çok fazla hata olmad  görülmü tür. Bu sözcüklerin harekeyle gösterilmesinde a za uydurularak 
yaz ld  tespit edilmi tir. Arapça ve Farsça sözcüklerin baz lar n n yanl  yaz ld  ve bunun yan  s ra 
baz lar n n da ikili üçlü yaz m ekillerine sahip olduklar  görülmü tür. 

Balkan Türkçesi a zlar n n genel özellikleri 

Balkan Türk a zlar  inceledi inde ço u ara t rmac ya Macar Türkolog Gy. Németh’in çal malar n n 
kaynakl k etti i görülmektedir. Németh, Rumeli a zlar n  bat  ve do u olmak üzere iki kola ay r r. Do u 
Rumeli a zlar n n co rafi s n rlar n  Bulgaristan’ n Lom-Sofya Samokov-Köstendil-Ege Denizi sahiline 
kadar uzanan hat olarak belirler. Bat  Rumeli a zlar n n co rafi s n rlar  da Lom-Samokov hatt ndan 
bat ya ve Samokov- Köstendil Makedonya hatt ndan kuzeye do ru uzanan bölge olarak belirlemi tir 
(1983: 113-167). Németh Bat  Rumeli a zlar  için sekiz ölçüt belirlemi tir:  

1. Birden fazla heceli kelimelerin sonunda / /, /u/, /ü/ yerine /i/ bulunur: alti, kuzi, buldi, köpri, oldi, öldi vb.  

2. Duyulan geçmi  zaman eki -mX  yerine daima -mi  eki kullan l r: almi , okumi , ölmi  vb.  

3. kinci, bundan sonraki ve kapal  son hecede /i/  / / de i imi bulunur: ben m, el nde, ev m zde, ev nde, verd m, 
verm m vb. 

 4. Baz  hallerde /ö/ ve /ü/ yerine / / ve / / (o ile u aras  ünlü) veya /o/ ve /u/: dort, gotur, y n vb.  

5. /a/ ve /e/ vokalli eklerde, kal n vokalli kelimelere de /e/’li varyantlar n getirilerek büyük ünlü uyumunun 
bozulmas : bakarler, ta ler, varse, yaln zce, olunce, yava çe, agacden, k zlen, yapt kten sonra veya daha az 
miktarda bunun tersi: sevma; gidal m, ben da vb.  

6. lk hecede /ö/  /ü/ ve / /, /u/ ses de i mesi: küpri~k pri vb.  

7.  / / yerine sedal  ve süreksiz damak ünsüzü / / korunur: a aç, a la, aya a vb.  

8. imdiki zaman kipi için -yor eki yerine -y’nin kullan lmas : soray m, aglays n, yapay, istey vb. (Németh, 1983: 
121-128) 

Bat  Rumeli a zlar  ile ilgili ba ka bir s n fland rma da Mollova’ya aittir: 

1. /ö/, /ü/ ve geni  e /ä/ ünlüsü d ndaki ünlüler bulunur. Yaln z /ü/ sesi Bat  bölgesinin güney k sm nda kullan l r. 
(Bu özellik, telaffuzla ilgili olup yaz da tespit edilemez) 

2. /g/, /k/, /l/ ünsüzleri kelime ve hece ba nda yumu ak (k’eçi, g’it, l’e  vb.), kelime ve hece sonunda kat d r (ekmek, 
el vb.). (Bu özellik, telaffuzla ilgili olup yaz da tespit edilemez) 

3. Slav dillerinden geçen † ( ts) ünsüzü sadece bu a z bölgesinde kullan l r (e†i “yats ”). (Bu özellik, söz konusu 
a z n Kiril alfabesiyle yaz lmas n n bir sonucudur). 

4. Di er zonlarda / / ünlüsü her pozisyonda kullan l rken, Bat  uç zonunda kelime ba nda ve sonunda kullan lmaz 
(il k “ l k”, alti “alt ”). (Bu özellik, telaffuzla ilgili olup yaz da tespit edilemez) 
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5. /u/, /ü/, / /, /i/ yüksek ünlülerin ünlü uyumuna ba l  olmayan morfemlerin de etkisiyle kullan m da l m  
di erlerinden farkl d r (almi  “alm ”, bilmi k “bilmi ik”, el m “elim”). 

Bu ses özelli i, ince s radan bir ünlünün kal n s radan bir ünsüzle veya kal n s radan bir ünlünün ince s radan bir 
ünsüzle yaz ya yans t lmas  durumunda tespit edilebilir. Bu özelli i yans tan bir örnek bulunmaktad r: birazc k  
birezincik (  36/b-12) 

6. Di er zonlar n tersine, Bat  uç zonunda alçak ünlülerin (a,e,o,ö) da l m nda bir konservatizm vard r (g’uzal 
“güzel” < gözal, bilma “bilme”, ben da “ben de”, atlen “atla”. Öteki zonlarda güzä / gözäl, bilmä, atla(n), ben-
dä). (Bu özellik, telaffuzla ilgili olup onun yaz daki tespiti, istikrarl  bir yaz m biçimine ba l d r). 

7. Bat  uç zonunda /y/ yar m seslisiyle temasta, ünlülerin distribüsyonu ba kad r. Burada ay , eyi, y  sekanslar  
yoktur (anay < anay , iney < ineyi “i neyi”, tapi/tapiy < tap y ). (Bu özellik, telaffuzla ilgili olup yaz daki tespiti, 
istikrarl  bir yaz m biçimine ba l d r). 

8. Bat  uç zonunda kal nl k-incelik (palato-eveler) uyumu, yaln z görünü te vard r (bild m, bild n, bild k, bild n s, 
aldi, almi ). ( Mollova, 1999: 166-176) 

Bu ölçütlerle birlikte yap lan de erlendirmede inceledi imiz eserde görülen ünlü geni lemesi hadisesini 
destekler nitelikteki ara t rmalar a a da belirtilmi tir.  

Bunlar n ilki Rumeli a zlar n n ses bilgisi üzerine de erlendirme yapan Tuncer GÜLENSOY’un ünlü 
geni lemesi konusunda yapt  ara t rmad r. Bu çal mada ünlü geni lemesiyle ilgili verilen bilgiler ve 
örnekler incelemi  oldu umuz eserde kar m za ç kmaktad r. Gülensoy’un bölgelere göre vermi  oldu u 
örnekler a a da belirtildi i gibidir: 

“   a : çala - (Rozino)  < çal -, karamca (Beglez) < kar nca (-e a zlar )  karanca (Pri tina), tanan < 
tan yan (Prizren) 

i  a  :  nane < nine (Prizren) 

i  e  :  e emek (Borima) < i emek, em ek < im ek 

en- < in-, çeremit < kiremit 

bare(m) < bari  

ey (iyi)  (< eyü < eygü < edgü “ (Gülensoy,1993: 112) 

Bulgarcadaki eski dönemlerden kalma Türkçe al nt lar üzerine yap lan bir incelemede ise ünlü 
geni lemesiyle ilgili u örnekler verilmektedir: 

“alt n  altan, bal k otu  balak otu, bald z  baldaza,  alt n  ‘alt n’, bal  otu  ‘bal k otu’, bald za  
‘bald z’, çapk n  ‘çapk n’, ad na  ‘kad n’, sand   ‘sand k’, yats   ‘yast k’ vb.”5  

                                                             
5  Daha geni  bilgi için bk. Korkmaz, 2010:110 
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Rumeli a zlar  ile ilgili bir ba ka çal mada da   a, i  e, u  o, ü  ö de i imlerinden söz edilmi  ve “çal - 
 çala -, ar nca  aranca, nine  nane, yunus  yonos, otuz  otos, güven-  göven-”6  kelimeleri örnek 

olarak gösterilmi . 

Rumeli a zlar nda görülen bu geni leme olay  “Tefsîr-i Sûre-i Vâ a ve Mülk” adl  eserde de tespit 

edilmi tir. 

1.Tefsîr-i Sûre-i Vâ a ve Mülk’teki geni leme olaylar  

Ünlü geni lemesi, dar s radan ünlülerin , i, u, ü ünlülerinin farkl  nedenlerle bo umlanma özellikleri 
bak m ndan geni leyerek a, e, o, ö ünlülerine dönü mesi olay d r. nceledi imiz eserde ünlü 
geni lemesine dair tespit ve aç klamalar a a da verilmi tir. 

1.1. sim kök ve kökenlerinde 

-- -  -a-   

ac +s   aca+s  37a/9     

ac +s +n+dan  aca+s +n+dan 91b/4  

alt +nc   alta+nc  124b/8, 126b/9, 130a/4, 133a/9, 136b/7  

bal k  balaa… 64a/9,77a/4-6-9,77b/2,129a/9,142b/4-9,165a/2 

k z l  …aazaal 54b/1,79b/6, 132b/1,137a/2, 140a/6,142a/3   

k rk  …ar…  130b/9, 154a/7, 26a/3-4-5, 58a/8,71a/7 

sat r+   sa†ar+  44b/3     

s rça+dan  sarça+dan 56b/8    

y ld- r+ m  y ld-ar+am 37b/9, 35b/4         
   

i- -e-    

çeri+m  çeree+m 93a/5     

çeri+si+n+i  çeree+see+n+i 95b/4   

çeri+si  çeree+si 93a/5      

çeri+n  çeree+% 93a/8, 94b/5    

diri+l-Ø+di+ler  diree+l-Ø+di+ler 107b/4 

                                                             
6  Daha geni  bilgi için bk. Eckmann 1950:6 
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1.2. Fiil kök ve kökenlerinde 

-- -   -a-   

ça r-d   ça ar-d  70a/3     

da - l-d   †a -aal-d  70a/4  

da - l-m   †a -aal-m  8a/3, 9a/4          

i- -e-  

giy-mi   geey-mi  72a/7 

1.3. Yap m eklerinde 

1.3.1. simden isim yapan eklerde 

Metinde sadece /+lIk/ isimden isim yapan ekinin ünlüsü geni lemi tir: 

- -   -a-   

ara+l +   ara+laa +  142b/1, 57a/3, 57b/3,  

bahad r+l k  bahâdur+laa…  98b/1, 121b/6, 125a/2,130b/7    

dar+l k  dâr+laa… 98b/5, 133a/9, 137a/5, 136b/6, 149a/9 

ejderha+l k  ejder a+laa…  98b/4   

gülnaz+l k+dan  gülnaz+laa…+dan 62a/5 

kal n+l +   …al n+laa +  57a/1,125a/1   

kazaz+l k  …azaz+laa… 98b/2 

hasta+l k  «asta+laa… 1b/5, 35b/8              

settar+l k  settâr+laa… 52b/1    

padi ah+l k  pâdi âh+laa… 56b/1, 71a/8, 95b/6  

pehlivan+l k  pehlivan+laa… 98b/3 

perde+dar+l k+   perde+dâr+laa +  97a/7   

kbaz+l k  ¡ …baz+laa… 153a/8  

zay f+l k  a¡ f+laa… 80b/6, 130b/5,131a/6  
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ii- -e-  

dir+lik+den  dir+leek+den 105b/7    

ip+li +in  ip+leeg+in 97b/3 

-u- -a- 

Bu yönde bir geni leme eserimizde sadece isimden isim yapan /+luk/ ekinde görülmektedir: 

dost+luk  dost+lla… 152a/5     

su+suz+luk  §u+suz+laa… 31b/8 

yok+sul+luk  yo…+sul+lla… 61a/5    

kul+luk  …ul+lla… 74b/3 

1.2.3. simden fiil yapan eklerde 

Eserde yaln z “ac k-” kelimesinde isimden fiil yapan  /+Ik/ ekinin ünlüsünde geni leme görülmektedir: 

- -   -a-   

ac+ k d k+   ac+aa… du +  37a/9 

1.3.3. Fiilden isim yapan eklerde 

“Tefsîr-i Sûre-i Vâ a ve Mülk” te fiilden isim yapan eklerden sadece /-IcI+/ ekinde ünlü geni lemesi olmu tur: 

- -   -a-    

ç k ar c +d r   ç … ar ac +dur 5a/4    

sak+la y c   sa…+la yaac  48a/5   

kal c +lar  …al ac +lar 87a/3     

kurt-( )ar c   …urt-( )ar ac  48a/6 

yaz c   yaz- aac  53a/7 

i- -e-  

eyle- yici+dür  eyle-yeecü+dür 4b/9 

1.3.3. Fiilden fiil yapan eklerde 

“Tefsîr-i Sûre-i Vâ a ve Mülk” te /-Il-/ çat  ekinin /-Al-/ biçiminde kullan ld  görülmü tür: 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  3 7 7  

Tefsîr-i Sûre-i Vâk ’a ve Mülk adl  eserde Balkan Türk a zlar n n etkisi / M. O. Örnek (369-383. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

- --   -a-   

aç l Ø+m   aç- aal- Ø+m  7b/4    

yay l Ø+sa  yay- aal- Ø+sa 37a/7 

yar l Ø+m   yar- aal- Ø+m  11a/6    

at l Ø+m   at- aal- Ø+m  143b/1-2 

yay l Ø+m +dur  yay- aal- Ø+m +dur 23b/9   

yarat- l-ma+d n  yarad-aal-ma+d n 26a/1-2 

yarat- l-Ø+m   yarad-aal-Ø+m  98b/5    

yak- l-Ø+m   ya…-aal-Ø+m  100b/5 

yaz- l-Ø+m   yaz-aal-Ø+m  44b/4    

yaz- l-ma+ya  yaz-aal-ma+ya 2b/9    

s g- n-Ø+s n  sa -aan-Ø+sun 89a/4 

yaz- l-Ø+m +dur  yaz-aal-Ø+m +dur 136b/2-4-6-8-9,138a/8-9,138b/1-9,139a/1-4-5-6-7-9,139b/1-2-3-
4, 140b/1-2-3-4-5 

i- -e-  

geç-ir-me-dim  geç-eer-me-düm 100a/9    

kes-il-se  kes-eel-se 101b/3 

in-dir-ici+dür  in-deer-eci+dür 5a/3 

1.4. letim eklerinde  

letim ekleri isim ve fiil kök ve gövdelerine eklenerek durum, say , zaman, ki i gibi dil ili kileri kuran 
ekler. 

- -   -a--   

ba + +n+   ba +aa+n+  95b/2     

da + +n+   da +aa+n+  58a/6 

can+lar+ +n+   cân+lar+aa+n+  6a/4-5   

buca + +n+   buca +aa+n + 54b/4   
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hacet+i+ni+  âcat+aa+n+  85a/9    

i- -e-   

sure+si+n+i  sûre+see+n+i 2b/8,3a/5    

gölge+si+n+i  gölge+see+n+i 20a/7 

nice+si+ni  niçe+see+ni 148a/9     

gece+si+n+i  gice+see+n+i 49b/4 

çeri+si+ni  çerü+see+ni 95b/4     

bir+i+si+n+i  bir+e+see+n+i 109b/2 

zerre+si+n+i  zerre+see+n+i 100b/3 

1.5. Yard mc  fiillerde 

Eserde hususiyetle k l- yard mc  fiili kal- eklinde kullan lm t r. Ancak birkaç kelimede de k l- ekliyle 
kullan ld  görülmü tür. Metinde, ünlü geni lemesine maruz kalan yard mc  fiil ö eleri: 

- -   -a-   

¡amel-i §âlih ……al- 37b/8, 38b/8     

¡a ab ……al-  39a/4, 172b/1-4      

beyân ……al- 13b/7, 123b/8, 147a/3,    

cem¡ ……al- 43a/8, 148a/1, 167a/8, 172a/3,172b/1 

cefâ ……al- 123a/7      

da¡va ……al- 68a/7, 55b/3, 68a/4 

da¡vâs n ……al- 74a/5     

da¡vet ……al- 160b/4  

du¡a ……al- 88a/8,   169b/8     

diri ……al- 33a/7      

emr ……al- 2b/9         

emr ü ma¡rûf ……al- 136b/6 

fidâ ……al- 166b/8      
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alebe ……al- 31b/8  

amd ……al- 4b/4      

amle ……al- 128b/8  

«asta ……al- 2a/4      

«atm ……al- 68b/5   

areket ……al- 12a/6     

avâla ……al- 94b/2-9, 130a/1, 73b/7, 47b/8, 73b/8 

helâk ……al- 180a/5, 144a/8, 25b/5    

«i†âb ……al- 170b/2, 165a/9 

isap ……al- 72a/4      

«i met ……al- 16a/4  

¡ibâdet ……al- 91a/4     

i«tilâ… ……al- 29a/4  

i«ti§âr ……al- 103b/2     

i yâ ……al- 49b/4 

in¡âm ……al- 117b/6     

isti fâr ……al- 97b/7, 110a/4, 110b/2  

i âret ……al- 47a/1      

¡izzet kkal- 86a/3 

…abûl  ……al- 112b/9, 113a/5    

…arâr ……al- 165a/8 

mütâba¡at ……al- 122a/5     

muta ayyir ……al- 92b/7, 101b/8 

mu¡a††al ……al- 56a/3     

mu«âlefet ……al- 36b/9 



380 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Tefsîr-i Sûre-i Vâk ’a and Mülk the Effect of the Balkan Turkish dials in the title / M. O. Örnek (pp. 369-383) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

mübâ« ……al- 171a/5     

münâcât ……al- 84b/9 

müsa««ar ……al- 88a/3     

mü âhede ……al- 62b/7 

mü†âl ¡a ……al- 117b/6, 76a/5, 32a/7, 100a/7   

namâz ……al- 136b/3 

na@ar  ……al- 67b/4, 120b/6, 146b/6    

ne ……al- 67b/6 

nidâ ……al- 94a/1       

nidâs n  ……al- 82a/9  

od ……al- 71a/9      

ra met  ……al- 72a/5   

revâ ……al- 85a/6      

rivâyet ……al- 49a/3, 137b/8, 157b/8 

rükû¡ kkal- 40a/9      

secde ……al- 165b/3, 102a/8, 117b/5, 160b/2    

sefer ……al- 34b/4      

selâm ……al- 156b/6, 109b/1  

efâ¡at ……al- 74b/1     

enâ ……al- 156b/6 

ükür ……al- 32a/2      

ta¡accüb  ……al- 69b/1  

ta y r ……al- 19a/2      

takd r ……al- 19a/2 

†avaf ……al- 16a/3      
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teferrüc ……al- 39b/9 

tefs r ……al- 3a/5      

tekya ……al- 15b/4 

temâ â ……al- 150b/6     

temenn  ……al- 36b/3 

tenz h ……al- 30b/1     

terennüm ……al- 17a/6 

tesl m ……al- 64a/5     

tevbe ……al- 123a/7, 88a/2, 87a/3 

te’v l ……al- 52b/8-9, 53a/2     

Türkçe ……al-  36b/3 

va y ……al- 168a/5, 128b/3      

va§iyet ……al- 4b/4 

vefâ ……al- 123a/5, 109a/5      

meded ……al- 40a/6 

yâd ……al- 116a/5-6,      

ya… n ……al- 71a/6  

yara… ……al- 107a/6     

zâr  ……al- 130b/1 

ikr ……al- 45b/3      

zinâ ……al- 164a/4 

1.6. Yabanc  kelimelerde 

Türkçe kelimelerde oldu u gibi yabanc  kelimelerde de ünlü geni lemesi görülmü tür: 

i- -e- 

kabirde  …abeerde 33b/5     
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ehirde  eheerde 106a/9 

- -   -a-   

ahirin  â«aar n 53a/3      

ak llar  a…aallar 117a/9 

Sonuç 

Ara t rmac lar Balkan a zlar n  çoklukla iki bölümde incelemektedir: Do u Rumeli A zlar  ve Bat  
Rumeli A zlar . Dil özellikleri ve yaz ld  co rafya göz önüne al nd nda  “Tefsîr-i sûre-
i Vâ a ve Mülk” adl  eserin de Bat  Rumeli A zlar  içinde de erlendirilebilece i görülmü tür. 

Eserde Rumeli a z n n di er özellikleri belirlenememi tir. Zira metin Arap alfabesiyle yaz lm t r. Bu 
alfabe ses özelliklerini tespit etme hususunda yeterince yol gösterici de ildir. Ancak metnin harekeli 
olu u, sesleri darl k ve geni lik aç s ndan incelemeyi mümkün k lm t r. Buna göre “Tefsîr-i sûre-
i Vâ a ve Mülk” te genellikle düz dar ünlülerin (i\ ) düz geni  ünlülere (a/e) dönü tü ü tespit 

edilmi tir. Birkaç kelimede de dar yuvarlak ‘u’ sesi yerine geni  düz ‘a’ sesi tercih edilmi tir. Metinde 
geni leme olay  en çok ‘k l-’ yard mc  fiilinde, en az isimden fiil yapan ‘+ k’ ekinde gerçekle mi tir. 

Ayr ca isimlerin fiillerden, isimden isim yapan görev ögelerinin di er biçim birimlerinden daha çok 
geni lemeye u rad  ve k l-(kal-) yard mc  fiilinin geçi  s kl n n çok yüksek oldu u sonucuna 
ula lm t r. 

Tablo 1 

 simler Fiiller Yard mc  
Fiiller 

simden 
Fiil 
Yapan Ek 

simden 
sim 

Yapan Ek 

Fiilden 
Fiil 
Yapan Ek 

Fiilden 
sim 

Yapan Ek 
 

letim 
Eki 
 

- -  -
a- 
 

66 3 85 1 26 11 4 3 

-u-  -
a- 
 

    4    

- - -
e- 38 1   2 3 1 7 

Tablo 2 

 Yard mc  
Fiil 

simden Fiil 
Yapan Ek 

simden 
sim Yapan 

Ekler 

Fiilden fiil 
Yapan Ekler 

Fiilden sim 
Yapan Ekler 

letim 
Ekler 

- -  -a-  kIl- +Ik +lIk - l -Ic  +I 

-u-  -a-   +lUk    

-i- -e-   +l k - r, -d r, - l - cü +s  
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21-‘Yeni normal’ ve dilde yenilikler 

Ahmet efik ENL K* 

APA: enlik, A. . (2022). ‘Yeni normal’ ve dilde yenilikler. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  
Dergisi, (26), 384-393. DOI: 10.29000/rumelide.1076372. 

Öz 

Koronavirüs sonras nda ortaya ç kan yeni durum ve artlar n kal c l n , hayata dair birçok eyin 
de i erek art k bir standarda dönü tü ünü ifade etmek üzere bir tabir ortaya at lm t r: ‘Yeni 
Normal’. Yak n zamanlarda birçok kelime ve tabirde oldu u gibi bunda da ngilizceden Türkçeye bire 
bir kelime aktarma yoluyla bir tercüme söz konusudur. Asl , yani ngilizcesi, malum olaca  üzere 
‘(the) new normal’d r. Tahmin edilebilece i gibi tabirin ç k  yeri de ngiltere de il, Amerika Birle ik 
Devletleri’dir. ‘New normal’ ilkin 1966 y l nda yay mlanm  bir Amerikan roman nda kullan lmakla 
birlikte bugünkü manas ndan o zamanlar henüz çok uzakt r. Zamanla 11 Eylül (2001) sonras  
dünyan n ald  hâli ve geçerli olan yeni artlar ; bilahare 2008-2012 aras nda i  dünyas nda görülen 
baz  mali ve iktisadi durumlar  izah etmek üzere de kullan lm t r. New normal, 2020’den itibaren, 
ilk defa insan sa l n /hayat n  tehdit eden viral bir salg n münasebetiyle, Koronavirüs musibeti 
süresince mevcut olan -ve sonras nda uzun bir müddet devam edece i tahmin edilen- 
durumu/ artlar  ifade için kullan lmaya ba lad . Bu yaz ya konu olan, i te bu ba lamda kullan lan 
‘yeni normal’dir. 2020 sonras nda olu an yeni dünya düzeninde Türkçede s kça duyulan tek tabir 
‘yeni normal’ de ildir. ‘Yeni normal’in getirdi i artlar çerçevesinde dilde de birtak m yenilikler 
ortaya ç km t r. Daha çok biyoloji ve t p st lah  olarak bilinen, Bat  men eli birçok tabir art k 
gündelik dile girerek yayg nla m t r. Bunlar n yan  s ra say lar  az olmakla birlikte Türkçe imkânlarla 
türetilmi , ‘yeni normal’ mahsulü baz  kelimelere de rastlanmaktad r. Bu makalede dilde görülen bu 
yeniliklere filolojik bir bak la temas edilecektir. 

Anahtar kelimeler: Dilde ‘yeni normal’, dilde yenilikler, Türkçede yabanc  dil etkisi, 
sosyolengüistik 

The new normal and recent trends in the language 

Abstract 

A new term has emerged in Turkish to refer to the permanence of the new situation and circumstances 
in the post-Covid world whereby many things changed to become the standard: ‘Yeni Normal’. As has 
been recently the case with many other words and terms, it was literally borrowed from English to 
Turkish through loan translation. As can be easily guessed, the original English term is ‘the new 
normal’. Likewise, it is easy to guess that its origin is not England but, the United States. Although 
the term first appeared in an American novel in 1966, it was still far from its present-day meaning. 
Later on, it also came to be used to explain the new state of the post-9/11 world and the subsequent 
regulations, including the newly-emerging financial and economic conditions in the business world 
between 2008-2012. Starting from 2020, the New Normal was first used with reference to the 
circumstances that is caused by a viral pandemic threatening human life and is expected to persist 
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for many more years. Hence, the subject of the present paper is the New Normal in this last-
mentioned context. In the new post-2020 world order, ‘yeni normal’ was not the only oft-heard new 
term in Turkish. Certain new terms also emerged in everyday life by reason of the conditions brought 
by the New Normal. Many biological and/or medicinal terms of Western origin have found 
increasingly widespread use in everyday language. In addition, albeit few, there exist some new terms 
that are derived as products of the New Normal using Turkish morphological material. This article 
dwells upon these new trends in Turkish from a philological perspective. 

Keywords: New Normal in the Language, Recent Trends in the Language, Foreign Influences in 
Turkish, Sociolinguistics 

‘Yeni Normal’ 

Bu yaz da ‘yeni normal’i ve Türkçeye getirdi i yenilikleri filolojik bir çerçeve içerisinde mütalaa etmek 
istiyoruz.  

Evvela ortaya ç k , yap s , manas  ve kullan m alanlar  itibar yla ‘yeni normal’ tabirine temas etmek 
isteriz. ‘Yeni normal’, yak n zamanlarda birçok kelime ve tabirde yap ld  gibi, Türkçeye kelime kelime 
tercüme yoluyla ngilizceden aktar lm t r. Asl , yani ngilizcesi, malum olaca  üzere ‘(the) new 
normal’d r. 

Latince men eli normal kelimesi, ngilizce metinlerde 16. as rdan beri kullan l yor olmakla beraber1, 
new normal terkibi pek yenidir. Bununla birlikte terkibin ilkin Koronavirüs salg n  münasebetiyle 
ortaya ç kt  da söylenemez. 20. asr n mahsulü olan tabir, özellikle son on y lda yayg nca kullan lmaya 
ba lam t r. Bu tabirin Amerika Birle ik Devletleri men eli oldu unu belirtmeye, zann mca hacet 
yoktur. Terkip iki s fattan müte ekkildir, bunlardan ikincisi isimle tirilmi  bir s fatt r. Böyle bir terkipte 
kullan lmak üzere ngilizcede isim cinsinden haz r kelimeler (s fattan isim yapmaya gerek 
duyulmayacak ekilde) mevcut iken burada s fat n isimle tirilmesi usulü tercih edilmi tir. 

En eski tarihli kullan m için, u anki bilgilere dayanarak R. A. Heinlein’in 1966 y l nda ne retti i The 
Moon is a Harsh Mistress (‘Ay Zalim Bir Sevgilidir’) adl  bilim-kurgu roman n  gösterebiliriz. Bundan 
sonra tabirin 21. asr n ba ndan itibaren birçok farkl  ba lam ve durum için kullan ld  görülüyor. 
Bunlar n ilklerinden biri, Amerika’da Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a yap lan sald r lardan alt  gün 
sonra Daniel Knight imzal  bir yaz da kastedilendir. Bu yaz n n ba l  9-11: The New Normal (‘9-11: 
Yeni Normal’) eklinde at lm t . Yaz da geçen “Her ey tekrar normale dönüyor - ama sadece normalin 
yeri de i ti i için... Bu Pazartesi, geçen Pazartesi’den çok farkl ” ifadesi, bu ba lamda kastedileni 
oldukça çarp c  bir ekilde göstermektedir (Knight, 2001). Tabir, 2004’te ilk defa bir kitab n isminde yer 
ald ; buradaki konu çal ma hayat  idi: Weirdos in the Workplace - The New Normal... Thriving in the 
Age of the Individual [‘ yerinde Manyak Tipler - Yeni Normal... Ferdiyet Ça nda Ba ar ’]. Yine bu 
kitapta da bir tan m mevcuttur (bk. Putzier, 2004: XVI). 

Bununla birlikte tabirin yayg nl k kazanabilmesi, ancak on y ll k bir zaman diliminin geçmesinden sonra 
gerçekle ebildi. 2010 sonras ndaki kullan m n -istisnalar  olmakla birlikte- i  dünyas , maliye ve iktisat 

                                                             
1  Tesbit edildi i en eski metin 1530 y l na aittir (Little, 1965: 1337). 
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sahalar nda temerküz etti i söylenebilir.2 Bu ba lamda kullan lmaya ba lanmas n n sebebi, 2007-2008 
mali buhran  ile 2008-2012 aras nda dünya ölçe inde müessir olan iktisadi küçülme idi.  

New normal, 2020’den itibaren, ilk defa insan sa l n /hayat n  tehdit eden viral bir salg n 
münasebetiyle, Koronavirüs musibeti süresince mevcut olan -ve sonras nda uzun bir müddet devam 
edece i tahmin edilen- durumu/ artlar  ifade için kullan lmaya ba lad . Bu yaz ya konu olan da i te bu 
sonuncu ‘yeni normal’dir. 

‘Yeni normal’ tabirini Koronavirüs salg n  öncesinde duydu umuzu/okudu umuzu hat rlam yoruz; 
Türkçede 2020’nin bahar aylar nda ne et etmi  görünüyor. Tabirin, virüs salg n ndan önce söz konusu 
olmu  di er durumlar ve konu ba l klar  için nadiren kullan lm  olmas  muhtemeldir fakat bu, 
Türkçede yayg nl k kesbetmemi tir.  

Bu meyanda new normal tabirini bugün sadece Türkler ve Türkçenin de il, ba ka birçok dil ve milletin 
al p kulland n  ifade etmek laz m. Fakat baz  diller s fat n isimle tirilmesiyle te kil edilmi  bu terkibi 
muhtemelen pek zarif bulmad klar ndan, do rudan tercüme ederek almak yerine kendi dillerinde 
mevcut bulunan daha sa l kl  bir gramatikal yap  ile dile getirmeyi tercih ediyorlar. Yani tabiri, asl nda 
olmas  gerekti i gibi the new normality/normalcy3 (‘yeni normallik/yeni standart’) olarak farz edip o 
ekilde tercüme ediyorlar. Mücerret manal  isim (yani ‘normallik’) bar nd ran ekli, bu milletlerde en 

az ndan dil uuru olan, kalburüstü bir kesim benimsemi  durumda. Mesela Almanca ve Frans zca gibi 
diller bu do rultuda daha uygun kar l klar bulmu lar; ‘new normal’  Almanlar (die) neue Normalität 
ile Frans zlar la nouvelle normalité ile kar l yorlar. Oldu u gibi al p kabul eden bizler ise ‘yeni normal’ 
diyoruz.  

Almanya’da/Almancada, içinde bulunulan durumun, bir ‘yeni normallik’ (neue Normalität) olarak 
telakki edilmesinin pek hakl  bir ekilde do rulu u/yanl l  tart l yor (Zifonun, 2020: 42). Rauscher, 
bu yeni durumu 1930’lardaki büyük ‘depression’la mukayese ediyor ve uzun y llar sürebilecek 
güvence/güvenlik kayb  anlam na gelece ini ifade ediyor.4 Güvenlik ve güvence bak m ndan durum 
belki 11 Eylül sonras nda dünyan n ald  hâl ile mukayese edilebilir. 

‘Yeni normal’, daha evvel henüz tan nmayan, bilinmeyen, s radan olmayan, âdet haline gelmemi ; 
biliniyor olsa dahi yayg nl k kazanmam , kamuya mal olmam  -daha ziyade menfi- bir durumun, 
umumiyetle mücbir sebepler neticesinde ahali taraf ndan kabul görüp benimsenmesini; toplu halde 
uygulamaya konmas n ; art k al lm  bir standart, bir âdet hâline gelmesini ifade etmektedir. Yeni 
olu an müsbet veya menfi artlar, bu artlara cevaben ortaya ç kan ve kal c  olan yeni uygulamalar, yeni 
âdetler, yeni durumlar ‘yeni normal’ mefhumunu k saca izah ediyor olmal . 

Halk aras nda kabul gören ve yayg nla an di er st lahi tabirler:5 

Kovid sonras  dönemde Türkçede gündelik hayatta görülen tek tabir ‘yeni normal’ olmad . Bunun 
haricinde ba ka tabir, ifade, st lahlar da dilde kullan ma girmi  ve/veya yayg nla m t r. Bunlar n 
ecnebi dillerden al nm  olan baz s , st lahi tabir olarak meslek erbab nca, mütehass slarca zaten 

                                                             
2  Bk. mesela Chorafas 2011, Rampell 2011, Marston 2014, Wysong & Perrucci 2018. 
3  Pek nadir olmakla birlikte ngilizcede ayn  mana çerçevesi için bu yap n n da kullan ld  görülür. 
4  https://www.derstandard.at/story/2000117024069/was-heisst-neue-normalitaet-jetzt-genau (Eri im tarihi: 

15.07.2020) 
5  Bu bölüm olu turulurken metinde zikredilmeden kullan lan kaynaklar: Dauzat 1938, Little 1965, Duden 1990, Stowasser 

1991, Webster’s 1993, Grappin 1995, Menge 1997. 
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önceden biliniyordu; fakat umumiyetle ortalama vatanda  taraf ndan tan nm yordu. Burada kastedilen 
bahusus biyoloji ve t p st lah d r. Ecnebi dillerden de daha ziyade Bat ’n n üç büyük dili Frans zca, 
ngilizce ve Almanca anla lmal d r; bunlara bir de talyanca dâhil edilebilir. Bugünün dünyas nda 

prestij dili her ne kadar ngilizce olsa da a a  yukar  kinci Cihan Harbi zaman na kadar bu mevki 
Frans zca taraf ndan i gal ediliyordu. A a da ele al nan kelimelerin büyük ço unlu unun Frans zcaya 
göre telaffuz edildi i göz önünde bulundurulursa bunlar n Türkçeye giri lerinin ve meslek erbab nca 
kullan lmaya ba lamalar n n çok gerilere gitti i anla l r. Bu i in ba lang ç noktas  hakk nda bilgi 
edinmek için bizim çal mam za ( enlik & Savan 2018) müracaat edilebilir. 

Söz konusu kelime ve ibareler gazeteler, televizyonlar ve sosyal medyada s kça dile getirilmek suretiyle 
yayg nla t . Bu zaman zarf nda art k ortalama vatanda  taraf ndan anla l r olup kullan lmaya ba lad , 
halkla mâl oldu. Bunlardan baz lar n  k saca filolojik tahlil ve de erlendirmeleriyle a a da ele al yoruz. 
A a daki liste Türk Dili ve Edebiyat  talebeleri aras nda yap lan küçük bir anketle tesbit edilmi tir. Ele 
al nan maddeler ihtiva ve izahat bak m ndan tamamen ba ms z olmakla birlikte listenin 
olu turulmas nda Sa l k Bakanl  verilerinden yararlan lm t r. Bakanl n sundu u listeye baz  
eklemeler ve ç karmalar yap lm t r. 

Antijen (Fr. antigène, ng. antigen, Alm. Antigen): Eski Yunanca morfemlerden Yeni Latincede 
olu turulmu  bir kelimedir; ‘kar , kar t, muhalif’ anlamlar na gelen anti- ( ) ön eki ve gène 
morfemlerinden müte ekkildir (gène < E. Yun. génos ‘cins, tür. cinsiyet’ < genna  ( ) ‘üretmek, 
do urmak, türetmek’ < gígnesthai ‘do mak, olu mak’ fiilinden). Türkçeye Frans zcadan girmi tir. 
ngilizceye de 20 yy. ba nda Almanca vas tas yla Frans zcadan geçmi tir. kinci morfem olan -gen (-

jen) kelimesi st lahi manada ‘kromozomlarda yerle ik hâlde bulunan rsi âmil(ler)’ manas na 
gelmektedir. Ist lahi manada antijen ise ‘vücutta, proteini bizzat zarars z hâle getiren antikorlar n 
olu mas na etki eden yabanc  türden protein’i ifade eder. Antijen, antikorun ba lanabildi i moleküler 
yap d r. Kelime Türkçede ‘antijen’ (ve homojen, heterojen, kanserojen, fotojen gibi ba ka birçok kelime) 
içerisinde /j/ ile telaffuz edilirken kelime ba nda (ön ek olmaks z n) kullan ld nda Almancada oldu u 
gibi /g/ ile (gen, genetik, genital vb.) telaffuz edilmektedir. 

Antikor (Fr. anticorps, ng. antibody, Alm. Antikörper): Yine yukar da geçen Eski Yunanca anti- ön 
eki ve Latince corpus kelimesinden te ekkül etmi tir. ngilizce ve Almanca, corpus kar l nda kendi 
dillerinde mevcut olan kelimeyi tercih etmi lerdir (ama asl nda Almanca Körper’in dayand  kelime de 
yine Latince corpus’tur. ngilizcedeki yap  da, body kelimesinin Almancadaki Körper’den tercüme 
edilmesi suretiyle olu turulmu tur). Corpusun temel manas  ‘vücut, beden’dir. Tali anlam olarak 
ngilizcede ‘askerî birlik’, genel olarak ‘dil analizi için derlenen metin’ kar l klar n  da haizdir. Antikor 

kelimesinin stilahi manas  ‘kan serumunda antijenlerin sald r s na tepki olarak olu an koruma ve 
savunma maddesi’dir. Daha aç k ifadeyle ‘organizman n, kendisine dâhil olan yabanc  organik yap lara 
kar  geli tirdi i koruma molekülleri’dir. Kelimenin Türkçeye Frans zcadan geçmi  oldu u a ikârd r. 

Asemptomatik (Fr. asymptomatique, ng. asymptomatic, Alm. asymptomatisch): Türkçe ihtisas 
dilinde yayg nca kullan lan ‘semptom’ kelimesi, Frans zca symptôme’dan ‘emare, i aret, belirti, hastal k 
belirtisi’ al nm t r. sim cinsinden olan bu kelime, Frans zcada s fat haline sokularak ‘belirti gösteren, 
emareli’ anlamlar na gelen symptomatique türetilmi tir. Bu s fat da Eski Yunanca men eli a- ön ekiyle 
menfi hale sokulmu tur. Yunanca a- ön eki kelimeye yoksunluk (privative) anlam  (‘-sIz’) katmaktad r. 
Bu surette Frans zcada olu turulan asymptomatique, ‘belirti göstermeyen, emaresiz, belirtisiz, 
emaresi/belirtisi olmayan (hastal k)’ anlam na gelmektedir. Frans zca symptôme kelimesinin men ei, 
Latince arac  dil olmakla birlikte Eski Yunancad r (sýmpt ma  ‘tesadüfi durum, geçici 
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mülkiyet’). Bu ise sýn- ‘beraber, birlikte’ ön eki píptein ‘dü mek’ masdar ndan türetilmi tir; bu iki 
morfem birle erek sympíptein ‘denk gelmek, denk dü mek, tesadüf etmek’ masdar n  meydana 
getirmi lerdir. 

Dezenfeksiyon (Fr. désinfection, ng. disinfection, Alm. Desinfizierung): Bu kelime ve bununla 
morfolojik ve semantik bak mlardan alakal  bulunan ‘dezenfekte (et-)’ ile ‘dezenfektan’ Türkçede elbette 
daha önceden bilinen kelimelerdi. Fakat Koronavirüs sonras  süreçte daha da yayg nla t lar ve halka mâl 
oldular. Ön ek dés- ve infection isminden müte ekkil olan kelime, Frans zcadan al nm t r. Men e dil 
Latincede dis- eklinde geçen ön ek, isim veya fiile gelerek ‘iptal etme, geri döndürme, geçersiz k lma’ 
anlamlar  katar. Frans zca ve Almancan n aksine ngilizce, bu ön eki kullanma hususunda Latinceye tabi 
olmu  görünüyor (dis-). Geç Latince in-fectio’dan al nan infection (< Lat. in-ficere ‘bozulmak, çürümek, 
lekelenmek < içine koymak/ kurmak’ fiilinden) ‘ar zal , bozuk, zehirli’ anlamlar na gelmektedir. 
Latincedeki in- ön eki, Roman Dilleri ailesine mensup olsun olmas n birçok Avrupa dilinde, pek çok 
kelimede ya amaktad r (Frans zca, ngilizce, Almanca, talyanca vs.). Bu ön eki ta yan bir kelimenin 
Türkçeye hangi Avrupa dilinden girdi i, daha do rusu Frans zcadan girip girmedi i genellikle 
telaffuzundan anla l r. E er ön ek Türkçede ‘en-’ suretinde telaffuz ediliyorsa kelime kuvvetle 
muhtemel Frans zcadan al nm  demektir yahut da telaffuzunda Frans zca taklit ediliyordur. Zira in- 
yaln zca Frans zcada nazal bir vokal olarak telaffuz edilir (/ �/). Bu da Türkçeye ‘en-’ suretinde girer. 

Ist lahi manada enfeksiyon/infection ‘lokal veya genel rahats zl a yol açabilecek, hastal k yap c  (virüs 
ve bakteri gibi) yabanc  unsurlar n organizmaya dâhil olmas ’ anlam na; dezenfeksiyon ise ‘söz konusu 
unsurlar n giderilmesi, etkisiz hâle getirilmesi’ anlam na gelmektedir. Bahsi geçen ‘dezenfekte (et-)’, 
désinfecter masdar n n Türkçede kullan ld  ekildir. Di er kelime ‘dezenfektan’ ise désinfectant 
‘dezenfekte eden/edici’ aktif partisiptir. 

Enfeksiyon (Fr. infection, ng. infection, Alm. Infektion): Kelimelerin morfolojik yap s  ve anlam  için 
bkz. Dezenfeksiyon. 

Enfekte (S fat olarak: Fr. infecté,e, ng. infected, Alm. infiziert) ve (Fiil olarak: Fr. infecter, ng. to 
infect, Alm. infizieren): Burada ayn  gövdeden iki farkl  Frans zca kelimenin Türkçede ayn  imlâ ile 
yaz l p ayn  ekilde telaffuz edilmesi durumu görülmektedir. ‘Enfekte ki i(ler)’ gibi bir ba lamda s fat 
olan ‘enfekte’ (infecté,e) kelimesi söz konusu olur. Bunun st lahtaki manas  için ‘aç k belirti gösterip 
göstermemesine bak lmaks z n virüs veya bakteriye maruz kalm  organizma’ tan m  verilebilir. Fiil 
olarak kullan ld nda (enfekte et-), infecter masdar  söz konusu olur. Bu da ‘organizmaya virüs ya da 
bakteri bula t rmak’ manas na gelir. 

Entübe (S fat olarak: Fr. intubé,e, ng. intubated, Alm. intubiert) ve (Fiil olarak: Fr. intuber, ng. to 
intubate, Alm. intubieren): Yine burada da iki farkl  Frans zca kelimenin Türkçede ayn  imlâ ile yaz l p 
ayn  ekilde telaffuz edilmesi söz konusudur. Birisi partisip olan intubé,e’dir ki bu Türkçede s fat olarak 
kullan l yor, mesela ‘entübe hastalar’. Di eri ise ayn  gövdenin masdar , yani intuber’dir. Bu ise 
Türkçede ‘et-/edil-’ fiilleriyle kullan l yor, mesela ‘hasta entübe edildi’. Bunun d nda ayn  gövdeden 
türetilen isim ‘entübasyon’ intubation da Türkçede s kça kula a çal n yor. Kelime gövdesi, in- ön eki ve 
boru anlam na gelen tube (< Lat. tubus) morfemlerinden müte ekkildir; kelime olarak tercüme edecek 
olursak ‘borulama, (içine) boru yerle tirme’ manas na kar l k gelir. Türkçedeki ‘tüp’ kelimesi de 
buradan gelmektedir. Ist lahi manada s fat olarak ‘entübe hasta’, ‘solunum cihaz na ba l  hasta’; ‘entübe 
etmek’ de masdar olarak ‘solunum cihaz na ba lamak’ anlam na gelir. 
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Filyasyon (Fr. filiation, ng. filiation, Alm. Filiation) Türkçe telaffuzundan Frans zcadan al nd  
anla lmaktad r. Latince filius ‘o ul, o lan çocuk’ (müennesi filia ‘k z çocuk’) kelimesinden türetilmi tir. 
Filiation kelimesinin temel anlam  ‘bir çocu un hangi belli ebeveyn ve atalardan türedi i sorusuna cevap 
aramak veya bu i in tesbitini yapmak’t r. Kelime, bunun yan  s ra ‘bir topluluktan ya da dilden ne et 
eden kol’ anlam nda da kullan lmaktad r. Bugün st lahi bak mdan ise ‘(‘koronavirüs’ün yol açt ) 
bula c  hastal n bula t r c  silsilesinin ve eceresinin tesbiti’ anlam na gelmektedir. Ço u zaman 
‘filyasyon ekibi’ gibi bir terkip içerisinde yer almaktad r. Burada Türkçedeki geçmi i daha eskiye 
dayanan ve farkl  ba lamlarda halk aras nda yayg nca kullan lan ‘belli bir alanda uzmanla m  ve birlikte 
çal an insanlar grubu’ anlam na gelen ‘ekip’ de Frans zcadan al nm t r (équipe). Günümüzde ‘filyasyon 
ekibi’ ile ‘koronavirüsün bula t r c  silsilesini ve yay lma yollar n  tesbit etmek için çal an görevli 
insanlar’ kastedilmektedir.  

mmün sistem (Fr. système immunitaire, ng. immune system, Alm. Immunsystem) lgi çekici bir 
kelime grubudur; Frans zcay  taklit eden telaffuza ra men sentaktik yap  bu dildeki gibi de il, Almanca 
ya da ngilizcede oldu u gibidir. Zira Frans zcadaki yap da kelimelerin yerleri ve ‘immun’dan türetilmi  
kelimenin cinsi farkl d r (imüniter/immunitaire). mmün (immun), Latince kökenli bir kelimedir. Bu 
dildeki ekli immunis’tir; ‘serbest, ba ms z, ar , saf, kat ks z’ anlam na gelir. Kelime, in- ön eki ile 
munus ‘hizmet, görev, i lev’ isminden müte ekkildir. ‘Sistem’ ise bu telaffuz ekliyle Frans zcadan 
al nm t r. Eski Yunanca olan kelime ( ), Geç Latincede systema olarak kullan lm t . Yunanca 
asl , sýn- ‘birlikte, beraber’ ön eki ve histánai ‘koymak, kurmak’ fiilinden te ekkül etmi tir. Türkçede 
yayg n bir biçimde kullan lan ‘ba kl k sistemi’ varken bunun günümüzde tekrar ortaya ç kmas  ve 
yayg nl k kesbetmesi ilgi çekici bir dil sosyolojisi hadisesidir. Bu arada immun kelimesi ecnebi dillerde 
her ne kadar çift/uzun <m> ile yaz lsa da tek/k sa /m/ ile telaffuz edilir. (TDK) benzer durumlarda 
(entelektüel, koleksiyon gibi) bir imlây  benimsemi ken, ‘immün’ kelimesinde duruma -henüz- 
müdahale etmemi tir. 

nkübasyon (Fr. incubation, ng. incubation, Alm. Inkubation): Kelimenin Türkçedeki telaffuzu 
dikkat çekicidir. Yukar da bahsetti imiz üzere ecnebi kelimeler Frans zcadan al nm larsa in- prefiksi 
Türkçede genellikle ‘en-’ olarak yaz l r ve telaffuz edilir (kr . entübe, enfeksiyon vs.). Buradaki /ü/ 
ünlüsü ve son ek ‘-syon’ telaffuzu kelimenin Frans zcadan al nd na i aret ediyor. Fakat Türkçe 
kar l ktaki ön ek ngilizce ya da Almancada oldu u gibi ‘in-’ eklinde yaz l p telaffuz edilmektedir. 
Kelime geç dönem Latincesinin mahsulüdür, in- ‘iç, üst, üzeri’ ön ekinin cubare ‘yatmak’ fiili ile 
birle mesinden olu mu tur. Böylece ‘kuluçkaya yatmak’ anlam  ortaya ç km t r. Sonra -tio(n) son eki 
ile isim hâline sokulmu tur. Ist lahi manada kelime ecnebi dillerde ‘dönem-i, süre-si’ anlam na gelen 
kelimelerle birlikte kullan lmaktad r (Fr. période d’incubation, ng. incubation periode, Alm. 
Inkubationszeit). Bu, Türkçede de böyledir: ‘ nkübasyon süresi/dönemi’. Ist lahi bak mdan ‘virüs veya 
bakterinin organizmada mevcut bulunup henüz etkin olmad  kuluçka dönemi’ kastedilmektedir. 

KOV D-19/COVID-19 (Fr. ng. Alm. COVID-19): Bu, dünya genelinde birçok dilde kullan lan bir 
k saltmad r. ngilizce COrona VIrus Disease ‘Taç-Virüs Hastal ’ kelimelerinin ihtiva etti i ba  
harflerden müte ekkildir. 2019’da tesbit ve te his edilmesi münasebetiyle 19 rakam  eklenerek de 
kullan lmaktad r. Frans zlar her ne kadar Maladie à coronavirus 2019 gibi Frans zca resmî bir ad 
vermi  olsalar da kendi dillerinde ngilizce k saltma daha yayg nd r. Latince men eli corona ‘taç’ 
manas na gelmektedir, bu ad virüsün ekil hususiyetlerine binaen verilmi tir. Bu resmî ad Dünya Sa l k 
Örgütü (WHO) Ba kan  biyolog Tedros Adhanom Ghebreyesus taraf ndan 11 ubat 2020’de ilan ve izah 
edilmi tir. Latince kökenli olan ve klasik dönemde ‘salg , salya, zehir’ anlamlar n  ta yan virus bu dilden 
sadece ngilizce, Almanca ve Frans zcaya geçmemi , Avrupa dilleri dâhil olmak üzere dünyan n birçok 
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dilinde kullan l r hâle gelmi tir. ngilizce disease ‘hastal k’ henüz -Allah’a ükür- Türkçede tek ba na 
kullan lm yor. 

Bu ba lamda Türkçede birle ik kelime olarak kullan lan ‘koronavirüs’e de yap  bak m ndan temas etmek 
gerek. Bu ekliyle (isim + isim)’den olu mu  isim terkibidir (‘ta  bebek, çelik bilek’ gibi), ayr ca birle ik 
kelime hâline sokulmu tur. Bu yap  e er Türkçele tirilmi  bir yap  olarak de erlendirilecekse eksiz isim 
tamlamalar  grubuna dâhil edilebilir. Fakat kurulu unda Türkçe eksiz terkip yap s  dü ünülmü  gibi 
görünmüyor. Kanaatimce sadece kelimeler al nmam , yap  kabaca taklit edilmi tir. Zira daha evvelden 
te kil edilen yap lar hep iyelik ekiyle kuruluyordu: Kolera virüsü, suçiçe i virüsü, grip virüsü gibi. Bu 
nevi hassasiyetler art k gözetilmiyor. Bunun d nda birçok ba ka durumda da iyelik ekinin 
kullan m nda bir gerileme görülüyor Bayan çanta, erkek pantolon, dil bilim vs. gibi. Bu tür yap lar n 
yayg nla ma sebebinin bir dil ( ngilizce) tesiri oldu u dü ünülebilir. Türkçeden taviz, yaln zca yabanc  
dilden kelime alma hususunda görülmüyor, yabanc  dilin sentaks  da taklit ediliyor ki bu daha ciddi bir 
meseledir. 

Mutasyon (Fr. mutation, ng. mutation, Alm. Mutation): Kelime Frans zcadan al nm t r ama <u> 
harfi Frans zcaya göre, yani /ü/ olarak (mütasyõ) de il, Türk alfabesindeki <u> harfine göre telaffuz 
edilmektedir. Burada gerileyici bir ünlü uyumu etkisi oldu u da dü ünülebilir. Men e dili Latince olan 
kelime, mutatio (mutare) fiil köküne dayanmaktad r. Bu kök temel olarak ‘de i me/dönü me, 
de i tirme/dönü türme’ anlamlar n  ta maktad r. Mutation, söz konusu kökten türetilmi , ‘dönü üm, 
de i im’ anlamlar na gelen bir isimdir. Türkçede de kullan lan bir matematik tabiri ‘permütasyon’ 
kelimesinde mündemiç bulunan ilgili k s m, bu defa /ü/ ile ‘-mütasyon’ eklinde telaffuz edilmektedir 
(yani ünlü uyumu d nda). Biyoloji st lah  olarak ‘mutasyon’, ‘ rsi yap lar n ve özelliklerinin aniden 
kendili inden olu an veya yapay yolla olu turulan amiller vas tas yla de i mesini/de i tirilmesi’ni ifade 
etmek maksad yla kullan l r. Mutasyonlar, a a da madde olarak bahsedilen varyantlar n ortaya 
ç kmas na sebep olur.  

Pandemi (Fr. pandémie, ng. pandemic, Alm. Pandemie): ‘Bütün, kül’ manas na gelen Eski Yunanca 
p n- ( -) ön eki ve d mos ( ) ‘ülke, bölge; halk, ahali’ isminden 17. as rda türetilmi tir. Temel 
manas  ‘cihan ümul, evrensel’dir. Bilahare ‘bütün halk  kapsayan (bula c  hastal k)’ st lahi manas n  
kesbetmi tir. Bir de ‘yayg n bula c  hastal klar’ n daha dar çerçevede gerçekle ti i durumlarda 
kullan lan epidemi kelimesi vard r ki bu Türkçede ‘salg n’ kelimesi ile kar lanmaktad r (Fr. epidémie, 
ng. epidemic, Alm. Epidemie). ‘Epidemi’ Eski Yunanca ‘üzeri, yan ’ manas na gelen epi- - (veya ep- 

-) ön ekiyle olu turulmu tur, geri kalan k sm  ‘pandemi’ ile ayn d r. Ara t rmac -Yazar D. Mehmet 
Do an bir kö e yaz s nda ‘pandemi’ kelimesi için Türkçede zaten mevcut bulunan ‘k ran’ kelimesini teklif 
etmi ti. Fakat bu maalesef tutmad . 

Sosyal mesafe ( ng. social distancing): Yine bu da ecnebi dünyadan ithal bir dil tezahürüdür. Yayg nca 
kullan lan bir taklit olmakla birlikte tamam yla yanl  anlama üzerine bina edilmi tir. Sosyal mesafe 
asl nda sosyolojik bir durumu ifade için ortaya konmu tur; kastlar, s n flar, tabakalar, sosyal çevreler 
aras ndaki mesafeyi ifade eder. Gündelik dilde ‘sosyal mesafe’ ile kastedilen asl nda ‘fiziksel mesafe’, 
‘mekânsal mesafe’dir. Bu yanl  anlama sadece Türkçe için geçerli de ildir, mesela Almancada da benzer 
bir durum söz konusudur. 

Varyant (Fr. variante, ng. variant, Alm. Variante): Frans zcadan ngilizce ve Almancaya da geçmi  
bir kelimedir, aktif partisiptir. Kökünde Frans zca varier ‘farkl  olmak, farkl la mak’ masdar  vard r. 
‘Farkl la an, farkl l k gösteren’ anlamlar na gelen ‘varyant’ için Türkçede ba ka ba lamlarda ‘de i ke’ 
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kelimesi de teklif edilmi ti; fakat bu kelimenin buradaki ba lamda kullan ld  pek görülmemektedir. 
Virüsün yukar da bahsedilen mutasyonlar  neticesinde farkl  neviler ortaya ç kmakta ve bunlara 
‘varyant’ denmektedir. Burada hususi durumda söz konusu olan, Koronavirüs’ün mutasyonu ve bu 
virüsün farkl  nevileridir. Varyantlar, Yunanca harf adlar  olan alfa ( ), beta ( ), gamma ( ), delta ( ), 
lamda (lambda) ( ) vs. kullan larak tan mlanmakta ve tasnif edilmektedir ki bunlar n baz lar  da 
Türkçede bugün bilinmekte ve kullan lmaktad r. 

Bu ecnebi al nt lar n yan nda Türkçe morfolojik malzemeyle türetilmi  ve bu süreçte halk nezdinde 
a inal k kesbetmi  kelimeler de mevcuttur. Say lar  çok olmayan bu teklifleri de buraya almak istiyoruz. 

Bula : Türkçe Sözlük’te isim cinsinden böyle bir kelime bulunmuyor, yaln zca ‘bula mak’ fiili mevcut 
(Akal n, 2011). Kelimenin hangi ortamda, kimler taraf ndan türetildi ini, türetmenin filolojik bir temel 
üzerinde yürütülüp yürütülmedi ini bilmiyoruz. tikakta yayg nca kullan lan usuller tercih edilmemi . 
O yüzden ilk duyu ta al lmad k geliyor, kula  t rmal yor. Bununla birlikte asl nda Türkçenin buna 
benzer morfolojik yap lar arz eden i tikaklar  var, ‘dalamak’ fiilinden ‘dala ’ gibi. Hatta Divanü Lugati’t-
Türk’te ‘izdiham, kar kl k, karga a’ anlam na gelen bir de ‘bulga ’ kelimesi mevcut (Atalay, 1986: 114). 
Morfolojik bak mdan prensipte ‘bula ’ ile ayn  olan bu kelime, bulga- fiil gövdesine getirilmi  fiilden 
isim yapan bir -  ile te kil edilmi tir. Eski Türkçede benzer ba ka kelimeler de vard r. Ayr ca Banguo lu 
bu gibi durumlarda bir “hece bini mesi”nden bahsediyor (Banguo lu, 1990: 262). Hece olmasa da bu 
kelimede bir ses “bini mesi”nden söz edilebilir. Zira mü areketle sonlanan fiil gövdelerine fiilden isim 
yapma eki -I  getirildi inde mükerrer / / seslerinin, telaffuz zorlu u sebebiyle teke indirilme durumu 
söz konusu olabilmektedir (dö ü ü  > dö ü  gibi). Buna göre ‘*bula ’ n da ‘bula ’a dönü türülmü  
oldu u dü ünülebilir. Kelime bütün bunlar göz önünde bulundurularak bilinçli bir ekilde mi türetildi, 
yoksa ayaküstü birkaç amatör taraf ndan m  öne sürüldü bilmiyoruz. Fakat art k yayg nl k kazanm  
durumda. Bunun yerine zaten var olan ‘bula ma’ kullan labilirdi veya ‘bula ’ gibi yad rganmayacak bir 
kelime de teklif edilebilirdi. ‘Bula ’ n, yukar da bahsi geçen ‘enfeksiyon’u ya da ngilizce transmission 
‘aktarma, nakletme, teslim etme’ kelimesini kar lamak üzere te kil edilmi  oldu unu dü ünüyoruz. 

Sürüntü: Türkçe imkânlarla türetilen di er bir kelime ‘sürüntü’dür. Türkçe Sözlük’te bu kelime de 
henüz bulunmuyor (Akal n, 2011). Kelime, sür- fiil kökü üzerine gayet nizami surette kurulmu  bir 
isimdir; morfolojik yap s nda herhangi bir yanl  görünmüyor. Ergin’in izah na göre kelimeyi sür-ü-n-
tü eklinde morfemlerine ay rmak mümkündür (Ergin, 2009: 194). Buradaki n-tI morfemleri üzerine 
genel ve tafsilatl  bir çal man n gerekli oldu unu dü ünüyoruz. Türkçede ayn  morfolojik model 
çerçevesinde türetilmi  ‘y k nt , üzüntü, kesinti’ gibi birçok kelime mevcuttur. ‘Sürüntü’ t p st lah nda 
‘mukoza (göz, KBB ve genital bölgeden) veya yara üzerinden t bbi amaçla al nan vücut s v s  örne i’ 
manas nda kullan lmaktad r. Gündelik hayatta ‘sürüntü’ yerine ‘numune, örnek’ gibi kelimeler de 
kullan labilmektedir. ‘Sürüntü’nün ngilizcesi swab, Frans zcas  écouvillonage ya da prélèvement, 
Almancas  Abstrich’tir. Türkçedeki kelime, semantik cephesi itibar yla Almancadakine daha yak nd r. 

Bu bahsettiklerimizin d nda bugün Türkçede ‘a  kar t , temasl , korona temasl , süper bula t r c ’ gibi 
kolay anla l r yap da olan tabirler; ‘zoonos’ gibi henüz halk aras nda yayg nla mam  kelimeler; ‘zoom’, 
‘teams’ gibi marka adlar  da mevcuttur. Burada bunlarla ilgili tafsilata girilmemi tir. Mesela ‘sanal 
s n f/derslik’ (< virtual classroom) gibi bir s fat terkibi, her ne kadar ‘yeni normal’de ortaya ç km  veya 
yayg nla m  olsa da terkibi olu turan kelimeler tek tek daha önceden, en az ndan belli ya  aral  
içerisinde bulunan halk aras nda gayet iyi biliniyordu. Bu liste eksiksiz olma iddias nda de ildir.  
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Sonuç 

Gündelik dilde son iki y lda görülen yukar da temas etti imiz bu yeniliklerin d nda, çal mam zdan 
ayr ca ç kar labilecek çok önemli bir sonuç vard r. Avrupa’n n üç büyük dilini konu an milletler (ve 
asl nda birçok ba kas ), yüzy llar içerisinde birbirlerinin has mlar  olmu , hatta yekdi erini yok etme 
kasd yla sava lar yapm  olmalar na ra men görüldü ü gibi bugün bilim dilinde umumiyetle ortak bir 
terminoloji kullanmaktad rlar. Bu terminoloji, büyük oranda Avrupa’y  Avrupa yapan kültür dilleri 
Yunanca ve Latinceden yola ç karak olu turulmu tur. Avrupa’n n bilimde bu denli h zl  ilerleyi inin 
sebeplerinden birinin bilim dilindeki terminolojik birlik oldu unu söylemeye hacet var m d r? Türkçede 
ise (özellikle çal ma saham oldu u için gayet iyi bildi im dil biliminde) tek bir mefhumun kar l  
olarak ahsi zevk ve keyfe göre 6-7 farkl  st lah kullan labilmektedir. 
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22- Mehmet Akif's opinions and suggestions on child, family and community 
education 

smail DEM R1 

APA: Demir, . (2022). Mehmet Akif's opinions and suggestions on child, family and community 
education. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 394-404. DOI: 
10.29000/rumelide.1073939. 

Abstract 

Mehmet Akif Ersoy is an enlightened personality known as "the person who lives what he believes 
and never gives up on his values". Mehmet Akif reflects his main views on the correct education of 
society. In this study, the poet's ideas, which were kneaded by the storm of his own period, were 
examined and his suggestions in child, family and community education were tried to be revealed. 
An important aim of the study is to reveal educational ideas that will shed light on the present in this 
respect, based on Mehmet Akif's understanding of education. Mehmet Akif's views on education have 
been interpreted and tried to be interpreted in context of the information gained. Considering 
Mehmet Akif Ersoy's views on education in order for society to benefit from non-formal and formal 
education more effectively today can be seen among the important suggestions developed based on 
the results of the research. 

Keywords: Mehmet Akif Ersoy, thinker, national poet, General education, Education in the family 

Mehmet Akif’in çocuk, aile ve toplum e itimine dair görü  ve önerileri 

Öz  

Mehmet Akif Ersoy, inand n  ya ayan ve de erlerinden asla vazgeçmeyen ayd n bir ki iliktir. 
Özellikle e itim ve ö retim konular nda toplumda önder rolüyle ön plana ç km t r. Mehmet Akif, 
yazd  birçok eserinde toplumun do ru e itilmesi hususunda belli ba l  görü lerini yans tmaktad r. 
Bu görü lerini, e itim sistemimizin tüm yönleriyle ele al nmas , ça a uygun ekilde geli tirilmesi ve 
düzenlenmesi etraf nda ekillendirmeye çal m t r. Bu ba lamda çal mada airin çocuk, aile ve 
toplum e itimindeki görü  ve önerileri ortaya konmaya çal lm t r. Çal man n önemli görülen di er 
bir yönü ise, Mehmet Akif’in e itim anlay ndan yola ç karak bu aç dan günümüze k tutacak e itim 
dü üncelerini ortaya koymakt r. Yöntem aç s ndan konu ile ba lant l  görülen birçok yaz l  ve sözlü 
kaynak ara t r lm  ve kazan lan bilgiler ba lam nda Mehmet Akif’in e itim hakk ndaki görü leri 
yorumlanarak anlamland r lmaya çal lm t r. Ayn  zamanda bugün toplumun yayg n ve örgün 
e itimden daha etkin bir ekilde faydalanabilmesi için Mehmet Akif Ersoy’un e itim konusundaki 
görü lerinin dikkate almas , ara t rman n sonuçlar na ba l  olarak geli tirilen önemli öneriler 
aras nda görülebilir. 

Anahtar kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, fikir adam , milli air, yayg n e itim, ailede e itim 
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Introduction: 

Mehmet Akif Ersoy, like every thinker, is primarily an educator. But his difference from other educators 
is that the poet tries to do this sacred duty by getting off the classroom platform and going up to the 
nation's platform. The subject of education occupies a very important place among the writings and 
poems of Mehmet Akif, who takes it upon himself to explain many problems related to our cultural, 
political and social life from this lectern. His writings and poems, in which he deals with the subject of 
education from various aspects, are considered remarkable in many ways. When his works are examined 
in general, it is seen that he covers the place of education in the life of society, its importance and current 
problems, especially diagnosis, determination and suggestions on the education system. Before going 
into this intellectual person's views on education and training, it was thought that it would be important 
to give information about his own life and the period in which he lived, in terms of getting to know the 
author better. 

Life of Mehmet Akif Ersoy 

His father is Tahir Efendi, known by the nickname "Cleanliness from Silk", one of the professors of Fatih 
Madrasa, and his mother is Emine erife Hatun, the daughter of Mehmed Efendi from Buhara. His 
father is from Rumelia and his mother is the daughter of Shirvani Rü tü Efendi from Buhara, who died 
in the vicinity of Amasya while on a pilgrimage from Bukhara. Tahir Efendi is the second wife of Emine 

erife Han m. Mehmet Akif described his father as "Clean, in a white turban, at the age of fifty-five, but 
his body is fit, his hair and beard are very white." he would describe. He also describes his mother as 
follows: “She was a woman who was very fond of his worship. So was my father. Both had religious 
virtues. Because they had tasted the pleasure of worship so much.” 

Mehmet Akif Ersoy was born in Istanbul in 1873, in the house number 12 in the Nasuh neighborhood of 
Fatih's Sar güzel district, where there is a traditional and simple life. Vatan Avenue passes through the 
middle of this district, which was in ruins in a big fire at that time. His real name is Mehmet Ragif. Ragif 
corresponds to 1290 Hijri with its abjad calculation. This number is Akif's date of birth.  

The great poet and thinker Sezai Karakoç makes the following beautiful comment about Akif's origin 
and family: “Paternal lineage is Rumelian, maternal lineage is Bukhara, his birthplace is Fatih. In other 
words, the synthesis of Eastern Islam, Western Islam and Central Islam is a child.” Again, Sezai Karakoç 
describes the Fatih district where Mehmet Akif was born: “The Fatih district is the second Istanbul 
within Istanbul and is one hundred percent Fatih city. Fatih Mosque, around this immortal monument 
of Islamic-Turkish tradition, is a society where the purest Muslim-Turkish excitement is knitted around 
the circle of Fatih madrasahs and district.” 

Mehmet Akif's childhood years, when the Ottoman Empire was seen as a "sick man" and this view 
infected the intellectuals and statesmen of the period like an ominous disease, the collapse conditions 
caused despair, depression and dissolution in almost everyone, and despite all this, people tried to do 
good things. coincides with a period. It was the conditions in which the magnificence of the six-century-
old world state on the world stage began to decline, which kneaded and revealed the national and 
spiritual spirit of Mehmet Akif ( naltekin, 2008: 24). 

One of the most important characteristics of Mehmet Akif is the education he received. The fact that it 
was born in a period when Ottoman modernization was very intense has an important role in this. With 
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the support of his family, Akif was able to interpret tradition and modernity in education in a solid way. 
Because, looking at his educational status, it can be seen that he benefited from both modern and 
traditional educational institutions. On the one hand, institutions such as madrasas where important 
traditional scientific activities are carried out, on the other hand, modern education centers that have 
been constantly developing since the Tanzimat. In this respect, Akif is like a bee collecting honey from 
both institutions. This situation was reflected in his world of thought in the following years. 

Akif started Emir Buhari School in Fatih in 1878, when he was 4 years, 4 months and 4 days old, 
following the traditions of the period. After studying here for about two years, he started Fatih btidai at 
the end of 1879. During this period, he also took Arabic lessons from his father. Later, he finished three 
years of primary school and started Fatih Merkez Rü diye in 1882 (Ersoy, 1993: 18-19). While continuing 
his education in Rü diye, Mehmet Akif started to be a hafiz and continued to learn Arabic from his 
father. At the same time, after the afternoon prayers in Fatih Mosque, he studied Persian lessons from 
Esad Dede from Thessaloniki. He took lessons from Hoca Halis Efendi in order to improve his Arabic. 
Since his literary taste also improved during this period, he also read Fuzuli's Leyla and Majnun, Shirazli 
Hafiz's Divan, Mevlana's Mesnevi and Sa'di's Gulistan. In Rü diye, on the other hand, he ranked first in 
every class in French, Turkish, Persian and Arabic (Okay, 1989: 7). 

Mehmet Akif, who finished the three-year high school in 1885, entered his youth by making the best use 
of modern and traditional education opportunities. Along with all these, it is known that Akif read the 
Celaleyn Tafsir, an important Qur'anic Commentary, 18 times until the early 1920. Thus, Mehmet Akif, 
while learning traditional sciences, did not break away from modern science and could successfully take 
both together (K l ç, 2008: 45). 

When Mehmet Akif reached the age of choosing a profession, his father left him free to make this choice 
himself. Because he believed that his son had reached the maturity to make a sound decision. This was 
also a clear indication of the trust in the character education given to Akif. Akif made his decision on 
this matter, which was very important to his, and chose the Mulkiye Mektebi, one of the most popular 
schools of his time, without hesitation. 

Expressing that the choice of profession and school in the following years is one of the most important 
turning points in a person's life, Akif emphasized that especially young people should surpass their 
fathers and teachers in terms of profession and science, and he warns that otherwise the young people 
who will be raised will be lost and we will face the danger of becoming snobs (Ersoy). , 1985: 367-368). 

He conveys these thoughts in the following lines: 

-Bir sözümden k z yorsun.  

-Kime derler züppe? 

-Sana derler. 

-Neye? 

-Hem benzemedin merhuma; 

-Hem neden benzemedin, dersen, efendim, sorma, 

-O ne hiddet, o ne iddet! Çal p benzesene! 

- lme vakfetti i dirsek baban n: elli sene. 

-Sen dua et babadan toplad n mirasa, 

-Hep onun himmetidir üç sat r ilmin varsa. 
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-Üç sat r, hem de, lâhî, ne tükenmez irfan! (Ersoy, 1985: 369). 

- You are angry at my word. 

- Who do they call dandy? 

- They say to you. 

- why? 

- You didn't look like the deceased; 

- And if you say why you don't look like, sir, don't ask, 

-What rage, what violence! Work and emulate!  

-Time your father spent on science: fifty years. 

-You pray for the inheritance you collected from your father, 

-It is always his help if you have three lines of knowledge. 

- Three lines, divine, how inexhaustible wisdom! (Ersoy, 1985: 369). 

Mehmet Akif, while emphasizing strongly that one should work and have a profession, elaborately 
emphasizes the importance of vocational education, emphasizing that otherwise the growing 
generations will be lost. At the same time, it is seen that almost all of Akif's works deal with the situation 
of society and the individual in a degenerate culture in detail. The alienation of the society and the 
individual from their culture as a result of modernism has become an important problem on which it 
focuses. These problems, which Mehmet Akif is concerned about, are among the important issues of our 
day. One of the issues that Mehmet Akif Ersoy emphasizes on education is the conflict between the 
schools opened right after the Tanzimat and the neighborhood schools and madrasas, which were the 
existing educational institutions of that period. For this reason, Akif has made comments and 
suggestions about the educational complexity of the period he lived in. 

Method 

This study was carried out by focusing on document analysis, which is one of the qualitative research 
methods. The document analysis method is based on the examination of written sources containing 
events and facts related to the researched subject. Researchers reveal the culture, tradition, state policy, 
beliefs and many other things of any society through document analysis.  

At this point, the document analysis method can be called the technique of obtaining data containing 
information about the subjects planned to be investigated or the analysis method (Y ld r m and im ek, 
2006, s. 187). 

In addition, documents and documents are among the most important data collection tools while 
examining the religious, political, economic, socio-cultural aspects and important characteristics of a 
nation. 

Findings 

Education is an ongoing activity from life to death and a set of values that make people mature. People 
pass through the filter of education through experiences, all kinds of customs, traditions, customs, 
honesty and patriotism that they encounter in all their life adventures. This shows us the fact that 
education covers the whole of human life. 
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One of the most effective ways of transferring the values of the culture to which it is attached to the 
society is to keep the ideas of poets, writers and thinkers kneaded with the values of that society alive 
and to transfer their works from generation to generation. Thanks to these intellectuals who shape the 
history of the society, while preserving their tradition, on the other hand, they will be acquainted with 
the national-spiritual values that permeate the literary works that are their trust. Our national poet, 
Mehmet Akif Ersoy, who has devoted his life to science and raising people, has made an effort to raise 
awareness and educate the people with this awareness, on the one hand, with his perseverance during 
the years of the national struggle, and on the other hand, with his poems, writings and life. 

In this context, the first question of the research is "What are Mehmet Akif Ersoy's thoughts on 
traditional and modern educational institutions?"; The second question is "What are Mehmet Akif 
Ersoy's views on child, family and community education?". In line with these two questions, the 
educational institutions that were shaped in the turmoil of Mehmet Akif's period were mentioned; The 
social, religious and educational characteristics of the period were also examined in a comparative 
perspective within the conditions of the period. 

Between traditional and modern schools Mehmet Akif 

Mehmet Akif is aware of the place and importance of madrasahs in society. The institutions that could 
enlighten and direct the society at that time were madrasahs. It is only the madrasahs that reach the 
people and the villagers who are despised by the intelligentsia. Despite all this, the contempt and 
vilification of the madrasahs has caused great wounds in the education of the people (Ogur, 2008: 233). 
Emphasizing the necessity of madrasahs and schools in the country, Akif emphasizes that educational 
institutions should first eliminate the ignorance of the society and then teach people a craft. For real 
science must be beneficial to man. However, neither madrasahs nor schools are in a position to do this 
alone. For this reason, Akif did not consider it logical to demolish the madrasahs and build schools 
instead. According to him, the first thing to be done is the improvement of the madrasahs. Because it is 
easy to destroy a ready-made thing, and it is quite difficult to make a new one: 

Y kmak, insanlara yapmak gibi k ymet mi verir? 

Onu en çulpa herifler de, emin ol, becerir. 

Sade sen gösteriver “i te budur kubbe!” diye; 

ki rgatla iner imdi Süleymaniye. 

Ama gel kald ral m dendi mi, heyhat, o zaman, 

Bir Süleyman daha lâz m yeniden, bir de Sinan (Ersoy, 1985: 398). 

Does demolishing give people as much value as building? 

Even the most incompetent guys can do it, sure. 

Only you show “that's the dome!” saying; 

Sulaymaniyah now descends with two capstans. 

But when it was said, let's remove it, what a pity, then, 

We need one also Süleyman again, and one also Sinan (Ersoy, 1985: 398). 

Since Akif always emphasizes how necessary and important positive science is in social life, he sees it as 
a great deficiency that these sciences are not taught in madrasahs. At the same time, according to him, 
what society needs to do in order to catch up with the modern world is to take the inspiration of science 
from the source of the Qur'an and make the understanding of the century speak of Islam. This will only 
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be possible with science. Because the religion of Islam is the religion of humanity and life. While young 
soldiers are equipped with noble feelings such as freedom, self-sacrifice and determination, they should 
also gain a solid belief in Islam. Because, according to the religion of Islam, salvation can only be possible 
by giving people values such as truth, perseverance, righteousness and a true faith. 

Mehmet Akif, while presenting the education process as a project in general, mentioned its problems 
and solutions together. According to him, the biggest problem is ignorance. The definitive solution 
Mehmet Akif brought to the elimination of ignorance is education through school and press, as 
presented above (Ersoy, 2007: 186). Therefore, opening a school is not the only solution. In other words, 
for Akif, the name of the institution as a school or a madrasah does not change the quality of education. 
The important thing is whether the education that will meet the needs of the period is implemented 
without losing its essence. At the same time, according to Akif, innovations must be compatible with the 
essence of the nation for the society to adopt. It is also a mistake to think that positive results will be 
obtained by imitating the same practices that made the progress of another society and gave positive 
results. Because the needs and problems of every society are different. For this reason, in the activities 
to be carried out to ensure the progress of a society, it is necessary to take into account the 'nature of 
spirit' of that nation, while benefiting from the experiences of another society (Ersoy, 2007: 176-177). 

As stated above, it is very important that the information given in educational institutions is selected 
and of high quality. Empty knowledge and theories should not be taught in these institutions. Empty 
knowledge and theories should not be taught in these institutions. Mehmet Akif considers this as the 
consumption of a fortune. The spirit world of children and young people who are lost in theory is 
devastated and trapped in depressions. A few generations cannot erase the traces of mistakes made in 
education, and society cannot tolerate such a mistake. Another important issue expected from education 
is morality. Akif calls societies that have collapsed morally as dead nations. Because education aims to 
raise moral people who adopt basic values and to initiate positive changes in the attitudes and behaviors 
of these people. In this respect, morality and education are united around the same goal. Because 
education requires individuals not only to acquire knowledge, but also to internalize this knowledge and 
transfer it to their behaviors and attitudes (Gözütok, 2010). According to Akif, the biggest purpose of 
education is to show people the purpose of living a humane life and the ways to achieve it, and to raise 
individuals with personality in this way (Çamdibi, 2014: 13). This can be possible by teaching and 
developing the social values of the next generations. In fact, the primary purpose of education is to 
provide individuals with positive behaviors and to contribute to raising conscious generations.” (Keyifli, 
2013: 118-119). 

Mehmet Akif's understanding of child and family education 

Mehmet Akif has remarkable evaluations and suggestions, especially on child education. Since children 
are open and sensitive creatures to all influences, family education is of great importance in terms of 
forming the center of the education that children will receive in other environments. In other words, the 
education received in the family forms the basis of the education to be taken later. The child acquires 
the general traditions and habits here and forms his character here. Many reasons such as the feeling of 
love, which is one of the most basic elements of human life, the contribution of parents to it and the 
deviations seen in it, the relations of the family with other families and the socio-economic status play a 
positive or negative role in family education. As a result, there is no doubt that the most powerful factor 
in the child's acquisition of basic knowledge, habits and skills, assimilation of valid values and 
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adaptation to social life is the family (Öncül, 2000). Mehmet Akif states that education starts in the 
family and that the happiness of the child can only be possible with a good family education: 

Bu cehalet yürümez, asra bak n: Asr-  ulûm! 

Ba las n terbiyeniz, ailelerden, o lum. 

Sade hürriyeti ilan ile bir ey ç kmaz! 

Fikr-i hürriyeti hazmettiriniz halka biraz! (Ersoy, 1910: 182). 

This ignorance does not progress, look at the century: the century of sciences! 

Let your manners start with the families, my son. 

Nothing will happen just by declaring freedom! 

Get some people to accept your idea of freedom! (Ersoy, 1910: 182). 

As Mehmet Akif knew that the education given in the family was of a basic nature, he was also aware 
that it should be carried out together with the official education. He was aware of the importance of 
parents or the person who represents them as much as attending school. According to Mehmet Akif, for 
the healthy development of the child, education and education need supervision. For this reason, he 
asked his friend Fuad emsi nan, whom he trusted very much, for the audit and follow-up job, which 
he could not directly do during his time abroad due to his duty. In this regard, in the letter that Fuad 

emsi Inan sent from Egypt to remind him of what he should do, he wrote: 

“ ki gözüm Fuad, bizim Emin çok haylazl k ediyormu ; Müdavim bulundu u Üsküdar 
Sultanisi’nden savu up çar larda, pazarlarda dola yormu . Annesi, “ben ba a ç kam yorum” 
diyor. Dünden beri kafam alt üst oldu. Art k mektebe kadar giderek derece-i devam  hakk nda 
tahkikat icra edersin. Sonra bizim eve de u rayarak validesiyle konu ursun. O lan  azarlamak, 
dövmek ve türlü cezaya çarpt rmak salahiyetin dâhilindedir. Benim avdetime kadar sen velisi 
olacaks n, anlad n m ? Katiyen ihmal etmeyece inden emin oldu um için sana yaz yorum. Kuzum 
karde im, icab n  icrada terâhî (ihmallik ve gev eklik) gösterme.”(Ersoy, 2010:125).  

“Dear Fuad, our Emin was very mischievous. He was walking around the bazaars, avoiding the 
Üsküdar Sultanisi. "I can't handle it," says his mother. My head has been spinning since yesterday. 
Now you go to school and track whether you go to school or not. Then you go our house and talk to 
his mother. It is your responsibility to scold, beat and punish my son. You will be his guardian until 
I return. Did you understand? I am writing to you because I am sure that you will never neglect it. 
Dear brother don't be negligent about it” (Ersoy, 2010:125). 

We understand from this letter that Akif has emphasized the importance of an authority other than the 
subject in education by using the word "tedip", which is expressed as Arabic transitivity, here. In other 
words, according to him, education cannot be a virtue that a person can do only by himself. Education 
is a process that takes place when the tendencies and behaviors of the individual are controlled and 
directed by an external authority along with his own will. Education is a process that takes place when 
the tendencies and behaviors of the individual are controlled and directed by an external authority along 
with his own will. Also, although Mehmet Akif seems to have authorized Fuad emsi nan to beat his 
son Emin, we understand that he said this in order to give serious importance to this issue. Because the 
poet frequently states that nothing positive can be gained through education by force, brute force and 
scaring the child. Because violence and beatings have no place in real discipline understanding. Because, 
according to legal experts, violent physical punishments never reduce the criminality rate. On the 
contrary, this causes an adverse reaction (Bayraktar, 1994: 100–101). 

We see that Akif is against beating and beating in education while reading his poems. On the other hand, 
we see the same Akif as a helpless father in the face of a child with unique abilities, while expressing the 
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troubles he experienced with his son during his time in Egypt. As a matter of fact, it would not be an 
exaggeration to consider the works written by Akif on this subject, with all their special and general 
aspects, as educational science books (Çelebican, 2008: 655). 

Mehmet Akif focuses on some recommendations in the education of children and young people. 
According to him, children should be educated according to the conditions required by the age. Because 
children were created for a different time than we live in now. For this reason, according to the poet, 
forcing our children to accept the educational values of our age is like committing murder 
(Abdulkadiro lu and Abdulkadiro lu, 1987: 44). Generations should be raised in a healthy way and in 
accordance with the requirements of their time, and they should be educated as "people of the time they 
live" (Ogur, 2008: 236). At this point, Mehmet Akif emphasizes the importance of educating children in 
the following paragraph and raising them according to the requirements of the time: 

“Bizim adam olabilmemiz için çocuklar m z  okutmaktan, îcab-  asra göre terbiye etmekten ba ka 
çare olmayaca n  anlamayan ya hiç yoktur, ya pek azd r. Kendimiz ister okumu , ister okumam , 
ister iyi bir terbiye görmü  ister görmemi  olal m art k maziye kar m  say laca m z için bu gün 
dü ünece imiz bir ey varsa o da istikbâldir, evlatlar m zd r.” (Ersoy, 1910: 264). 

“There is hardly any or very few people who do not understand that there is no other way than 
raising and educating our children well so that we can be decent people. Whether we have studied 
or not, whether we have had a good upbringing or not, since we are now considered to be entangled 
with the past, if we have anything to think about today, it is the future, our children.” (Ersoy, 1910: 
264). 

Another issue Mehmet Akif emphasizes on education is community education. In this context, he first 
drew the picture of a perfect society by gathering the noble values of Turkish-Islamic morality in his 
soul, and then aimed to strengthen his own nation with the same values. According to Akif, the main 
reason for defeat and weakness is ignorance. For this reason, he considered the ignorance of the society 
as a plague that should be treated and warned the people with the following lines: 

Bir baksana: Gökler uyan k, yer uyan kt r; 

Dünya uyan kken uyumak maskaral kt r! 

Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet… 

Ey derd-i cehalet, sana dü mekte bu millet! 

Ey millet, uyan! Cehline kurban gidiyorsun! 

slam’  da “bats n” diye tutmu  yediyorsun! (Ersoy, 2000: 254). 

Take a look: the heavens are awake, the earth is awake; 

Sleeping when the world is awake is a farce! 

Unfortunately! Again, you are the cause of these disgrace… 

Trouble of ignorance, this nation is falling on you! 

People, wake up! You're falling victim to your ignorance! 

You are taking away Islam so that it will "fail"! (Ersoy, 2000: 254). 

With these words, Akif emphasized that the ignorant individual has no value in this world or in the 
Hereafter. The poet, who always prioritizes social education and morality in his poems, did not only 
describe the events and situations in the society, but also offered solutions for them (Ogur, 2008: 229-
237). In addition, Akif was worried that when societies remained ignorant, it would become a virtue to 
go to bed instead of working, to defraud the people, to abandon technology and science, and to indulge 
in negative behaviors and attitudes, and he described those who ascribe such things to him as fools. 
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Since he thought that the prevalence of such negative behaviors was due to the lack of education in the 
society, he recommended teaching them humanity and educating them. Thus, Mehmet Akif Ersoy 
displayed a great educator attitude, considering it his primary duty to spend his life on educating the 
society, having a moral virtue and realizing the truth. 

Conclusion and recommendations 

Mehmet Akif Ersoy was an intellectual who lived with human values and believed that contributing to 
civilization could only be possible through education. He was a thinker who devoted his life to preparing 
people for happiness in this world and the hereafter by educating them correctly and took this duty as 
his motto. In addition, he left deep traces by guiding the next generations and made important 
contributions to our education. The poet emphasizes the process and nature of a healthy education in 
many of his writings and poems. For this reason, Akif was constantly emphasizing that memorizing the 
learned information and keeping them in mind would only remain at the level of education, which is a 
step of education, and that this would not benefit people. He was aware that the knowledge gained 
through teaching can only be qualified as education if it helps the character development of the 
individual. For this reason, He did not see man as a lifeless recording device that stores information. On 
the contrary, he believed that man was a perfect creature that could transform the knowledge he gained 
into civilization. According to him, the main purpose of education was not just to acquire knowledge, 
but to use that knowledge in a way that would benefit human virtue. In this context, according to 
Mehmet Akif, who took Tirmidhi's hadith "Knowledge is what a believer loses, he can take it wherever 
he finds it" as his guide, youth should be wherever there is knowledge. They should never engage in 
negative behaviors that would contradict our national-spiritual values. 

Mehmet Akif Ersoy strongly emphasized that the values that form the basis of educational views should 
be understood in the most correct way. In this regard, he criticized the wrong understanding of 
education and emphasized that this understanding distracted societies from receiving healthy 
knowledge. He has frequently stated that it is wrong for societies to begin to see themselves at the same 
level as working societies without working. He stated that this situation would lead to laziness and 
insisted on the necessity of sincere work for social development. 

Mehmet Akif Ersoy also drew attention to the importance of scientific studies in the development and 
progress of society. Mehmet Akif, who gives special importance to learning and applying what he has 
learned, points to science as a way of salvation from social ignorance. At the same time, he states that 
the place of this science in our civilization should be well understood. Emphasizing that all scientific 
studies should be followed closely, Mehmet Akif presents many views on this issue. In particular, the 
poet's effort and determination in this matter should be applied as an example in formal and non-formal 
education institutions, and his experiences in this field should be included. Because the positive results 
of Mehmet Akif's efforts in education will contribute to young people, children and adults assimilating 
this value and applying it in their lives. 
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Extended abstract 

Introduction: Mehmet Akif Ersoy was an intellectual who lived with human values and believed that 
contributing to civilization could only be possible through education. He was a thinker who devoted his 
life to preparing people for happiness in this world and the hereafter by educating them correctly and 
took this duty as his motto. In addition, he left deep traces by guiding the next generations and made 
important contributions to our education. The poet emphasizes the process and nature of a healthy 
education in many of his writings and poems. For this reason, Akif constantly emphasized that 
memorizing the learned information and keeping them in mind would only remain at the level of 
education, which is a step of education, and that this would not benefit people. He was aware that the 
knowledge gained through teaching can only be qualified as education if it helps the character 
development of the individual. For this reason, He did not see man as a lifeless recording device that 
stores information. On the contrary, he believed that Man was a perfect creature who could transform 
the knowledge he gained into civilization.  

Purpose of the research: According to Mehmet Akif, the main purpose of education was not just to 
acquire knowledge, but to use that knowledge in a way that would benefit human virtue. In this context, 
according to Mehmet Akif, who took Tirmidhi's hadith "Knowledge is what a believer loses, he can take 
it wherever he finds it" as his guide, youth should be wherever there is knowledge. They should never 
engage in negative behaviors that would contradict our national-spiritual values. Mehmed Akif Ersoy 
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strongly emphasized that the values that form the basis of educational views should be understood in 
the most correct way. In this regard, he criticized the wrong understanding of education and emphasized 
that this understanding distracted societies from receiving healthy knowledge. He has frequently stated 
that it is wrong for societies to begin to see themselves at the same level as working societies without 
working. He stated that this situation would lead to laziness and insisted on the necessity of sincere work 
for social development.  

Results: Mehmet Akif Ersoy also drew attention to the importance of scientific studies in the 
development and progress of society. Mehmet Akif, who gives a special importance to learning and 
applying what he has learned, points to science as a way of salvation from social ignorance. At the same 
time, he states that the place of this science in our civilization should be well understood. Emphasizing 
that all scientific studies should be followed closely, Mehmet Akif presents many views on this issue. In 
particular, the poet's effort and determination in this regard should be applied as an example in formal 
and non-formal education institutions, and his experiences in this field should be included.  

Conclusion and discussion: Because the positive results of Mehmet Akif's efforts in education will 
contribute to young people, children and adults assimilating this value and applying it in their lives. In 
this study, the poet's ideas, which were kneaded by the storm of his own period, were examined and his 
suggestions in child, family and community education were tried to be revealed. An important aim of 
the study is to reveal educational ideas that will shed light on the present in this respect, based on 
Mehmet Akif's understanding of education.  
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23- Ivo Andriç’in “Drina Köprüsü”nde Türk kültüründen izler ve Türk tipi 

Dursun AH N1 

Julide ALACA2 

APA: ahin, D. & Alaca, J. (2022). Ivo Andriç’in “Drina Köprüsü”nde Türk kültüründen izler ve Türk 
tipi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 405-418. DOI: 
10.29000/rumelide.1073943. 

Öz 

Edebiyat eserleri, anlatt klar  döneme ayna tutma özelli ine sahiptir. Baz  eserler de sadece ortaya 
ç kt klar  toplumun aynas  olmakla kalmam lar, binlerce kilometre uzakl ktaki toplumlardan da izler 
ta m lard r. Nobel ödüllü yazar vo Andriç’in 1945’te yay mlanan Drina Köprüsü adl  eseri de Drina 
Köprüsü etraf nda yüzlerce y ll k bir zaman dilimini ele alm t r. Yazar, eserinde bölgenin çok uluslu 
yap s  içinde köprünün yap m ndan 1900’lü y llar n ortalar na kadar geçen sürede ya anan olaylara 
yer verir. Olaylar n merkezinde Sokullu Mehmet Pa a ve Drina Köprüsü vard r. Onun çocukken 
stanbul'a götürülü ü, sadrazam olarak geri geli i ve Bosna-Hersek’te Drina nehri üzerine bir köprü 

yapt rmak istemesi ve bu süreçte ya ananlar anlat l r. Yazar, anlat m n  köprünün bulundu u yörenin 
co rafyas yla, köprü için söylenenlerle, köprü hakk ndaki efsanelerle zenginle tirmi tir. Sokullu 
Mehmet Pa a’n n Osmanl  mparatorlu u’nda sadrazam olu u, bölgede ya ayan Türkler, anlat c n n 
eserde Türklerle ilgili pek çok yarg ya, tipe yer vermesinin önünü açm t r. Doküman inceleme 
yöntemiyle olu turulan bu çal mada, anlat c n n, yarg lar nda Türk kültüründen nas l bahsetti ini, 
nas l bir Türk tipine yer verdi ini ortaya ç karmak amaçlanm t r. Böylece hümanist kimli iyle, farkl  
din ve rklara ayr m yapmayan yakla m yla bilinen yazar n, kozmopolit bir bölgede ki ilere yakla m  
Türk kültürü ve tipi özelinde tespit edilmeye çal lm t r. Çal mada, kültür, Türk kültürü, edebi 
ürünlerde tipler ve Türk tipi üzerine genel bir giri  yap ld ktan sonra içerik analiziyle Türk kültürüne 
ait ögeler tespit edilerek de erlendirilmi tir. 

Anahtar kelimeler: vo Andriç, Drina Köprüsü, Türk, kültür, tip 

Traces of Turkish culture and Turkish character in "the Bridge on the Drina" by 
Ivo Andri  

Abstract 

Literary works have the feature of holding a mirror to the period they tell. Some works have not only 
been the mirror of the society in which they emerged, but have also carried traces of societies 
thousands of kilometers away. Nobel Prize-winning writer Ivo Andric's work called The Bridge on the 
Drina, published in 1945, also deals with a period of hundreds of years around the Drina Bridge. In 
his work, the author gives place to the events that took place in the multinational structure of the 
region from the construction of the bridge to the middle of the 1900s. At the center of the events are 
Sokullu Mehmet Pasha and the Drina Bridge. It tells about his being taken to Istanbul as a child, his 
return as grand vizier and desire to build a bridge over the Drina river in Bosnia-Herzegovina and 
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what happened in this process. The author enriched his narrative with the geography of the region 
where the bridge is located, what was said about the bridge, and legends about the bridge. The fact 
that Sokullu Mehmet Pasha was the grand vizier in the Ottoman Empire, the Turks living in the 
region, paved the way for the narrator to include many judgments and types about Turks in the work. 
In this study, which was created by document analysis method, it was aimed to reveal how the 
narrator talks about Turkish culture in his judgments and what kind of Turkish type he includes. 
Thus, the approach of the author, who is known for his humanist identity and his approach that does 
not discriminate against different religions and races, to people in a cosmopolitan region has been 
tried to be determined in the context of Turkish culture and type. In the study, after a general 
introduction on culture, Turkish culture, types in literary products and Turkish person type, elements 
of Turkish culture were determined and evaluated with content analysis. 

Keywords: Ivo Andric, The Bridge on the Drina, Turkish, culture, type 

Giri  

Kültür en geni  etnografik anlam yla al nd nda, insano lunun toplumun bir mensubu olarak edindi i 
bilgi, inanç, sanat, töre, yasa, görenek ve di er tüm yetenekler ile al kanl klar n olu turdu u karma k 
bir toplamd r (Tylor, 1871, s. 91). Meriç de kültüre “Az veya çok kal pla an dü ünü , duyu  ve davran  
tarzlar ; bu bütünü birçok insan ö renir ve bölü ür. Böylece kültür, belli ki ileri hem objektif hem de 
sembolik olarak ba kalar ndan ayr  bir topluluk haline getirir.” tarifini teklif eder (Meriç, 2017, s. 67). 
Kültür, toplumlar n görü  birliktelikleri etraf nda ürettikleri dü ünceler, inançlar, yöntemler, yemekler, 
k yafetler, mimari yap lar, sanatsal ürünler çerçevesi dâhilinde insanlar n ya amlar n  biçimlendirdi i 
esnek bir bütünü ifade eden ve soyutlanabilen kurallar sistemidir.  

Gökalp (1969, s. 84) kültür kavram n  hars ve tehzib olarak iki farkl  koldan ele almaktad r. Hars olarak 
ifade etti i durum halk kültürünü yans tmaktad r. Toplumun dili, dini, ahlâk , edebiyat , örfleri, adetleri, 
görenekleri, estetik ürünleri hars içinde toplanmaktad r. Tehzib ise yaln z yüksek bir tahsil görmü , 
yüksek bir terbiye ile yeti mi  hakiki münevverlere mahsustur. Hars milli bir duru u sergilerken 
tehzibin milletleraras  bir ekseni ortaya koydu u anla lmaktad r. Tehzib ayd n ki ilerin küreselle me 
ideolojisi içerisinde milli kültürüne yabanc la mas n  önlemekte ve münevverlerin milletleraras  
de erlerden süzdüklerini milli de erlerle sentezleyerek yeni boyutlar n meydana gelmesini 
sa lamaktad r.  

Kültürün s n rland r lamayan bir çizgiye sahip olmas , kullan ld  farkl  alanlarda yeni özellikleri 
bünyesine eklemesi ve sahip oldu u i levlerin de i imlere uyum sa layan bir yap da bulunmas  onu 
sonsuz bir tan mlama içerisine sokmaktad r. Güvenç (1979) de ebedî tan mlar perspektifindeki kültürün 
belli bir duruma a rl k verilerek yap lan betimlemelerini dokuz ba l kta toplamaktad r; Sosyal Miras ve 
Gelenek Birli i Olarak Kültür, Hayat Yolu ya da Biçimi Olarak Kültür, dealler, De erler ve Davran lar 
Olarak Kültür, Çevreye Uyum Olarak Kültür, Geni  Anlamda E itim Olarak Kültür, Bireysel Psikoloji 
Olarak Kültür, Olu umu ve Kökeni Yönünden Kültür, Dü ünü  Olarak Kültür, Simge (Sembol) Olarak 
Kültür (Güvenç, 1979, s. 101-102). 

im ek ve arkada lar  (2011) kültürün çe itlerini yayg nl k derecesine göre kültür; alt ve genel kültür, 
ögelerinin birle imine göre kültür; maddi ve manevi kültür, ö renilme zaman na göre kültür; sonradan 
ö renilen, birlikte olu an ve önceden olu an kültür, kar  kültür ve di er kültürler olarak s ralamaktad r.  
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Türk kültürü 

Bir kültürün var olmas  için gereken toplu ya am, ortak görü  birli i, belirlenen ilkeler etraf nda hayat n  
biçimlendirme özellikleri, Çin kaynaklar nda yungnu olarak adland r lan, Türk tarih yaz m nda ise 
Büyük Hun mparatorlu u denilen bozk r n ilk imparatorlu unda görülür (Ögel, 1948, s. 265). Türk 
kültürü devlet olu umundan önce atl  göçebe ya am tarz nda da belirli bir kültürel yönelim ortaya koyar. 
Türklerin tarih öncesi dönemine ait yaz l  boyutta yeterli kaynak bulunmad ndan kültürel incelemeler, 
Türk toplumunun yerle ik ya ama geçerek yaz y  etkin bir ekilde kullanmas  ile ba lar. 

Türk ad n  devlet ismi içinde kullanarak kültürel görünümünü do rudan yans tan ilk devlet 
Göktürklerdir. Göktürkler, Türk kültürüne dair en de erli yap t olan Orhun Kitabelerini meydana 
getirerek Türklerin medeniyet sahas nda yer sahibi olmas nda önemli bir pay sahibi olur. Türk ad n n, 
Türk milletinin isminin geçti i ilk Türkçe metin… lk Türk tarihi… Ta lar üzerine yaz lm  tarih… Türk 
devlet adamlar n n millete hesap vermesi, milletle hesapla mas … (Ergin, 2016, s. 15). lk Türk 
devletlerini olu turan Büyük Hun mparatorlu u, Göktürkler, Avrupa Hun mparatorlu u, Uygurlar 
gibi toplumlar küçük farkl l klar d nda ortak bir kültürün etraf nda varl klar n  sürdürür. 

Türklerin en eski dinleri Gök Tanr  dinidir. Gök Tanr  dini tek tanr l  bir dini temsil eder, tanr  sonsuzluk 
içinde alg lan r ve Türk dini içerisinde herhangi bir putla t rma varl  yer almaz. Hükümdar dinin 
verdi i kutsall kla beraber devlet yönetimini elinde tutar. Türk toplumu da hükümdara yönetme 
yetkisinin tanr  taraf ndan verildi ine inanarak ona büyük bir ba l l k duyar. Gök Tengri her eyden 
önce bir imparatorluk tanr s d r. Hükümdar onun taraf ndan gönderilen, onun benzeri veya gölgesidir. 
Onun yeryüzündeki temsilcisidir (Roux, 2002, s. 115).  

Türk kültürü, slamiyet’in kabulü ile birlikte yeni bir boyut kazan r. Asya’n n bozk rlar nda in a edilen 
Türk kültürü slam dini ile kendini yeniden biçimlendirir. Biçimlendirmeyle birlikte Türkler ana kültür 
dairesinden ayr lmamak için slamiyet üzerinde yeni yorumlamalar meydana getirir. Türklerin ana 
kültür merkezlerinden ayr lmayarak slamiyet çerçevesinde in a ettikleri Türk kültürü O uz Boylar  
aras nda kendini gösterir. XII. ve XIV. yüzy llar aras nda Anadolu’da yurt edinmi  olan O uz Türkleri 
Asya’dan getirdikleri kültür tohumunu Anadolu topraklar na ekerek onu Türk slam kültürü ekseninde 
büyütmü lerdir. Sümer (1972) O uzlar n Anadolu’ya geldiklerinde maddi ve manevi harslar  ile birlikte 
geldiklerini ve O uz Türkçesinin Anadolu ve stanbul’a varmadan önce Türkistan’da bugün var olan 
mahiyetini içerip orada da Türk lehçelerinin en güzeli olarak nitelendirildi ini dile getirir.     

Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hac  Bekta i Veli, Pir Sultan Abdal, Sar  Saltuk gibi isimler 
slamiyet’in Türk kültürü içinde yeni bir perspektif kazanmas n  sa lar. Türk slam kültürünün temelini 

olu turan bu mutasavv flar, Balkanlarda güçlü bir Osmanl  Devleti’nin kurulmas nda önemli katk lar 
sa lar. Kolonizatör Türkler olarak adland r lan bu mutasavv flar, Balkan co rafyas nda -Drina Köprüsü 
roman nda da örnekleri görülen- ho görü, adalet, e itlik de erlerini temsil ederek Türklerin sahip 
oldu u nitelikleri yans t r. Osmanl  fetihlerinin Balkanlarda bu denli h zl  yay lmas n n sebepleri 
aras nda, Türkistan’da do an, Anadolu’da olgunla an ve geli en tasavvufi dü üncenin temsilcileri olan 
tarikat eyhleri ve halkla daha yak n temasta bulunan dervi lerin faaliyetleri gösterilebilir. (Barkan, 
2002, s. 136).  

Türk kültürünün temel eksenini olu turan yap ta lar na zaman de i tikçe farkl  unsurlar n da kat lmaya 
ba lad  görülür. Yeni olu umlar, kültürel belle i temel gövdesinden uzakla t rarak kendi merkezi 
etraf nda ekillendirmeye çal r. Türk kültürünün ana kültürel belle inde sapmalar n ortaya ç kmas  
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Osmanl ’n n 1453 y l nda stanbul’u fethi ile birlikte Do u Roma miras  üzerine yerle mesiyle ba lar. 
Osmanl  elde etti i bu mirastan do rudan veya dolayl  olarak etkilenme sürecine girer. stanbul’un 
fethiyle Fatih’in üçüncü bir gelene i benimsedi i görülür. Fatih’in stanbul’u ald ktan sonra kendisini 
Roma mparatorlu u’nun tek varisi saymas , üçüncü gelene in ifadesidir ( nalc k, 2009, s. 111).   

Osmanl  Devleti Fatih Sultan Mehmet dönemi ile birlikte merkezi hiyerar ik bir sistem içine girmeye 
ba lar. Osmanl ’n n benimsedi i merkezile mi  hiyerar ik yönetim sistemi o zamana kadar var olan 
hiçbir Türk devletinde görülmez. Osmanl ’n n içinde bulunan de erleri tekle tirip kocaman tek bir 
kubbe alt nda toplamaya çal mas  ana kültürü ile çat malar ya amas na sebebiyet verir. Osmanl  
topraklar n n her yerinde merkeze ba l  örgütlenme in a etme amac , onu kurulu unda en büyük 
destekçisi olan O uz’un di er boylar n n temsilcisi olan Türkmenlerle bir mücadele içine sokar. Osmanl  
vergilendirme stratejisinin göçebe hiçbir topluluk istememesi Türkmenlerin Asya’dan Anadolu 
topraklar na ta d klar  Türk kültürünün zay flamas na yol açar. Osmanl  merkezi bürokrasisi, 
Türkmenlerin atadan gelen hane birlikteliklerini bozup tek haneye indirerek onlar  ortadan kald r r. 
nalc k (2009) Fatih’in, bütün devlet yetkilerini kendinde toplamak ve imparatorlu u salt bir biçimde 

merkezden idare eden bir hükümdar görünümü ortaya koymak için mutlak yetine kar  ç kan ve 
ç kabilecek tüm unsurlar  ortadan kald rd n  veya de i tirdi ini ifade eder. 

Fatih Sultan Mehmet’in merkeziyetçili i kuvvetlendirmek için ald  tedbirlerden biri de devleti 
yönetecek üst seviyedeki yöneticileri dev irmelerden seçmesi, Müslüman ve Türk as ll  olanlar  bu 
makamlardan uzakla t rmas d r (Demir, 2019, s. 20). 15. yüzy l n ortalar ndan ba lay p 18. yüzy l n 
ba lar na kadar uygulanan dev irme sisteminde Balkanlarda ya ayan Hristiyanlardan dev irme 
yap lmakla birlikte 15. yüzy l n sonlar ndan itibaren Anadolu'daki Hristiyanlardan ve 16. yüzy lda ise 
bütün imparatorluk co rafyas nda ya ayan Hristiyanlardan dev irme yap lmaya ba lanm t r (Demir, 
2019, s. 22). 

Dev irilecek çocuklar fiziksel, ruhsal, bili sel yönlerden birçok denetime tabi tutularak seçilmi lerdir. 
Beden yap s nda bozukluk, anormallik bulunan, çok uzun boylu veya çok k sa boylular, köse, kel, 
do u tan sünnetli olanlar dev irme al nmam , orta boylular, vücudu uyumlu olan uzun boylular tercih 
edilmi lerdir. Dev irilecek çocuklar zekâ testine de tabi tutulmu lard r. Dev irme sistemiyle 1519 y l nda 
henüz çocuk ya tayken Edirne Saray na getirilenlerden biri olan Sokullu Mehmet Pa a da zekâ testinden 
geçirilmi , bir tabak çorban n ba na oturtulmu  ve ellerine a za götürülemeyecek kadar uzun ka klar 
verilmi tir. Sokullu, elindeki ka kla kar daki çocu a çorba yedirmi , kar daki çocuk da Sokullu'ya 
çorba yedirmi tir. Böylece her ikisi de zekâ testinden ba ar yla geçmi lerdir. Testle çocuklar n bencil 
olup olmad , yard mla ma niteli ine sahip olup olmad  da tespit edilmi tir (Demir, 2019, s. 23). 

Dev irilerek sadrazaml a kadar yükselmi  olan Sokullu Mehmet Pa a, kültürel mirasa tarihi eserlerle 
katk lar sa lam  bir devlet adam d r. Lüleburgaz Deresi üzerinde Mimar Koca Sinan’a yapt rd  
Lüleburgaz Köprüsü ve Lüleburgaz Sokullu Mehmet Pa a Külliyesi, bu eserlere örnek olarak 
gösterilebilir. Sadrazaml  döneminde 1578’de Belgrad’a Sokollu Mehmed Pa a Çe mesini yapt ran 
Sokullu, 1571 ile 1577 y llar  aras nda memleketi olan Sokol köyünün yak n na Bosna Hersek ve civar  
Avrupa’daki köprü mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Drina Köprüsünü yapt r r. Köprü, 
Bosna ile stanbul aras nda yer alan anayol üzerinde in a edilmi  olup etraf ndaki köy ve ehirlerin 
geli mesinde önemli bir rol üstlenmi tir.  
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Türk tipi 

Türklerin, Nuh Peygamberin o ullar ndan Yasef’in soyundan geldikleri iddias n  dile getiren; dilleri, soy 
özellikleri, gelenek ve görenekleriyle, öteki uluslardan çok de i ik ayr cal klar gösterdiklerini belirten 
Ça atay, Türk tipini öyle tarif eder (Ça atay, 1996, s. 509):  

“Türklerin en çarp c  özellikleri: soylu, merhametli, ho görülü, yard m ve konuksever olmalar d r. 
Onlar, kad na, ya l ya ve çocu a kar  son derece sevgi ve sayg  beslerler. Ba ka uluslarla ili kilerinde 
ç kan sorunlara anla ma ile çözüm yolu aramay  ye lerler. Bulgarlar n Balkan Sava lar nda, 
Ermenilerin Do u Anadolu'da, Yunanl lar n Balkan Sava lar nda ve Bat  Anadolu'yu i gallerinde, 
korumas z kad nlara, ya l lara ve çocuklara yapt klar  gibi rza, cana, mala ac mas zca sald rmalar, 
Türklerin hiç yapmad klar  bir eydir. Zaten soylu bir millet bunlar  yapmaz. Bunun son kan t  bu 
soysuzca davran lar ndan sonra, Ulu Önder M. K. Atatürk'ün Anadolu'dan kovdu u o dü manlara, 
öç alma duygusuyla onlar n yapt klar n n hiçbiri yap lmad . M. Kemal Pa a "Yurtta bar , cihanda 
bar " ilkesini benimsedi ve hep ona ba l  kald .”  

Tipleri sosyal bak mdan manal  bulan ve tiplerle içinde do duklar  toplum aras nda yak n bir münasebet 
oldu unu belirten Kaplan (1991), “alp tipi” ve “gazi tipi” gibi birbirinin devam  gibi görünen ama din 
unsuru nedeniyle aralar nda ciddi farklar bulundu unu ifade etti i iki Türk tipinden bahseder. Edebi 
eserlerin bir bütün olarak alg lanmas na katk  sa lad klar  için tipleri önemli bulan Kaplan, tipler 
arac l yla, içinde meydana geldikleri toplumun sosyal artlar n , zihniyet, örf ve adetlerini anlaman n 
daha kolay olaca n  dile getirir (Kaplan, 1991, s. 6). Kaplan’ n çizdi i tipler, alp, gazi ve veli tipleriyle 
s n rl  de ildir. Tanzimat sonras  ayd n tipi ve esnaf ve zanaat erbab  ahi tipi de Kaplan’ n dikkat çekti i 
tipler aras nda yer almaktad r (Kaplan, 1991, s. 7, 8). Ça atay da ahîli i, Türk yard mseverli inin, 
do rulu unun, merhametli inin, sanat ve meslekle kucakla m  bir biçimi olarak görür (Ça atay, 1996, 
s. 516). 

Türklerin iki bin y ll k tarihini anlatan Roux da ortak karakter özellikleri aras nda, maddi ve manevi 
sa laml k, onura verilen önem, verilen söze sad k kalmak, ihanet edenlere kar  ac mas zl k, rkç l n 
olmamas . Askeri toplumsal örgütlenmenin do urdu u gözü peklik, kendisinin ve ba kalar n n hayat n  
hiçe saymak, sava anlar aras nda dayan ma ve üste kesin itaat özelliklerini saymaktad r (Roux, 1991, s. 
19). 

Tahkiyeli eserlerde tip 

Roman, hikâye, tiyatro, masal, biyografi, otobiyografi, hat ra gibi türler, tahkiyeli eserler olarak ifade 
edilmektedir. Bu eserler, olay, zaman, mekân, karakter ya da tip gibi ortak unsurlara sahiptir. Her roman 
en az bir ba karakter ve birçok yan karakterden meydana gelir. Karakterler çok yönlü, çok boyutludur 
ve karakterlerin kendine has özellikleri vard r. Tek boyutlu olan tipler ise bulundu u toplumun izlerini 
ve özelliklerini ta rlar. Kendilerinde eser boyunca herhangi bir de i im ya da geli im gözlenmez. Bu 
yönüyle tip, toplumsal boyutu ile ortaya ç kar ve ait oldu u sosyal durum, olay veya olgu onun üzerinden 
i lenir.  

Edebi ürünlerde tiplerin tahlil edilmesindeki güçlü e dikkat çeken Kara (2014), tip olarak dü ünülen 
unsurun benzeri eserler içinde örneklerinin, tarihi bir geçmi inin ve içinden ç kt  toplum taraf ndan 
zenginle tirilerek ya at lmas  gereklili ini vurgular.  
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Ara t rman n yöntemi 

Ara t rma nitel ara t rma yöntemleri dâhilinde bulunan doküman inceleme etraf nda olu turulmu tur. 
Doküman incelemesinde temel amaç; ara t r lmas  hedeflenen olgu veya olgular hakk nda bilgi içeren 
yaz l  materyallerin analiz edilmesidir (Y ld r m ve im ek, 2006).  

Evren ve örneklem 

Ara t rman n evrenini vo Andriç’in kaleme ald  tüm eserler, 1945 y l nda yay mlanan Drina Köprüsü 
adl  eseri de çal man n örneklemini olu turmaktad r.  

Verilerin toplanmas  ve analizi 

Verilerin analizini gerçekle tirmede içerik analizine ba vurulmu tur. Eser, ara t rmac lar taraf ndan 
incelenerek eserin içeri inde yer alan Türk kültürüne ait ögeler ve Türk tipleri tespit edilmi , tespit 
edilen örnekler niteliklerine göre tasnif edilmi tir. Çal ma, Drina Köprüsü’nün Türk kültürü ögeleri ve 
Türk tipi aç s ndan ilk defa incelenmesi yönüyle farkl l k arz etmektedir. 

Bulgular 

Eserde yer alan karakterleri analiz eden Kolcu, romandaki en önemli ögenin, Drina Köprüsü oldu unu 
söyler (2003, s. 241). Ona göre köprü, bir simge olman n d nda, ayr ca, Osmanl  Devleti’nin, onu 
yapt ran Sokullu Mehmet Pa a’n n hat ras  ve kasabada ya ayan Türklerin ve di er Müslümanlar n 
yegâne an t d r. Kutsall k ve simgesel anlam atfedilen bütün yap lar gibi, Drina Köprüsü de ona böyle 
anlamlar atfedenlerce bir dokunulmazl a bürünür (2003, s. 241). Kolcu’nun köprüden sonra dikkat 
çekici buldu u di er karakter ise Osmanl  kültürünün ve bilincinin manevi mirasç s  olarak gördü ü Ali 
Hoca’d r (2003, s. 241).  Ali Hoca gibi bölgede toplumlar n önder kabul etti i ki ilerden biri de Molla 
brahim’dir. Onunla H ristiyan Rahip Nikola aras nda çok s k  bir dostluk vard r. Bu durum, farkl  

dinlere sahip insanlar n bir arada huzur içinde ya amalar  için örnek olu turmu tur. Kolcu, birbirine 
yak n ki iler için ‘hoca ile papaz gibi’ ifadesinin kullan lmas n  sa layan, ho görüye dayal  bu dostlu un 
isyan ve sava  dönemlerinde sona ermek zorunda kald n  belirtir (2003, s. 242).  

Roman n çal ma konusu yap lmas n n temel nedeni, eserde kimi zaman olaylar kimi zaman da 
kahramanlar üzerinden Türk kimli ine çok fazla gönderme yap lmas d r. Kolcu (2003, s. 242) da bu 
durumu yazar n ya ad  19.yüzy l n sonlar  ve 20 yüzy l n ba lar nda Müslüman Bo naklardan ba ka, 
Türklerin bugüne oranla daha yo un ve daha hâkim bir ekilde bulunmas , bizzat kom usu olan 
insanlar , onlar n ya ama biçimlerini, dini ve kültürel ya amlar n  gözlemleyerek ö renmenin d nda 
“Türklerin Yönetimi Alt ndaki Bosna-Hersek’te Kültürel Ya am” adl  teziyle profesyonel olarak da 
incelemesi eklinde ifade etmektedir.  

Drina Köprüsü roman  üzerine yap lan çal malarda, farkl  sonuçlara ula lm t r. Eseri, Osmanl  alg s  
aç s ndan ele alan Demir (2016, s. 470), eserde Osmanl ’n n genel olarak olumlu ve bar ç l intibalar 
b rakt  sonucuna varm t r. Eseri köprüler özelinde ele alan Bayram’ n (2014, s. 280, 281) çal mas  
da köprülerin birer ikona dönü tü ünü, yüzy llar içerisinde ehrin ana karakterleri olup ya anan tarihi 
olaylara tan kl k etmenin ötesinde, etkin roller oynad klar n ; insanlar n, çocukluklar n n geçti i, 
a klar n  ya ad klar , ya ama sevincini hissettikleri kadar ölümle de yüz yüze geldikleri Bosna-
Hersek'teki köprülerin, tarih boyunca, hem ayr t r c  hem de birle tirici yönleriyle ehrin, kültürün 
önemli, vazgeçilmez ya ayan kahramanlar  olduklar  tespitini yapmaktad r.  
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Andriç, eserinde tipleri betimlerken, genelleyici bir tutumla yakla mam t r. Örne in Türk din adam  
tiplemesi olarak Molla brahim ve Müderris Hüseyin Efendi’yi betimlerken Molla brahim’i olumlu 
çizerken, Müderris Hüseyin Efendi’ye bak  olumsuzdur:   

Rahip Nikola’n n yan nda Molla brahim oturuyordu. Uzun boylu, zay f, kuru, seyrek sakall , sark k 
b y kl  bir adamd . Rahipten pek de genç de ildi. Kalabal k bir ailesi ve babadan kalma zengin 
topraklar  vard . Yaln z bir çoçu unkini and ran hareketli mavi gözleriyle öylesine zay f, öylesine 
s k lgan ve ürkekti ki, Vi egrad’ n soylu ailesinden gelme bir hocadan çok, fakir bir dervi i 
and r yordu. Molla brahim’in bir kusuru vard . Kekeme idi. Kasabal lar aka yollu “onunla 
konu mak için insan n i i gücü olmamal ” derlerdi. Bununla birlikte Molla brahim cömertli iyle, iyi 
yüreklili iyle çevresinde ün salm t . Her halinde bir yumu akl k, derin bir huzur ve sükûn sezilirdi. 
Onunla tan t n z m , kekemeli ini de, d  görünü ünü de unuturdunuz. Hasta, dertli ve yoksullar  
kendine çekerdi. En uzak köylerden bile ona ak l dan maya gelirlerdi. Evinin önünde onu 
bekleyenler hiç eksik olmuyordu. Ona ak l dan mak isteyen kad nlarla erkekler s k s k yolunu 
keserlerdi. Kimseyi bo  çevirmezdi. Öteki hocalar gibi pahal  muskalar, dualar satmazd . Biriyle 
konu aca  zaman, kar s na ilk ç kan ta a, bir gölge yere oturur, adam n yava  sesle ona derdini 
anlatmas n  beklerdi. Molla brahim büyük bir dikkat ve merhametle onu -dinler, sonunda ona birkaç 
tatl  söz söyler ve daima en iyi çözüm yolunu bulurdu. Bazen elini cübbesinin cebine sokar ve 
kimsenin görmemesine dikkat ederek adam n avucuna birkaç para s k t r rd ” (s. 135).  

Andriç, d  görünü ünü tüm detaylar yla anlatt  Molla brahim’in kekeme olu una ra men etraf n  
nas l etkiledi ini örneklerle anlat r. Molla brahim, maddi, manevi s k nt s  olan herkesin yard mc s d r. 
Hurafelerle i i yoktur. nsanlar n s k nt lar na çözüm bulmaya çal r, e er paraya ihtiyaçlar  varsa “Sa  
elin verdi ini, sol el görmemeli.” hadisine uygun ekilde gizlice vermektedir. Bu davran , Türk 
kültüründe yard mla mada en çok önemsenen durumlardand r.  

Romandaki bir di er din adam  tipi olan Hüseyin Efendi, hem fizyolojik olarak hem de ki ilik olarak 
Molla brahim’den oldukça farkl d r. Molla brahim’in aksine oldukça kiloludur. Molla brahim 
alçakgönüllü bir ki ili e sahipken, Hüseyin Efendi, kibirli ve okumad  kitaplar yla ukala bir yap ya 
sahiptir.  

“Vi egrad’ n müderrisi Hüseyin Efendi, henüz genç, oldukça k sa boylu, göbeklice bir zatt . Daima 
temiz ve zarif giyinirdi. Düzgün kesilmi  siyah yuvarlak bir sakal ; yuvarlak siyah gözleri, beyaz bir 
teni vard . yi bir e itim görmü tü. Yeterince bilgiliydi. Ama kendini oldu undan da çok bilgili 
san rd . Konu maktan, kendini dinletmekten pek ho lan rd . Çok siyah k ll , pembe t rnakl , beyaz 
nazik ellerini biraz yukar  kald rarak kelimeleri dikkatle seçerdi. Sanki bir aynan n önünde 
konu uyormu  gibi davran rd . Kasabada en çok kitab  olan o idi. Bunlar  çemberlerle çevrilmi  kilitli 
bir sand k içinde saklard . Bunlar, hocas  Arap hocadan ona miras kalm t . Onlar  yaln z tozdan ve 
güveden korumakla kalmaz, arada s rada da okurdu. Bu kadar çok pahal  kitab  olmas , kitab n ne 
oldu unu bilmeyen cahillerin gözlerinde onu yükseltiyor, ona de er kazand r yordu” (s. 136). 
“Yüre i kat  ve ruhu sert olanlar çabuk ihtiyarlamazlar. Kendisi hakk ndaki yüksek kanaati, 20 y l 
içinde daha da derinle mi ti. Lâf aram zda, bilgin diye ün almas na biraz sebep olan kitap sand  
hâlâ okunup bitirilmemi ti. Kasabam z n tarihine yirmi y l içinde topu topu 4 sahifecik eklenmi ti. 
Çünkü ya  ilerledikçe ki ili ine ve geçmi ine daha çok de er vermeye, çevresinde geçen olaylar  da o 
ölçüde önemsiz görmeye ba lam t . Bir tak m kar k el yaz lar n  okumaya çal yormu  gibi, 
etkileyici ciddi bir tav rla yava  ve a r bir sesle konu uyordu” (s. 219).  

Türklerin vatanseverli i, sava ç  kimli i, gazilik, ehitlik üzerine tav rlar  eserin içeri i gere i birçok 
yerde dile getirilmi , bu durum zaman zaman ola anüstü imgelerle de desteklenmi tir:  

“Bu sofu, ak ll , azimli ve inatç  adam, hiçbir umut olmad  halde mücadeleden vazgeçmedi. Kasaba 
halk  onu uzun zaman unutmayacakt . Dünyada insanlar n görevi her çe it y k mlarla sava mak 
oldu una kendini inand rm t . Bundan umudu olmasa bile yine sava mak gerekti. Y k lmaya yüz 
tutan han n önüne oturmu  ona ac yan ve onu bu i ten vazgeçirmeye çal anlara öyle kar l k 
veriyordu: — Bana hiç ac may n... Biz, s radan insanlar, yaln z bir sefer ölürüz. Ama büyük adamlar 
iki sefer ölürler. Birinci sefer bu dünyay  b rak p göçtükleri, ikinci sefer de b rakt klar  eserler, y k l p 
kayboldu u zaman.” (s. 78).  
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Türk kültüründe meçhul asker, ba n  vermeyen ehit gibi ola anüstü kahramanlara s kça 
rastlanmaktad r. Bugün Anadolu’da pek çok yerde kimli i bilinmeyen askerlere ait mezarlar, türbeler 
yer almaktad r. Drina Köprüsü’nde yazar, Türk kültürünün bu özelli ini ayn  hassasiyetle dile 
getirmi tir.  

“Türklere gelince, onlar çok seki zamanlarda burada din u runa ehit dü mü  bir dervi in, eyh 
Turhan’ n yatmakta oldu unu iddia ederler. O, büyük bir kahramanm  ve küffar ordusuna kar  
Drina geçidini korumu . Bu tümse in üstünde bir ta , bir türbe bulunmay n n nedeni de, dervi in 
böyle vasiyet etmi  olmas ym . Kimsenin onun nerede yatt n  bilmemesi için, hiçbir iz b rakmadan 
gömülmek istemi , çünkü küffar ordusu bir gün gelecek olursa, bu tümse in alt ndan kalkarak tekrar 
onlara yola kapatacakm . Buna kar l k, bazen gökyüzünden bu toprak y n na nur inermi ” (s. 20).  

Yazar, Ali Hoca karakteri üzerinden Türklerin sava ç  kimli inin yan  s ra bar ç  kimli ini de dile 
getirmi tir. Eserde, eski huzurlu günler için yap lan dualara, halk n güven ve huzur içinde ya amas  
dileklerine yer verilmi tir:  

“S rplar, her zaman yüreklerinde yanan, s k  s k ya gizledikleri bu kurtulu  ate inin bu yana, kendi 
tepelerine kadar uzanmas  için dua ediyorlard . Müslümanlar ise, ayn  ate in sönmesi, kâfirlerin 
amaçlar na eri melerine f rsat vermemesi, Hak dininin sa l , bar  ve eski düzeni geri getirmesi 
için Allaha yalvar yorlard ” (s. 89).  

“Vi egrad Türklerinin ço u gibi Ali Hoca da silahl  bir direni e kar yd . Onun için korkakl k ve 
dinsizlik gibi eyler söz konusu olamazd . O da müftü kadar, direni e kat lanlar kadar, gelecek olan 
yabanc  ve H ristiyan bir idareden, onun getirebilece i her eyden tiksiniyordu. Ama Padi ah n 
gerçekten Bosna’y  Nemse’lilere b rakt n  bilen, hem erilerini de çok iyi tan yan Ali Hoca, düzensiz 
bir halk direni inin ancak yenilgi ile sonuçlanaca n , daha büyük bir felâkete yol açaca n  
dü ünüyordu. Bir kere bu dü ünce kafas na yerle ince onu aç kça yayd , iddetle savundu” (s. 122).  

Akgündüz, devletin güçlü oldu u dönemlerde dev irme as ll  olanlar n devlete son derece sad k 
olduklar n , padi ah n fakir Hristiyanlar n zeki çocuklar n  al p onlar  yönetici, asker haline 
getirdiklerini, çocu unu dev irme olarak veren ailelerin belli ba l  vergilerden muaf tutulduklar n , bu 
sebeple gayrimüslim Osmanl  vatanda lar n çocuklar n  dev irme yazd rabilmek için dev irme 
memuruna rü vet verdiklerini anlat r (Akgündüz, 1999, s. 46). Andriç’in Osmanl  mparatorlu u’nun 
dev irme sistemine kar  bak  de i kenlik göstermektedir. Kimi yerde çocuklar n ailelerinden 
kopar lmalar n  trajik bir biçimde gözler önüne sererken kimi zaman da dev irilen çocu un ileride çok 
yüksek makamlara geli i gururla dillendirilmektedir. Yazardaki fikir de i ikli inin nedeni, Akgündüz’ün 
tespitinde oldu u gibi, Osmanl  mparatorlu u’nun gücüyle de ili kilidir. 

“Çocuklar  ellerinden al nan analar, babalar, karde ler saç ba  da n k, peri an nefes nefese atlar n 
arkas ndan ko uyor, slâm yap lmak, sünnet edilmek üzere yabanc  diyarlara götürülen çocuklar n n 
ard ndan sürükleniyorlard . Art k onlar, dinlerini, as llar n , yurtlar n  unutmaya, ömürlerini yeniçeri 
ocaklar nda veya Osmanl  mparatorlu unun önemli ba ka i lerinde geçirmeye mahkûmdular” (s. 
26).   

“Bu sepetteki çocu un ileride ne oldu unu bütün tarih kitaplar  anlat r. Ve dünya onu bizden de iyi 
bilir. Zamanla o, padi ah saray nda, genç, gözü pek bir subay olarak hizmet etti, kaptan pa al a 
yükseldi, padi aha damat oldu ve öhreti cihana yay ld . O Sokullu Mehmet Pa a ki, üç k tada ço u 
zaferle sona eren sava lar yla, Osmanl  mparatorlu u’nun s n rlar n  geni letti, ona içte ve d ta 
güven içinde bir idare sa lad ” (s. 28).  

Andriç, Drina Köprüsü’nde Türklerin ki ilik özelliklerinden uyan k, zeki ve kurnaz olu lar na da yer 
vermi , Türklerin kand r lamayaca n  vurgulam t r:  

“Türklerin zeki ve kurnaz olduklar n , böyle eyleri yutmayacaklar n , son gününe kadar bu angaryaya 
katlanmalar n  ve durumlar n  daha feci hale sokmamalar n  söylüyorlard ” (s. 37). 
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Türklerde devletin imkanlar n  kendi menfaatleri u runa kullanmak, cezas z b rak lmamaktad r. Yazar, 
Türklerin hileye, yolsuzlu a geçit vermeyen ki iliklerine de yer vermi ; devlet memurlar n n 
namussuzluk, h rs zl k yapmalar n n bedelini ödemek zorunda kal lar n  Abid A a özelinde 
örneklendirmi tir:  

“ ki y l süresince, her gün iki-üç yüz ki inin bedava çal t klar n , on para almad ktan ba ka kendi 
hesaplar na kar nlar n  doyurduklar n , Sadrâzam n verdi i paralar  Âbid A a’n n cebine att n  
(cebine att  paran n miktar n , kuru una kadar hesaplam lard ), bu gibi hallerde her zaman oldu u 
gibi, onun da bu hilecili ini, büyük bir çal kanl k, sertlik maskesi alt nda gizledi ini, zulmüyle sade 
H ristiyanlar  de il, Müslümanlar  da b kt rd n , bu mübarek hay r i inden, bu zengin vakfiyeden 
sevineceklerine, tam tersine, onu yapanlar  da, yapt ranlar  da lanetle and klar n  anlatm t . Ömrü 
boyunca, memurlar n namussuzlu u ve h rs zl  ile sava m  olan Vezir, ona ihanet eden bu h rs z  
ça rt p hemen çald  paralar  geri vermesini söylemi . Ve daha büyük bir cezadan kurtulmak 
istiyorsa, hemen p l s n  p rt s n , çolu unu çocu unu toplay p Anadolu’nun küçük bir kasabas na göç 
etmesini emretmi .” (s. 65).   

Âbid A a gibi kendisine verilen yetkiyi kötüye kullanan bir di er karakter de Tahir A a’d r. Yazar, Tahir 
A a gibilerin huzuru kaç rd klar n , geçmi te Türklerin oldu u yerlerde her zaman huzurun egemen 
oldu unu anlat r:  

“Türklerin zaman ndaki o tatl  ve sakin ya am yoktu ama (bu zaten imkâns zd ) yeni anlay a göre 
her ey düzenleniyordu. Tam o s rada ülkede yine karga al klar ba lad . Kasabaya yeni askerî birlikler 
geldi ve Kapiya’ya tekrar nöbetçi kondu” (s. 164). 

“Bana öyle geliyor ki, bu bir gâvur icad d r! diye söze ba lad . Fazla de ilse bundan 30 y l önce 
Travnik’te Tahir Pa a adl  bir vezir vard . H ristiyandan dönme, münaf k, iki yüzlü bir adamd . 
Müslümanl  kabul etmekle birlikte, kalben eskiden oldu u gibi, H ristiyan kalm t . Anlatt klar na 
göre yan nda her zaman bir çan bulundurur, u a n  ça raca  zaman papazlar gibi bu çan  çalarm . 

te Travnik’te evlere numara koyan ilk insan bu Tahir Pa a oldu. Her evin üstüne numaral  bir tahta 
çakt rd . O yüzden ona “Tahtac ” lâkab n  takm lard . Ama halk ayakland , bütün bu tahtalar  söküp 
bir araya toplad  ve yakt . Az daha kan dökülecekti. Ama bereket versin stanbul bunu haber ald , 
Tahir Pa ay  geri ça rd lar. imdiki de ona benziyor. Nemseli’ler her eyin, hatta ya lar m z n bile 
hesab n  tutmak istiyorlar” (s. 165). 

Türklerin maddi unsurlara yükledikleri kültürel anlamlar, köprü özelinde de tasvir edilmi tir. Çünkü 
köprü hem olumlu hem olumsuz manada birçok özellik ta maktad r. Bir dönem üzerinde hayat n 
canl l n n sahnelendi i, insanlar n u urland , ard ndan sular n döküldü ü köprü, ac lar ya and ktan 
sonra da hüznün simgesi olmu tur:  

“ ster insan olsun, ister e ya, Saray-Bosna ve Saray-Bosna yoluyla bütün bat  dünyas na yap lan her 
türlü ta ma i leri, o günden sonra art k Drina’n n sa  k y s ndan yap lmaya ba land . Sol k y  ve 
onunla birlikte köprü de felce u ram t . Art k köprüden sadece sol k y da oturan köylülerin yük 
ta yan atlar yla, ormanlardan istasyona odun ta yan öküz ya da at arabalar  geçiyordu. Köprüden 
sonra Lieska tepesini geçerek Saray-Bosna’ya giden yolu, eskiden arabac lar n ark  sesleri ve 
hayvanlar n boyunlar ndaki ç ng raklar n yank lar yla inleyen yolu, baz  evlerle yollar n son demlerini 
süsleyen ot ve yosunlar kaplamaya ba lam t . Art k yolculuklarda köprü kullan lm yor, kimse oradan 
u urlanm yor, orada vedala lm yor, yolcular atlarla u urlanm yor ve geceleri at üstündeki yolcular n 
arkas ndan su dökülmüyordu” (s. 230, 231). 

Türk insan , velileri üstün kuvvet ve özelliklere sahip, Allah’a yak n olan bir ahsiyet olarak görmekte ve 
herhangi bir konuda yard m n n dokunaca na inanmaktad r. Ayr ca bu ki ilerin Allah’ n sevgili kullar , 
keramet sahibi, alçak gönüllü, s k nt  an nda insanlara yard mc  olan, dualar  geri çevrilmeyen, efaat 
eden, gayb  bilen ve hastalar  iyile tiren gibi özelliklerinin oldu una da inan lmaktad r (Ak, 2018, s. 95). 
Andriç, Türklerin d  dünyaya, e yaya yükledi i manevi anlamlara örnek olarak, eserde Drina 
Köprüsü’nü vermektedir. Eserde köprüye kutsiyet kazand r lm , ona verilecek herhangi bir zarar n 
günah olaca na inan lmaya ba lanm t r:   
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“Anlad k... anlad k... Hepsi güzel ama... Bunlar... Bu köprünün bir vezirin hayrat  oldu unu 
bilmiyorlar m ?.. Onu Allah sevgisiyle ve ruhunun istirahati için yapt rm  oldu unu, onun bir ta n  
bile sökmenin günah oldu unu bilmiyorlar m ?” (s. 243).  

“-Karde lerim! Bu köprü bir vezirin hayrat d r. Bu köprünün, gâvur kuvvetlere geçit vermedi i 
yaz l d r. Onu biz de il ne k l c n ne tüfe in etkileyemeyece i “bir evliya” koruyor.” (s. 128)  

Köprüyle ilgili inan lar, sadece bir evliyan n korumas ndan ibaret de ildir. Köprünün gücünü art rmak 
için “köprü” kavram ndan ba layarak bir keramet olu turulmu ; eytan ile melekler aras ndaki 
mücadelelere bile köprü dahil edilmi tir:  

“Rahmetli babam, dünyada ilk köprünün nas l kuruldu unu eyh Dede’den dinlemi , bana çocukken 
anlatm t : Kadiri mutlak, dünyay  yaratt  zaman, dünyan n yüzü, nak l  güzel bir tabak gibi 
dümdüz ve parlakm . eytan, Allah’ n Âdemo luna bu ba n  k skanm  ve henüz yeryüzü 
sertle memi  ve bir hamur gibi yumu akken Allah’ n topraklar n  uzun t rnaklar yla kabil oldu u 
kadar derin t rmalamaya ba lam ... Hikâye rivayet eder ki, insanlarla ülkeleri birbirinden ay ran 
uçurumlar, rmaklar böylece meydana gelmi  ve Allah’ n Âdemo luna g das n  sa layacak bir bahçe 
gibi hediye etti i dünyada onlar n bir yerden ba ka bir yere gitmelerini imkâns z bir hale sokmu . 
Allah bu mel’unun yapt  i leri görünce, gazaba gelmi  ama, eytan n bozdu u bu i i ba tan 
yapamayaca  için, insanlara yard m etmeleri ve her eyi kolayla t rmalar  için meleklerini yollam . 
Melekler zavall  insanlar n bu derinlikleri ve uçurumlar  a amad klar n , i lerini göremediklerini, bir 
k y dan öbür k y ya seslenerek bo una vakit kaybettiklerini görünce, bu yerlerin üstüne kanatlar n  
germi ler, insanlar da bir yandan öbür yana kolayca geçebilmi ler. Âdemo lu da köprünün nas l 
yap ld n  i te bu meleklerden ö renmi ler. Onun için köprü yapt rmak çe me yapt rmaktan sonra 
en büyük sevapt r. Her köprünün ne biçim olursa olsun, ister bir selin üstüne uzat lan bir a aç kütü ü, 
ister Mehmet Pa a’n n güzel eseri gibi olsun, ba nda daima bir melek bekler. Ve Cenab  Hak ona ne 
kadar ömür verdi ise o kadar dayan r” (s. 226).  

Yazar, Türk kültürünün maddi unsurlar  aras nda yer alan hal , kilim, seccade gibi e yalar  da eserine 
dahil etmi tir. lginç olan, bu e yalar n Türkler taraf ndan de il, Türk olmayanlar taraf ndan kullan l yor 
olu udur. Bu durum, ayn  topraklarda üzerinde ya ayan farkl  milletlerin birbirlerinin kültürel 
ögelerinden yararland klar n  da göstermektedir:  

“Oraya geldiklerinde te men yard mc s  olan Salko Hedo, bir zaptiyenin yard m yla Kapiya’n n 
basamaklar yla Avusturyal  Albay n oturaca  ta  s ran n üstüne parlak renkli Türk hal s  sermi  
bulunuyordu” (s. 132). 

“Tam o s rada Rahip Nikola, üstüne bir Türk seccadesi serilmi  olan dar ve sert sedirin üstünde 
do ruldu” (s. 181).  

Namus kavram , birçok ülkede kad n ve erkekler için iyi ahlakl  olma, do ruluk, dürüstlük ve olumlu 
davran lar olarak ele al nmaktad r. Yazar, Türklerin namuslar na olan hassasiyetini, bu u urda gerekli 
gördüklerinde gözlerini k rpmadan bedel alabileceklerini Drina Köprüsü’nde i lenmi tir:  

“Bu ülkede ve onun durumunda olan birinin bir Türk k z na yana maya, dokunmaya cesaret 
etmesinin nas l bir tehlike yarataca n  çok iyi biliyordu. Bunu orduda iken de imdi Streifkorps’da 
da kendilerine söylemi lerdi. Bu gibi suçlar n cezas  çok büyüktü. Gururlar  incinen öfkeli Türkler 
taraf ndan öldürülerek, bunu hayatlar  ile ödeyenler bile olmu tu” (s. 171).  

Türklerde erkek çocu un olmamas  aile hayat n  olumsuz yönde etkileyece i gibi mallar n ve mülklerin 
da l m n  da olumlu ya da olumsuz yönde etkilemi tir. Türklerin bozk r hayat nda k zlardan ya da 
kad nlardan beklenen en önemli özellik, ba l  ba na do urganl kt r. Çünkü Türklerde ailenin devam  
çocuk ile kabildir, kad n n öncelikli vazifesi bu hizmeti tam anlam yla sunabilir olmas d r (Karado an, 
2019, s. 208, 209). Andriç, Hac  Ömer karakteri etraf nda, Türk kültürünün önemli bir parças  olan, 
ki inin ilini, töresini ya atmas  için çocu unun olmas  gereklili ine de yer vermi tir:  
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“Hac  Ömerler, her bak mdan kasaban n en iyi ve en itibarl  ailesiydi. Ama art k ya lanm  olmalar na 
ra men çocuklar  olmam t . Hac  Ömer, Kabe’ye gitmi , kar s  tekkelere, fakirlere ba larda 
bulunmu tu. Y llar geçmi , mallar  artm , geli mi  ama esas noktada Allan n lütfuna mazhar 
olamam lard . Hac  Ömer’le çok ak ll  olan kar s  bu mutsuzlu u sab r ve tevekkülle kar lam lard . 
Ama art k evlât sahibi olmak umudu da kalmam t . Kad n 45 ya na gelmi ti. Hac  Ömer’in arkas nda 
b rakaca  zengin miras tehlikeye dü mü tü. Mesele sadece kalabal k olan akrabalar n  de il, bütün 
kasabay  me gul ediyordu. Akrabalar ciftin çocuksuz kalmas n  diliyorlard ” (s. 209).  

Göktürk Kitabelerinde yap lan uyar lar n ba nda Çin’den geleceklere “...Çin milletinin sözü tatl , ipek 
kuma  yumu ak imi . Tatl  sözle, yumu ak ipek kuma la aldat p, uzak milleti öylece yakla t r rm . 
Yakla t r p, konduktan sonra, kötü eyleri o zaman dü ünürmü . yi bilgili insan , iyi cesur insan  
yürütmezmi . Bir insan yan lsa, kabilesi, milleti, akrabas na kadar bar nd rmazm . Tatl  sözüne, 
yumu ak ipek kuma na aldan p çok çok, Türk milleti, öldün; Türk milleti öleceksin! …” (Bilge Ka an 
An t  Güney Cephesi 5-6) eklinde yap lan uyar d r. Yabanc dan gelen her unsura kar  üpheyle 
yakla lmas  gerekti i dü üncesi, eserde Ali Hoca’n n ahs nda sergilenmi tir:  

“Dükkân na kadar uzanan dumandan rahats z olan Ali Hoca ka lar n  çat yor ve dinsizlerin 
getirdikleri bu sudan küçümseyerek söz ediyordu. Onun dü üncesine göre bu su ne içmeye, ne de 
abdest almaya elveri liydi” (s. 228).  

Yazar, Türklerin cihan hakimiyeti fikrinden, slam dünyas ndaki etkisinden de haberdard r. Türk 
egemenli i ile slam inanc n n parçalanmaz bir bütün haline geldi ini vurgulamaktad r:  

“Çocukluklar nda Türk egemenli i, Lika’dan, Kordum’dan stanbul’a kadar; stanbul’dan da tâ o uzak 
ve eri ilmez Arabistan’ n çöllerle kapl  belirsiz s n rlar na uzan yordu. (Türk egemenli i demek... 
Muhammed dininin birle tirdi i y k lmaz, parçalanmaz büyük bir topluluk demekti. Yeryüzünde 
müezzinlerin müminleri namaza ça rd klar  bütün yerleri içine alan topraklar demekti). (s. 250). 

Andriç, eserde Türklerin ya ad  sorunlara dair görü lerini de dile getirmi tir. Yazara göre, Türklerin 
bilime dair e iliminin olmamas  veya Oryantalizm içinde Türklerin ele al nmas , Osmanl  
mparatorlu u’nun Türk kültüründen ba lar n  kopararak Arap kültürünü Türk dünyas na sokmas yla 

olmu tur. slamiyet’in kabulü Türklerin Arap kültürünü kabul edece i anlam na gelmemektedir ve bu 
yüzden slamiyet Türk dünyas nda yeniden biçimlenmi tir. Fakat Osmanl ’n n slamiyet’i Türk kültürü 
yorumundan uzakla t rmas , dünyada Türklerin Arap dairesinde görülmesine neden olmu tur. Kitapta 
yer alan a a daki sözler de bu bak  kan tlar niteliktedir:  

“Bu çe it sorunlarda sizler, bey o ullar , ço u zaman yan l yorsunuz. Yeni, zamanlar düzeninizi 
bozdu u için dünyada art k kendinizi rahat hissetmiyorsunuz! Sizler, için do u gelenekleri ve 
dü üncesi, yüzy llarca egemenli inizin temelini meydana getirmi  olan sosyal ve hukuk düzenine 
s k ca ba l d r. Bunu anl yorum ama bu, Orientalisme’i bir bilim olarak kavrad n za delil olamaz. 
Do ulusunuz. Kabul... Ama bunun için Orientalist olmak zorunda oldu unuzu san yorsan z 
yan l yorsunuz. Genel olarak bilime istidad n z yok... Gerçek bir e iliminiz de yok” (s. 265). ( “— 
Hay r, yok... Bunu kesin olarak söylerken sizleri k racak, fenan za gidecek bir ey söylemiyorum. Tam 
tersine, bu topraklar n biricik efendilerisiniz... Ya da daha do rusu idiniz! Yüzy llar boyunca, 
egemenli inizi geni lettiniz, güçlendirdiniz. Onu kâh k l çla, kâh kitapla, dinî, hukukî ve askerî 
bak mdan savundunuz! Bu da sizi sava ç , idareci, devlet adam  yapt . Bu s n fa giren insanlar 
dünyan n hiçbir yerinde soyut bilimlerle u ra mazlar. Ekonomi, politika, hukuk ö renimi sizin 
içindir. Çünkü sizler olumlu bilgiler için yarat lm  insanlars n z. Egemen s n f ndan olanlar her yerde 
ve her zaman böyledirler. — Yani kültürsüz kalman z gerekiyor demektir. — Hay r, bu... ne iseniz o 
kalman z gerekiyor demektir. Daha do rusu ne idiyseniz demek gerek. Buna zorunlusunuz... Çünkü 
hiç kimse hem oldu u gibi kal p hem de onun tersi olamaz” (s. 266).  

Dile getirilen bu görü ler, bugün de süregelen, Bat  dünyas n n Türklerin sosyoloji, siyaset, felsefe gibi 
bilim dallar nda yetkin olmad  tezine dayanmaktad r. Fakat slamiyet öncesi Türk devletlerinde 
Bat ’n n yüzy llar sonra ke fetti i sosyal devlet anlay na rastlan r. Görünürde toplum bilimi olarak 
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belirtilen fakat cephede sava madan bir halk  egemenli i alt na almak için 19. yüzy lda bilimsel bir hale 
getirilen sosyolojinin birçok yöntem ve tekni inin Orta Asya Türk devletleri ve Selçuklu döneminde 
birçok yöntem, teknik ve stratejisinin kullan ld  görülür. Türklerin Bat ’da bu gözle görülmesi yine ayn  
yola ç kar, Arap, Fars ve Bizans kültürü etkisinde kal p kendi ba lar ndan kopan bir milletin ba ka 
kültürlerin olumsuzluklar yla yaftalamas d r. Bu durum, Ça atay (1996) taraf ndan da 
vurgulanmaktad r.  

Andriç, eserde Türklere dair ba ka olumsuz yarg lara da yer vermi tir. Bu yarg lar genellikle 
çat malar n anlat ld  bölümlerde görülmektedir. Çünkü bu bölümlerde birbirine dü man en az iki 
grup vard r. Sava n ac mas zl , geçmi te bir arada ya am  bu toplumlar , kin ve intikam h rs yla 
doldurmu tur:  

“Ufukta henüz yükselmemi  güne in k z ll  alt nda, kulübenin bulundu u yere askerlerle birkaç da 
silahl  kasabal  toplanm t . Bunlar, geceleyin kasaban n etraf nda devriye gezerek askere yard m 
eden yerli Türklerdi” (s. 90).  

“Kasabaya, mallar n  mülklerini isyanc lar n yakt  Müslüman aileleri göç etmi ti. Etrafa kin ve 
intikam duygular  a l yorlard ” (s. 90).  

“Bugünlerde hepsinin kalbi nefretle dolu idi. Öç alma duygusuyla tutu uyordu. stediklerini 
öldürmedikleri için ellerine geçeni öldürmek istiyorlard . Komutan onlar  anlam yor, onlara hak 
vermiyordu. Ama karakolun, daha ilk günü birini yakalamas n  istediklerini anl yordu. steklerine 
kar  gelecek olursa onlar  k zd racakt . Zarar  da kendisine dokunacakt . Bu kaç k ihtiyar yüzünden 
ba n n derde girmesi ihtimali ona çok fena geldi.” (s. 93).  

“O günden ba layarak isyanc larla ilgisi olan ya da oldu undan üphe edilenler, ister s n rda, ister 
köprüde yakalans n, muhakkak sorguya çekiliyor ve içlerinden pek az  sa  kal yordu. syanc lar n ya 
da mutsuzlar n ba  burada kesiliyor ve karakolun etraf na çak lm  kaz klar üstünde gösteriliyordu. 
Ölülerini gelip arayan olmazsa Drina’ya f rlat yorlard ” (s. 97). 

“Burada oturmu , gülüp e leniyorsunuz ama, Stan evats’da neler oldu unun fark nda bile de ilsiniz. 
te biz, Türk topraklar na göç ettik. Ama, sizler, s ran z gelince acaba nereye gideceksiniz? Bunu 

kimse bilmez... Hiçbiriniz de dü ünmüyorsunuz” (s. 105). 

Sava n toplumlar aras ndaki uçurumu art rmas , yorgunluk ve y lg nl  da beraberinde getirmi tir. 
Sonuçta sava n kaybedeni herkes olmu tur:  

Zaman içinde sava  toplumlar  “Yerli Müslümanlar bile oradan geçerken art k zevk duymuyorlard . 
S rplara gelince; zorunluk duymad kça geçmiyor, geçtikleri zaman da gözlerini kald rmadan acele 
acele yürüyorlard ” (s. 98). 

“Kapiya’da konu ulan eylerin üstünden de 30 y la yak n bir zaman geçti. Rüyan serdar  ile Türk 
delegesinin s n r boyunca diktikleri direkler, kökle mi ti. Biraz geç geli mi ti ama Türklere ac  
meyvelerini vermeye ba lam t  bile... Türkler, S rbistan’daki en son ehirlerini de b rakmak zorunda 
kald lar” (s. 102).  

Eserde, yukar daki örneklerin d nda Türk kültürüne, Türk tipine örnek te kil eden pek çok benzer 
örnek yer almaktad r. Örneklerin fazlal , Drina Köprüsü’nde Türk varl n n yo unlu unu gösterir 
niteliktedir. 

Sonuç 

Eserlerinin birço u Osmanl  mparatorlu u ve Türklerle ilgili olan vo Andriç’in Nobel ödülü almas nda 
önemli rolü oldu u kabul edilen Drina Köprüsü adl  eseri özelinde yap lan bu çal ma, bir edebiyat 
ürününün her bir katman ndan farkl  okumalarla birçok malzeme ç kar labilece ini ortaya koymaktad r. 
Drina Köprüsü’nün çok uluslu bir yap  içinde kaleme al nm  olmas , eseri kültürel unsurlar aç s ndan 
zenginle tirmi , eserin bu yönüyle ele al nmas n  kolayla t rm t r. Çünkü eser, hem tarihsel aç dan 
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yüzlerce y ll k bir birikime sahiptir hem de içeri inde yer alan insanlar farkl  dil, din, rk gibi özellikleri 
ta maktad r.  

Çal ma, eserde geli en olaylardan çok, kültürel unsurlar n, tipolojik özelliklerin tespitini amaçlam t r. 
Bu ba lamda eser, farkl  çal malar nda defalarca okunarak, eserde Türk kültürü ve kimli ine dair 
ipuçlar  tespit edilmeye çal lm , elde edilen bulgular grupland r larak ay klanm , tekrarlanan 
örneklerden seçmeler yap lm t r.  

Drina Köprüsü’nde Türklere dair, Roux (1991, s. 19) taraf ndan s ralanan “maddi ve manevi sa laml k”, 
“onura verilen önem”, “verilen söze sad k kalmak”, “ihanet edenlere kar  ac mas zl k”, “ rkç l n 
olmamas ”. “Askeri toplumsal örgütlenmenin do urdu u; gözü peklik”, “kendisinin ve ba kalar n n 
hayat n  hiçe saymak”, “sava anlar aras nda dayan ma” ve “üste kesin itaat” gibi özelliklerin birço unun 
yer ald  görülmü tür.  

Vatan  için, namusu için gözünü k rpmadan sava ma ama bar  yollar n , bir arada huzur içinde ya ama 
ilkesini görmezden gelmeme, eserde yer alan tip özelliklerindendir.  

Do ruluk, dürüstlük, dostluk, uyan k olma, hileye, yolsuzlu a f rsat vermeme gibi tipolojik özellikler de 
eserde dikkat çekmektedir.  

Türk din adamlar  aras ndan hem olumlu hem olumsuz örneklere yer verildi i, Türklerin birtak m bat l 
inan lar n n, efsaneler ve evliyalara inan lar n n da eserde yer ald  görülmektedir.  

Türk kültürünün temel zanaatlar ndan olan dokumac l k ürünlerinden hal , kilim, seccade gibi ürünler 
de Drina Köprüsü’nde yer alan kültürel unsurlar aras nda yer almaktad r.  

Drina Köprüsü’nde Türklere dair olumsuz de erlendirmelere de rastlanmaktad r. Türkler, bilime 
mesafeli olmakla, y lg nl kla itham edilirken, bu durumun bir kader oldu u iddia edilmektedir.  

Çal ma, farkl  kültürlerin bir arada ya ama kararl l klar n , etkile imlerini, çat malar n , 
dü manl klar n  ortaya koymas  aç s ndan da ilginç verilere sahip olup bu yönüyle yeni ara t rmalara da 
katk  sa lar niteliktedir.  
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24-R za Tevfik ve Babanzâde Ahmet Naim aras ndaki Tevfik Fikret tart mas na 
çok boyutlu bir yakla m1 

Mehmet C HANG R2 

APA: Cihangir, M. (2022). R za Tevfik ve Babanzâde Ahmet Naim aras ndaki Tevfik Fikret 
tart mas na çok boyutlu bir yakla m. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 419-
430. DOI: 10.29000/rumelide.1073951. 

Öz 

Türk yaz n nda önemli isimlerden biri olan Tevfik Fikret’in ki ilik özellikleriyle ilgili çok çe itli 
görü ler ortaya konulmu tur. Bu kapsamda pek çok örnek sunulabilir. R za Tevfik ve Babanzâde 
Ahmet Naim aras nda meydana gelen Tevfik Fikret hakk ndaki tart ma da bu ba lamda ele 
al nabilir. Her iki yazar n Tevfik Fikret üzerine çe itli aç lardan de erlendirme yapt klar  ve yorumda 
bulunduklar  görülür. Ancak söz konusu de erlendirme ve yorumlar n birbirinden farkl  yakla mlar 
bar nd rd  ve kar t dü ünceler içerdi i tespit edilmi tir. R za Tevfik, Tevfik Fikret’i olumlu 
ifadelerle anlat rken, Babanzâde Ahmet Naim ise Tevfik Fikret’i olumsuz içerik ta yan sözlerle ifade 
etti i ve bu anlamda R za Tevfik’le sert bir üslupla tart maya girdi i anla l r. Bahsi geçen 
tart man n sadece iki yazar aras nda ortaya ç km  ve bitmi  bir konu olmad , öncesinde bir arka 
plan ta d  ve sonras nda yap lan benzer münaka alar üzerinde de etki meydana getirdi i 
söylenebilir. Bu ba lamda, R za Tevfik ile Babanzâde Ahmet Naim aras nda cereyan eden Tevfik 
Fikret tart mas n n, Tevfik Fikret ile Mehmet Akif aras nda önceki zamanlarda meydana gelen 
tart madan ba ms z de erlendirilemeyece i ileri sürülebilir. Hatta söz konusu hususun Osmanl n n 
son dönemlerinde Bat l  toplumlarla ili kisinin bir yans mas  olan modern-muhafazakâr, Bat c -
Do ucu vb. tabirlerle kar l k bulan münaka alardan da ayr  ele al namayaca  ifade edilebilir. Benzer 
içerik ta yan tart malar n bu zamanda da çe itli alanlarda farkl  yazarlar taraf ndan icra edildi i 
görülür. Bu durum, konunun ne denli derinlik ta d n  ve etkiye/etkile ime aç k ve çok boyutlu bir 
özelli e sahip oldu unu gösterir. Bu çal mada, R za Tevfik ile Babanzâde Ahmet Naim aras nda 
geçen Tevfik Fikret hakk ndaki tart ma öncesi ve sonras yla ele al nm  ve çe itli de erlendirmeler 

nda konu irdelenmeye çal lm t r. 

Anahtar kelimeler: Tevfik Fikret, R za Tevfik, Babanzâde Ahmet Naim 

A multidimensional approach to the discussion on Tevfik Fikret between R za 
Tevfik and Babanzâde Ahmet Naim 

Abstract 

Various opinions have been put forward about the personality traits of Tevfik Fikret, one of important 
figures in Turkish literature. This is illustrated in many forms. The discussion on Tevfik Fikret 
between R za Tevfik and Babanzâde Ahmet Naim can also be addressed in this context. It is observed 
that both authors evaluated and made interpretations on Tevfik Fikret from various perspectives. 
However, it has been determined that these evaluations and interpretations contain different 

                                                             
1  05-07 Kas m 2021 tarihinde düzenlenen “Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzâde Ahmed Naîm Uluslararas  Sempozyumu” 

nda “R za Tevfik ve Babanzâde Ahmet Naim Aras ndaki Tevfik Fikret Tart mas na Çok Boyutlu Bir Yakla m” ba l yla 
sunulan ve özeti bildiri kitab nda yer alan çal man n geni letilmi  hâlidir.   

2  Dr. Ar . Gör., Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü (Diyarbak r, Türkiye), mehmet-
cihangir@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-3894-191X [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 07.01.2022-kabul 
tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073951]  
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approaches and contrast opinions. While R za Tevfik describes Tevfik Fikret in positive terms, 
Babanzâde Ahmet Naim expresses Tevfik Fikret with negative terms and in this sense, it is well 
understood that Ahmet Naim has joined the debate using a strong tone against R za Tevfik. It can be 
said that this discussion was not merely a debate between the two authors but also had a background 
which had an impact on subsequent discussions. In this context, it can be argued that the discussion 
on Tevfik Fikret between R za Tevfik and Babanzâde Ahmet Naim cannot be evaluated independently 
of the previous discussion between Tevfik Fikret and Mehmet Akif. Moreover, it can be stated that 
this issue cannot be addressed separately from the discussions that corresponded with modern-
conservative, Western-Orientalist, etc., which reflect the relationship of the Ottoman Empire with 
Western societies in the last periods. It is observed that discussions with similar content were carried 
out by different authors in various fields at that time. This indicates how profound the subject is and 
has multidimensional characteristics with potential impact/interaction. This study encompasses the 
pre-and-post discussion on Tevfik Fikret between R za Tevfik and Babanzâde Ahmet Naim and 
examines the relevant subject in the light of various evaluations. 

Keywords: Tevfik Fikret, R za Tevfik, Babanzâde Ahmet Naim 

Giri  

Osmanl n n girdi i sava lardan yenilgiler almas , askerî ma lubiyetler ya amas  toprak kay plar na yol 
açar ve bu durum devletin küçülmesine neden olur. Böylesi sonuçlar, ayn  zamanda kaybedilen 
topraklardan yo un göçleri de tetikler ve insanlar n ya ad klar  yerden zorunlu olarak ayr lmas na 
kaynakl k eder. Söz konusu meseleler, ülke içinde ve d nda devletin siyasal gücü üzerinde de olumsuz 
yans malar meydana getirir ve siyasî bak mdan Osmanl n n elini zay flat r. K sacas , askerî alandaki 
ba ar s zl klar gerek devlet yöneticilerinin gerekse halk n ya am  üzerinde olumsuz etkiler meydana 
getirir ve istenmeyen sonuçlar do urur. Bu yüzden Osmanl  ülkesinde çe itli alanlarda slahatlar 
yapmak, kurumlar n iyile tirilmesine yönelik eylemlerde bulunmak zorunlu bir ihtiyaç olarak kendisini 
gösterir. Nihat Sami Banarl  konuya u ifadelerle dikkat çeker: 

“XVI. hatta XVII. as rda dünyan n en üstün siyasi ve askeri kudretini te kil eden Osmanl  
mparatorlu u, imdi, ihtiyarlayan bir insan gibi, bütün uzuvlar yla çöküyordu. Fakat çok büyük bir 

devlet oldu u için, onun çökü ü de çok uzun sürüyordu. mparatorluk öylesine büyüktü ki zarif bir 
Tanzimat diplomat n n söyledi i gibi, Türkler içeriden, Avrupal lar (hem içeriden hem) d ar dan 
y kmaya çal t klar  halde onu bir türlü deviremiyorlard . Fakat dünya tarihini askeri üstünlükleriyle 
dolduran Türkler’in imdi üst üste askeri ma lubiyetlere u ray , hem ordunun hem de orduyu sevk 
ve idare edecek siyasi ve askeri te kilat n art k slah edilmesi lüzumunu meydana koyuyordu” 
(Banarl , 1997: 811). 

Görüldü ü gibi yazar, Osmanl n n zay flad n  ve zamanla çökü e do ru gitti ini ifade etmektedir.  
Devletin zay flamas nda ve çökü ünde hem içerden hem de d ardan ald  darbelerin önemli bir neden 
oldu una vurgu yapmaktad r. Bu durumun askerî ve siyasî alanlarda slah edici giri imlerde bulunmay  
gerekli k ld n  belirtmektedir. Ancak Osmanl  idarecilerinde, devletin birçok alan nda belli bir 
dönemle birlikte ba layan ve devam eden ba ar s zl klar n temelinde yap sal sorunlar n oldu una ve 
bunlar n düzeltilmesi gerektine yönelik tam bir kanaat/inanç oldu u söylenemez. Ramazan Korkmaz 
konu hakk nda u görü leri dile getirir: “Osmanl n n as l ç kmaz , 16. yüzy l n ortalar ndan itibaren 
askeri, ilmi ve iktisadi sahalarda bozulan kurumlar na yeni bir dinamizm kazand racak yenilik hamlesini 
bir türlü yapamay nda, daha da kötüsü, böyle bir hamlenin gereksizli ine inan r hale gelmesinde 
yatmaktayd ” (Korkmaz, 2007: 16).  
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Ba ar s zl  kabullenme ve söz konusu sorunu ortadan kald rma çerçevesinde stratejiler geli tirmek, 
ba ar y  tekrar kazanma ad na gerek birey gerekse toplum hayat nda mühim bir zorunluluktur. Bir di er 
söylemle, ba ar s zl n öncelikle kabul edilmesi, ba ar n n gelebilmesi için önem arz eder. Ama –verilen 
al nt lardan hareketle- Osmanl n n belli bir zamana kadar ya ad  ba ar s zl klar  kabullenmedi i ve bu 
kapsamda çözüm yollar na giri medi i söylenebilir. Osmanl n n aksine Bat l  devletlerin bu zaman 
diliminde askerî aç dan ileri düzeyde geli im göstermeleri, bilimsel, kültürel, teknolojik ve benzeri 
bak mdan ba ar l  çal malar ortaya koymalar , onlar n kendilerini daha güçlü ve donan ml  
hissetmelerine kap  açar. Mesela Avrupal  devletlerin Osmanl yla girdikleri sava lardan galip 
ayr lmalar  konuyu örneklendirebilir. Osmanl n n kendi kurumlar n n yozla t n  ve slah edilmesi 
gerekti ini kabullenmemekle birlikte hem Bat l  devletlerdeki geli melere kay ts z kald  hem de yer yer 
bunlar  olumsuz ifadelerle ötekile tirme yoluna gitti i de ifade edilmektedir. Orhan Okay’ n u görü leri 
konuyu desteklemesi aç s ndan örnek olarak gösterilebilir: 

“Bat  medeniyeti ile ilk temaslar m z iki as r, hatta biraz daha evveline kadar gider. Lakin Bat  
edebiyat n  tan mam z daha geç olur. 18. Asr n sonuna do ru, devrin reis’ül-küttâb  (d i leri bakan ) 
At f Efendi, Padi ah Üçüncü Selim’e takdim etti i Muvazene-i Politika (siyasi denge) adl  raporunda, 
Frans z htilali’nden bahsederken ‘Ruso ve Volter misillû me hur z nd klar n eserleriyle husule 
gelmi  bir f sk u fücur cümbü ü’ diyordu. Bat  medeniyetinin teknik, bilhassa askeri sahada 
üstünlü ünü kabul etmek zorunda kalan 18. as r Osmanl  ayd n n n hemen bütün Bat  dü üncesi ve 
edebiyat  hakk ndaki kanaatleri reis’ül-küttâb efendininkinden fazla farkl  de ildir” (Okay, 2011: 52). 

Bu sözlerden, Osmanl  devlet idaresinde Bat l  dü üncelere olumsuz bir bak  oldu u eklinde bir anlam 
ç kar labilir. Orhan Okay’ n “ancak 19. as r ortalar nda, Tanzimat’tan sonra bu kanaatler de i meye, 
daha do rusu bir tak m kanaatler belirmeye ba lar. Çünkü Frans zca’dan ilk tercümeler de bu y llarda 
görünmeye ba lam t r” (Okay, 2011: 52) ifadesinden hareketle, dönemin devlet idarecileri ve dü ünce 
insanlar , söz konusu ma lubiyetleri ortadan kald rmak, toprak kay plar yla devletin küçülmesine engel 
olmak, göç ve göçleri durdurmak, k saca ba ar y  tekrar yakalamak gibi amaçlarla çe itli aray lar 
içerisine girer ve çözüm üretmeye yönelik çal malar ba lat rlar. Böyle bir geli me ise Osmanl n n 
ba ar s zl  kabullendi i ve çözüm aramaya ba lad  eklinde de erlendirmeler yapmay  mümkün 
k lar. 

Böylesi bir durum ise Osmanl ya, Bat l  toplumlarla ili ki kurma zorunlulu unu hissettirir. Dolay s yla 
Osmanl n n Bat l  toplumlarla temas kurmas , ya anan kay plara bir çözüm ara t rmas , ülkenin içinde 
bulundu u çe itli sorunlara bir çare aray  olarak aç klanabilir. Nitekim Berna Moran bu ili kiyi iktisadî 
ve siyasî zay flaman n gerektirdi i bir zorunluluk olarak görür ve bu yüzden devletin kendini Bat ’ya 
uydurmak zorunda kald na dikkat çeker. Böylece Osmanl n n yönetimde, e itimde, hukukta dinî 
esaslara dayal  olan kendi düzenine yabanc  bir istikamette slahatlara giri mesinin kaç n lmaz oldu una 
vurgu yapar (Moran, 2012: 21).  

Moran’ n da belirtti i gibi Osmanl n n ya ad  sorunlardan kurtulmas  ya da var olan s k nt lar  en aza 
indirmesi için reformlar yapmas  zorunlu bir durumdur. Çünkü her geçen zaman Osmanl  birçok alanda 
kay plar ya amakta ve bu kay plar hem devlet idarecilerini hem de Osmanl  toplumunu daha fazla 
s k nt larla bo u mak zorunda b rakmaktad r. Dolay s yla Osmanl n n, Bat l  devletlerin ilerleme 
modellerinden yararlanmak ve bu modelleri kendine de uyarlamak mecburiyetinde kalm t r denilebilir. 
Böylece bu dönemde Osmanl  ile Bat  aras nda cereyan eden ili kinin faydac  bir yakla m bar nd rd  
söylenebilir. Nitekim lber Ortayl  da söz konusu zamandaki Osmanl  – Bat  ili kisini “pragmatik bir 
yakla m” biçimi olarak de erlendirir (Ortayl , 2009: 27). Zaten bir zaman sonra bahsi geçen durumun 
örnekleri Osmanl da görülmeye ba lan r. Konuyla ili kili olarak Kenan Akyüz öyle bir de erlendirme 
yapar: 
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“Osmanl  mparatorlu u’nun yükseli  grafi i, XVI. asr n sonlar nda a a ya do ru inmeye ba lam t . 
XVII. as rda gittikçe h zlanan bu ini , Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) andla malar  ile en a r 
ekilde belgelendikten sonra, mparatorlu un yöneticileri, o zamana kadar yaln z sava  ve k smen de 

ticaret konular n n d nda Bat l larla hiçbir temas kurmama al kanl n  bir kenara b rakmak ve –
daha çok askeri ma lubiyetlerin önünü alabilmek için- onlar  yak ndan tan mak ve yararlanmak 
ihtiyac n  duydular ve ilk ad m  att lar. Bu ilk ad m, Osmanl  tarihinde Lale devri (1718-1730) diye 
an lan dönemde XV. Lous’in tahta ç k n  kutlamak için Fransa’ya gönderilen (Ekim 1720)  Yirmi 
Sekiz Mehmed Çelebi’nin yapt  ziyarettir” (Akyüz, 1995: 5). 

Verilen al nt dan hareketle Osmanl y , Bat l  ülkelerle temas kurmaya iten as l saikin ya anan kay plar n 
–özellikle askerî alanda- önüne geçmek oldu u ileri sürülebilir. Böylece Avrupa’ya çe itli amaçlarla ki i 
ve ki iler gitmeye/gönderilmeye ba lan r. Bu yöneli , Osmanl n n Bat l  milletlerle olan temas düzeyini 
art r r ve devletin rotas n  Do u’dan Bat ’ya döndürmesi olarak da aç klanabilir. Böyle bir ili ki ayn  
zamanda do rudan ya da dolayl  olarak sosyal, siyasal, kültürel vb. anlamda Bat l  fikirlerin Osmanl  
toplumu içerisine akmas na ve yer edinmesine kaynakl k eder.  

Burada u detay n alt n  çizmek gerekir. Birey ve toplum ya am nda etkile im olmazsa olmaz bir öneme 
sahiptir. Sosyal bir varl k olan insan n geli ebilmek için ba ka insanlarla ili ki kurmas  gerekti i gibi 
toplum ve devletlerin de farkl  toplum ve devletlerle temasta bulunmalar  ilerleme kaydedebilmeleri için 
önemli bir zorunluluktur. Esasen tarihsel sürece bak ld nda her milletin bir ba ka milletten 
al mlamalar yapmak suretiyle kazan mlar sa lad , bilimin, sanat n, kültürün böylelikle geli im 
kaydetti i söylenebilir. Mesela, Abbasi Hanedanl  zaman nda Bat  karanl k bir dönem ya arken, 
Ba dat’ n önemli bir medeniyet merkezi oldu u bilinmektedir. Dokuzuncu yüzy l n ortalar nda 
Ba dat’taki Beyt’ül Hikmet (Hikmet Evi) kütüphanesinde alimler; Aristo, Platon, Öklit, Batlamyus, 
Hipokrat ve Kalinos gibi dü ünürlerin eserleri üzerine çal malar yapt klar  ifade edilmektedir (Davi a, 
2004: 70).  

Yap lan bu çal malar n, Bat l  toplumlar n Do ulu milletlerle çe itli vesileler3 üzerinden ili ki 
kurmalar n n bir sonucu olarak tekrar Bat ya akt na Amin Maalouf öyle i aret eder: “Eski Yunan 
uygarl n n miras  Bat  Avrupa’ya ancak çevirmen ve erh edici Araplar arac l yla aktar labilirdi. 
Frenkler, t p, astronomi, kimya, co rafya, matematik, mimari alanlar ndaki bilgilerini Arapça 
kitaplardan edinmi ler; bu kitaplar  özümlemi ler, taklit etmi ler, sonra a m lard r” (Amin Maalouf, 
1998: 338-339). Dolay s yla, tarihsel süreç içerisinde her bir milletin farkl  çal malar yoluyla bilimin, 
kültürün geli imine katk  vermi  oldu u ve böylesi kazan mlar n toplumlararas /milletleraras  ili ki 
yoluyla tüm insanl a getiri sa lad  söylenebilir. Ayr ca ili ki kurulmas , muhatab n her özelli inin 
oldu u gibi benimsenmesi anlam na gelmez.  

Osmanl n n çe itli gerekçelerle Bat l  ülkelerle temaslar kurmas , devletin geli imi ve milletin ya am 
ko ullar n n iyile mesi ad na önem arz eder. Böylelikle devlet hem Do u hem de Bat ’yla ili kide 
bulunmu  olur. Fakat bu münasebetler, Do ulu fikirlerin yan  s ra Bat l  dü üncelerin de Osmanl ya 
nüfuz etmesine yol açar. Söz konusu durum ise –her ne kadar kültürel zenginli e ve çe itlili e yol açsa 
da- ayn  zamanda Osmanl  toplumunda ayr malara da kap  açar. Mesela, Bat l  devletlerdeki 
edinimlerini Osmanl n n ya ad  sorunlara çözüm yolu olarak görenler taraf ndan dile getirilen çe itli 
görü lerin, yerle ik ya da Do u kaynakl  fikirleri savunan kimseler taraf ndan sert ele tirilere u rad  
bilinmektedir. Nitekim Osmanl  içerisinde bu çerçevede tart malar n meydana geldi i belirtilmektedir. 
Ahmet Hamdi Tanp nar konuya öyle vurgu yapar: 

                                                             
3  Bu ba lamda “Haçl  Seferleri”nin önemli bir vesile oldu u ileri sürülebilir. Söz gelimi, Vasili Viladimiroviç Barthold’a göre 

Haçl  Seferleri Avrupal lara slam kültürüyle tan ma imkân  sa lam t r” (Barthold, 2004: 113).  
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“1839’dan sonraki devrin bir hususili i de memlekette gittikçe kuvvetini art ran bir ikili i do urmas  
onun ruh ve manzara ve ruh bütünlü ünü k rmas d r. Bugün bile halk dilinde ve hatta fikir hayat nda 
o zamanlardan kalan ‘alafranga’ ve ‘alaturka’ (mûsiki de oldu u gibi), ‘eski’ ve ‘yeni’ (zihniyet 
meselelerinde) tabirleriyle ifade edilen bu ikilik realitesi Tanzimat’ n en büyük fatalitesidir” 
(Tanp nar, 2001: 136). 

Yazar, Osmanl  toplumunda 1839 y l  sonras nda ya anan ikili anlay  biçiminin, sonraki zamanlarda da 
devam etti ine dikkat çekmektedir. Benzer bir saptaman n C. Ernest Dawn taraf ndan da yap ld  
görülür: “Vatanseverlik, milliyetçilik, Osmanl c l k ve Arapç l k, modernlik ve geri kalm l k gibi 
kavramlar, Osmanl  mparatorlu u’ndaki siyasi s n flar aç s ndan Avrupa ile girilen ili kinin bir sonucu 
olarak tart mal  kavramlar oluvermi lerdi” (Dawn, 1998: 199). Dolay s yla Bat ’yla olan temaslar, 
Osmanl ya çe itli kazan mlar sa laman n yan nda toplum içerisinde birbirine muhalif ikili ak mlar n 
ortaya ç kmas na da kaynakl k etmi tir denilebilir. Nitekim söz konusu durumun bu zamanda bile 
varl n  sürdürdü ü ileri sürülebilir. Osmanl  toplumunda ya anan ikili anlay n, bahsi geçen dönemde 
di er Müslüman toplumlarda da var oldu u tespit edilmi tir (Ortayl , 2009: 13-15). brahim Ebu 
Rabi’nin eserinde dile getirdi i aç klama konuya öyle k tutar:  

“Arap entelijensiyas n n, bir yandan modern, öbür yandan ise selefi olmaktan kaynaklanan düalist 
yap s , modern Arap dü üncesinde gelenekçilik ve ça da l k problemati inin do mas na neden oldu. 
Dü üncede, eylemde, bak  aç s nda ve hatta kurumlarda düalizm, ça da  Arap dünyas nda 
günümüzün damgas  oldu” (Ebû-Rabi, 2005: 33). 

Görüldü ü gibi bahsi geçen durumun Arap toplumu içerisinde de etkinlik kazand  ve bu zamanda bile 
devam etti i anla lmaktad r. Konunun sosyolojik, psikolojik vb. boyutlar  göz önüne al nd nda, 
yüzlerce y ll k geçmi i olan, toplum içerisine yerle mi  ve tabu halini alm  dü ünceleri birden bire 
ortadan kald rman n ve yerlerine yeni eyler ikame etmenin kolay olmayaca  muhakkakt r. Bu yüzden, 
Bat ’daki geli meleri do rudan Osmanl  ve Arap toplumuna kanalize etmeye yönelik çabalar n, yerle ik 
düzeni savunan ve korumak isteyenler taraf ndan engellenmesi kaç n lmazd r.  

R za Tevfik ve Babanzâde Ahmet Naim aras ndaki Tevfik Fikret tart mas na çok boyutlu 
bir yakla m 

Türk yaz n nda önemli isimlerden biri olan Tevfik Fikret’in ki ilik özellikleriyle ilgili çok çe itli 
dü ünceler ortaya konulmu tur. Bu ba lamda birçok örnek verilebilir. R za Tevfik ve Babanzâde Ahmet 
Naim aras nda meydana gelen Tevfik Fikret hakk ndaki tart ma da bu ba lamda ele al nabilir. Her iki 
yazar n Tevfik Fikret üzerine de i ik aç lardan de erlendirme yapt klar  ve yorumda bulunduklar  
saptanm t r. Ancak söz konusu de erlendirme ve yorumlar n birbirinden farkl  yakla mlar 
bar nd rd  ve kar t dü ünceler içerdi i tespit edilmi tir. R za Tevfik, Tevfik Fikret’i olumlu ifadelerle 
anlat rken, Babanzâde Ahmet Naim ise Tevfik Fikret’i olumsuz içerik ta yan sözlerle ifade etti i ve bu 
anlamda R za Tevfik’le sert bir üslupla tart maya girdi i anla l r. 

Bahsi geçen tart man n sadece iki yazar aras nda ortaya ç km  ve bitmi  bir konu olmad , öncesinde 
bir arka plan ta d  ve sonras nda yap lan benzer münaka alar üzerinde de etki meydana getirdi i 
söylenebilir. Bu ba lamda, R za Tevfik ile Babanzâde Ahmet Naim aras nda cereyan eden Tevfik Fikret 
tart mas n n, Tevfik Fikret ile Mehmet Akif aras nda önceki zamanlarda meydana gelen tart madan 
ba ms z de erlendirilemeyece i ileri sürülebilir. Hatta söz konusu hususun Osmanl n n son 
dönemlerinde Bat l  toplumlarla ili kisinin bir yans mas  olan modern-muhafazakâr, Bat c -Do ucu vb. 
tabirlerle kar l k bulan münaka alardan da ayr  ele al namayaca  ifade edilebilir. 



424 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

A multidimensional approach to the discussion on Tevfik Fikret between R za Tevfik and Babanzâde Ahmet Naim / M. Cihangir 
(pp. 419-430) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Benzer içerik ta yan tart malar n bu zamanda da çe itli alanlarda farkl  yazarlar taraf ndan icra edildi i 
görülür. Bu durum, konunun ne denli derinlik ta d n  ve etkiye/etkile ime aç k ve çok boyutlu bir 
özelli e sahip oldu unu gösterir. Bu çal mada, R za Tevfik ile Babanzâde Ahmet Naim aras nda geçen 
Tevfik Fikret hakk ndaki tart ma öncesi ve sonras yla ele al nm  ve çe itli de erlendirmeler nda 
konu irdelenmeye çal lm t r. 

Tevfik Fikret - Mehmet Akif tart mas  

R za Tevfik’le Babanzade Ahmet Naim aras nda gerçekle en söz konusu tart man n arka plan nda 
Tevfik Fikret’le Mehmet Akif aras nda cereyan eden münaka an n yatt  söylenebilir. Pek çok 
dü ünürün bahsi geçen tart ma hakk nda görü  dile getirdikleri tespit edilmi tir. Söz geli i, her iki edip 
aras ndaki tart may  “kavga” olarak nitelendiren Kenan Akyüz, bu münaka an n temelinde Osmanl n n 
ya ad  sorunlara çözüm aray n n yatt n  ifade eder. Yazar hem Mehmet Akif’in hem de Tevfik 
Fikret’in bu konuda ayn  görü ü payla t klar n , ama onlar n söz konusu s k nt lar n çözümü için 
kullan lacak yol ve yöntem bak m ndan birbirinden ayr ld klar n  ve farkl  yakla mlar sergilediklerini 
belirtir. Akyüz, konuyu biraz daha detayland r r ve onlar n farkl  yakla m sergilemesinde temel 
noktan n din ve inanç boyutu ta d n  vurgular. Her iki yazar n dü ünsel aç dan farkl  görü ler ortaya 
koymalar n  normal bir durum olarak gören Akyüz, onlar n bu anla mazl klar n  kavgaya 
dönü türmelerini gerektirecek bir durum olmad na dikkat çeker (Akyüz, 1947: 128-129). Bu 
tart mayla ilgili olarak Atilla Özk r ml  da “kavga” ifadesini kullan r ve çal mas nda konuyu geni  bir 
perspektiften de erlendirir: 

“Edebiyat tarihlerine “Tevflk Fikret – Mehmet Akif kavgas ” biçiminde yans yan dü ünce çat mas n , 
bir edebiyat tart mas  olarak görmemek gerekir. Ne bir dil ve biçim anla mazl  ne içerik'e de gin 
bir yenilik ve ne genel olarak yaz nsal bir sorun yol açm t r bu kavgaya. Üstelik çat ma belli bir 
zaman süresinde olmu  bitmi  de de ildir. 1912'de ba lam t r ama tohumlar  çok önceden at lm t r, 
iki airin ölümünden sonra yanda lar nca sürdürüldü ü gibi, günümüzde de ya arl n  yitirmemi , 
giderek bir ilerici - gerici kavgas n n simgesi durumuna getirilmi tir. Tart ma de il de kavga 
sözcü üyle nitelenmesi bile bu çat man n niteli ini yeterince aç klamaktad r. Tek cümleyle söylemek 
gerekirse, iki airin ad na ba lanan bu kavga, de i ik dünya görü lerine sahip gruplar n 
çat mas ndan ba ka bir ey de ildir” (Özk r ml , 1987: 103). 

Görüldü ü gibi Özk r ml , Tevfik Fikret’le Mehmet Akif aras nda gerçekle en o dönem tart malar n n 
önemli bir arka plana sahip oldu una dikkat çeker. Dolay s yla konu -önceki sat rlarda da vurguland  
üzere- Do u-Bat , Do ulu-Bat l  eklinde kavramlarla ifade edilen yakla mlar çerçevesinde 
aç klanabilir. Nitekim bahsi geçen tart ma, sadece bu iki dü ünürle de s n rl  kalmam , dostlar  ve 
takipçileri taraf ndan da sürdürülmü tür. Mehmet Kaplan, bu meseleye u sözlerle vurgu yapar: 
“Fikret’in bu iiri, dindar bir air olan Akif’e çok çarpm , bu münasebetle Fikret’le Akif aras nda, ikisini 
sevenlerin de kat ld , iddetli bir kalem münaka as  olmu tur” (Kaplan, 1986: 27). 

R za Tevfik ile Babanzade Ahmet Naim aras nda meydana gelen Tevfik Fikret hakk ndaki tart ma da 
bu ba lamda de erlendirilebilir. Tevfik Fikret’le ilgili verdi i bir konferansta R za Tevfik’in dile getirdi i 
görü ler, Babanzâde Ahmet Naim taraf ndan “Tevfik Fikret’e Dair Filozof Doktor R za Tevfik 
Beyefendiye” ba l  ta yan bir yaz  üzerinden sert bir dille ele tiriye u rar. Söz konusu ele tiri yaz s n n, 
Tevfik Fikret’le ilgili daha sonraki zamanlarda farkl  dü ünürler taraf ndan kaleme al nan yaz larda da 
referans olarak verildi i görülür. Bu ba lamda bahsi geçen yaz y  olumlu bulup takdir edenler kadar 
olumsuz bulup ele tirenlerin de bulundu u saptanm t r. Esasen her iki dü ünür, Tevfik Fikret’le çok 
yak n mesai yapt klar n  ve onu çok iyi tan ma f rsat  bulduklar n  belirtirler. Mesela R za Tevfik, Tevfik 
Fikret hakk nda yapt  çal man n nedenini anlat rken bu yak nl a da vurgu yapar: 
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“Memleketimizin ve gençli in hem muhlis hizmetkârlar , hem de velinimetleri olan büyük adamlar n  
o gençli e hakkiyle tan tmak, (o büyük adamlara hürmet ve yeti ecek gençlere hizmet) borcudur. 
Merhum airin hayat n , mâneviyetini, mizac n , seciyesini ve eserlerini bilen yak n dostlar ndan biri 
olmak haysiyetiyle övünebilece im için, tercümei halini —mazbut ve etrafl ca bir surette yazmak 
hizmetini (onun aziz hat ras na hürmeten) üzerime ald m” (R za Tevfik, 1945: 3-4). 

Verilen al nt dan da anla laca  üzere R za Tevfik, Tevfik Fikret’le olan yak n dostlu unun, onu iyi 
tan mas na kaynakl k etti ini dile getirir ve Tevfik Fikret hakk nda sahip oldu u bilgileri toplumla, 
özellikle gençlerle payla may  önemli bir vazife olarak görür.  Asl nda bu sat rlarda yazar n genel 
anlamda bir yakla m sergiledi i söylenebilir. Böylelikle R za Tevfik, içinde büyüdü ü toplum üzerinde 
eme i olan insanlar  topluma anlatman n gerekli oldu unu dile getirmekte ve yak ndan bildi i Tevfik 
Fikret’i gençli e, yeti en ku a a tan tman n bir görev oldu unun alt n  çizmektedir.  

Yazar n, Tevfik Fikret’i topluma anlatmas n n bir di er nedeni ise onun hakk nda yap lan 
dedikodulard r: “Lâkin bu talihsiz airi hali ihtizar nda fena halde bîzar ve rahats z eden dedikodulara 
kar  — vefat ndan sonra bile müdafaa etmek mecburiyetinde bulunmu  oldu umdan dolay ,— gençlerin 
lay kiyle bilmedi i baz  cihetler hakk nda izahat verme e lüzum gördüm de o sebeple bu sayfalar  
yazd m” (R za Tevfik, 1945: 4). Babanzâde Ahmet Naim de Tevfik Fikret’ten bahsederken, onunla on be  
y l birlikte çal t n  ve onu yak ndan tan d n  u sözlerle belirtir: 

“Fikret ile benim Galatasaray Sultanîsi heyet-i tedrîsiyesi içinde on be  senelik refâkatim ve ahvâline 
iyice tt lâ m vard r. Nükte-perdâz, ho  sohbet, savti âhenkdâr ve müessir, sâmiini meshur edecek bir 
hüsn-i beyana sahip, her nerede bulunsa etraf nda bir halka-i müstemiîn çevirtecek m knat sîyeti hâiz 
bir zât idi. Bugünkü genç peresti kârlar n n üç dört sene evvelki manas z inkârlar  hilâf na olarak 
büyük bir airdi” (Babanzâde Ahmet Naim, 2018: 564). 

Babanzâde Ahmet Naim, Tevfik Fikret’le on be  sene birlikte çal t n , onun ho  sohbet, samimi bir 
ki ili e sahip ve büyük bir air oldu unu dile getirmektedir. Dolay s yla her iki dü ünür, Tevfik Fikret’le 
yak n ili kiler içerisinde bulunduklar n  ve bu ili kiye dayanarak Tevfik Fikret’i yak ndan tan d klar n  
ifade etmektedirler. Fakat bahsi geçen yazarlar her ne kadar Tevfik Fikret’i yak ndan tan d klar n  
belirtseler de onunla ilgili dile getirdikleri tespit ve izlenimlerinde birbirleriyle çeli tikleri görülür. 
Mesela R za Tevfik, Fikret’in dostlu a çok yüksek k ymet verdi ine, bu yüzden dostlar n n az ama çok 
de erli insanlardan olu tu una dikkat çekerken (R za Tevfik, 1945: 17), Babanzâde Ahmet Naim ise 
Tevfik Fikret’in dostluk anlay  hakk nda öyle bir aç klama yapar: 

“Birçok kimseleri en ufak taksirlerinden dolay  gayet enî‘ bir surette zemmetti ini kula mla 
duydumsa da velev bir kimsenin medhini a z ndan i itti ime dair eda-y  ehadete imkân bulamam. 
A z nda insanl n vâk â k ymeti pek büyük idi. Fakat o vasf  hâiz mevcut henüz dünyaya gelmemi ti. 
Daha do rusu o mevcud-  yegâne kendisi idi” (Babanzâde Ahmet Naim, 2018: 564). 

Bu sat rlarda Babanzâde, Tevfik Fikret’i çevresindeki kimseleri a r sözlerle kötüleyen, onlar hakk nda 
herhangi bir övücü yakla mda bulunmayan bir kimse olarak ifade etmektedir. Onun insana k ymet 
verdi i eklinde sözler kullanmas na ra men bahsini etti i özellikte bir ki inin henüz dünyaya gelmemi  
oldu unu, asl nda bu ifadeyle Fikret’in kendisini kast etti ini belirtmektedir. Dile getirdi i sözlerden 
hareketle Babanzâde’nin, Tevfik Fikret’e yönelik olumsuz bir bak  aç s  ta d  söylenebilir. Yazar, 
Fikret hakk nda sergiledi i olumsuz yakla m n  eserinde u sözlerle sürdürür. 

“Maa-hâzâ Mekteb-i Sultanî müdiriyetinden infisâli gününe kadar kendisi ile görü tü üm halde 
hat r- ikenâne bir muamelesine de maruz kalmad m. Kalmay m da birinci derecedeki samimi 
dostlar  s ras na girmekten ihtirâz m n berekât ndand r. Zira görüyordum ki, vefal  yârân ndan dil-
gîr etmedik, daha do rusu dil-gîr olmad k kimse b rakm yor” (Babanzâde Ahmet Naim, 2018: 564). 
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Görüldü ü gibi Babanzâde, Tevfik Fikret’i olumsuz ifadelerle do rudan ele tiriye tabi tutmaktad r. 
Dolay s yla R za Tevfik ile Babanzâde’nin, Tevfik Fikret’i yak ndan tan d klar , onunla yak n ili kiler 
içerisinde bulunduklar  anla lmaktad r. Fakat R za Tevfik, bu yak nl ktan hareketle, onun ki ilik 
özelliklerini takdir dolu sözlerle anlat rken, Babanzâde Ahmet Naim’in ise baz  istisna sözler hariç 
Fikret’i olumsuz tabirlerle ifade etti i söylenebilir. 

ki yazar n Tevfik Fikret’e inanç yönünden bak   

R za Tevfik ile Babanzâde Ahmet Naim’in ayr l a dü tükleri as l konu Tevfik Fikret’in inanç yönüdür. 
Bu ba lamda her iki yazar n birbirine ters dü tükleri, hakarete varan ifadelerle tart maya girdikleri 
tespit edilmi tir. R za Tevfik, Tevfik Fikret’in inanç yönünden karma k duygular içerisine dü tü üne 
vurgu yapar. Onu hakk yla anlamak/anlayabilmek için iirlerinin derinlikli analiz edilmesi gerekti ine 
dikkat çeker: “Fikret — iirleri sathi bir nazarla anla l r adamlardan de ildir. Ben bu adam , say n 
okuyucular ma, iyice tan tmak icin eserlerinden misal getirmeyi daha ziyade maksad ma muvaf k 
buldum” (R za Tevfik, 1945: 44).4 Yazar sözlerini öyle sürdürür: 

“Çok daha evvel (Köyün mezarl nda) adl  iirinde, Allaha çok dindarane bir lisanla hitap ederek 
ma firetinin ve rahmetinin hikmetini sormak için: (Nedir hakikati ey s rr  ekberi mescût!) Bu 
derecede dindarâne ve edibâne bir lisan ile hitap eden ve ma firetinden müjdeler alan Fikret de il 
miydi? O güzel iirin nihayetini dikkatle okuyunuz; tam bir müslüman vicdan na inen lem’ai ilham  
derhal tan yabilirsiniz” (R za Tevfik, 1945: 49). 

Verilen al nt dan da anla laca  üzere R za Tevfik, Tevfik Fikret’in iirinden al nt  yapmak suretiyle 
onun inanç yönünü aç klamaya çal maktad r. R za Tevfik taraf ndan kaleme al nan eserin bir ba ka 
sayfas nda yap lan aç klamalara göre çevresinde bulunan baz  insanlar ve dönemsel ko ullar, Tevfik 
Fikret’in s k nt l  ruh haline girmesinin as l nedenidir. Hatta yazar n bahsi geçen sayfada dile getirdi i 
sözlerinden, bulundu u çevrede maruz kald  tutum ve davran lar n onu sadece inanç yönünden 
etkilemekle kalmay p umudunu yitirmesine, karamsar olmas na ve insanlardan uzakla mas na yol açt  
anla lmaktad r (R za Tevfik, 1945: 45). R za Tevfik, söz konusu çevrenin yapt  bask n n Fikret 
üzerinde b rakt  olumsuz etkiye çe itli söylemlerle vurgu yapmaya devam eder: 

“Bizde böyle (bir faziletli adam nümunesi aran l rsa Fikretten iyisi bulunamaz. Ben zannediyorum ki, 
e er bu muhlis ve san’atkar adamca z Serveti Fünundaki mevkiinde ve pek sevdi i edebiyat 
me galesinde ihtiyar olunc ya kadar kalabilseydi, (yani müstebit ve ziyankar bir hükûmetin ve 
müfsid, pis bir muhitin, her ümidi öldüren tecavüzlerinden, müdahalelerinden azade olabilseydi), 
feyyaz tabiatinin inki af na mani olan maddi, manevi, siyasi ve içtimai amillerle her ad m ba nda 
gö üs gö üse mücahedeye mecbur bulundu unu ve nihayet ma lup oldu unu ve en tatl  ve sevgili 
emellerini bu yolda kurban verdi ini gözüyle görmeseydi, çok nikbin ve hattâ mümin olur ve çok 
ya ard  hem daha çok eserler vücuda getirirdi” (R za Tevfik, 1945: 43-44). 

Verilen al nt dan, Tevfik Fikret’in sosyal ve siyasal pek çok taraftan bask ya maruz kalm  oldu u 
anla lmaktad r. Böylesi bask lara maruz kalm  olmas n n, onun hem inanc na hem de yaz nsal 
üretkenli ine zarar verdi i görülmektedir. Nitekim yazar, Fikret’in iirinde içine girdi i bunal ml  
durumuna kendisinin de dikkat çekti ini ifade eder: 

“O kadar merhametli, o kadar insaniyetperver, o kadar sevme e müstait gönüllü yarat lm  olan 
Fikret, kendisini hayat ndan bezdiren, bir f rkaya kar  — ve yanl  olarak — bütün insanlardan 
i rendikten (ve hele kah r yüzünden ye’se dü üp ruhan ve bedenen hasta olduktan sonra) muhitinden 

                                                             
4  Medine Sivri ve Halil Özdemir taraf ndan yap lan “Victor Hugo ve Tevfik Fikret’in Çocuk Temal  iirlerine Kar la t rmal  

Bir Bak ” ba l kl  bir çal mada da Tevfik Fikret’i anlamak için onun ya ad  dönemi, okudu u ve kaleme ald  eserleri, 
tan t  ve etkilendi i ki ileri kar la t rmal  bir ekilde incelemenin gerekli oldu una vurgu yap lmaktad r (Sivri ve 
Özdemir, 2021: 14). Böylesi de erlendirmelerden, Tevfik Fikret’i anlamak için çok tarafl  bir yakla m sergilenmesi 
gerekti i anla lmaktad r. 
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ayr  ya ama a mecbur olmu , insanlardan uzakla m , onlar  hor ve hakir görmü  ve bunu (Heykeli 
sâiy) ünvanl  iirinde aç kça söylemi tir” (R za Tevfik, 1945: 53-54). 

R za Tevfik, maruz kald  çevre bask lar n n Fikret’in inanc na, yaz nsal üretkenli ine zarar verdi i gibi 
ayn  zamanda onun toplumdan uzakla mas nda, ruhen ve bedenen hastalanmas nda da önemli bir 
neden oldu una vurgu yapar. Hatta yazar, onun genç ya ta ölümünden bile çevresinde bulunan baz  
kimselerin pay  oldu u görü ündedir: “Benim anlad ma göre yeis onu dinden, imandan ç karm t r ve 
alt  sene bile sürmeyen Serveti Fünun hayat n n izmihlali yaln z dinine iman na zarar vermekle 
kalmam t r; henüz genç ya nda iken feci bir suretle ölümüne de sebep olmu tur” (R za Tevfik, 1945: 
44). 

R za Tevfik, ölümünden hemen sonra henüz defin öncesi, ölüm yata nda bulunan Tevfik Fikret’e 
Robert Koleji’nin müdürü taraf ndan bir ziyaret gerçekle tirildi ini söyler. O, bu ziyaret esnas nda 
müdürün gözya lar  içinde “Fikret Beye çok yaz k oldu. Bir büyük adamd . Onu muhiti telef etti!” 
eklindeki sözlerle hislerini dile getirdi ini ifade eder (R za Tevfik, 1945: 61). Bu aç klamalardan, Tevfik 

Fikret’in içine girdi i olumsuz ruh halinin sorumlular , çevresinde bulunan baz  kimseler oldu u 
anla lmaktad r. Nitekim R za Tevfik de bu konuda dü üncelerini do rudan dile getirir: 

“Böyle hamiyetli, muhlis bir k ymetli airi en sonra gördü ümüz zavall  Fikret haline sokanlar kimler 
ise, Fikretin bütün günahlar  onlara racidir. Bence me’yusiyyet yüzünden ehit olan- hamiyetli, 
faziletli ve insaniyetli Fikret, ne dediyse mâzurdur. Onun küfrü, kendisinin bütün fedakârl na kar , 
— halktan de il! — bir f rkadan ve ancak o f rkay  temsil eden o zamanki hükûmetten— görmü  
oldu u küfran  nimetin aksi sadas d r” (R za Tevfik,1945: 49-50). 

R za Tevfik’in Tevfik Fikret hakk nda ortaya koydu u ifadelerin olumlu bir yakla m bar nd rd  
söylenebilir. Yazar, Fikret’in ya ad  s k nt lar n kendisinden kaynaklanmad n , bulundu u çevrenin 
onda böylesi sorunlar n meydana gelmesine neden oldu unu vurgulamaktad r. Babanzâde Ahmet 
Naim’in Tevfik Fikret’e bak  aç s n n böyle olmad , bir di er ifadeyle, Babanzâde’nin Tevfik Fikret 
hakk nda olumsuz yakla m bar nd ran cümlelerle de erlendirme yapt  söylenebilir. Önceki sat rlarda 
da alt  çizildi i üzere Babanzâde Ahmet Naim, “Tevfik Fikret’e Dair Filozof Doktor R za Tevfik 
Beyefendiye”  ba l kl  çal mas nda Tevfik Fikret’le ilgili do rudan görü ler dile getirmemektedir. O, 
R za Tevfik’in Tevfik Fikret hakk nda verdi i bir konferansta beyan etti i görü leri sert bir üslupla 
ele tirmektedir. Ancak her ne kadar yazar de erlendirmesinde, R za Tevfik’e cevap verme gere i 
üzerinden hareket etti ini belirtmi  olsa da Tevfik Fikret’i anlat rken a r bir üslup kulland  
görülmektedir. Söz geli i Babanzâde, Tevfik Fikret’in inanc  hakk nda görü lerini payla an R za Tevfik’le 
öyle bir tart mada bulunur: 

“Fikret’in fikir ve akîdesini, mü’minli ini, fezâil-i ahlâkta pî revli ini izah ve ispat vazife-i mü kilesini 
hasbe’r-refâka zât-  âlîleri deruhte buyurdunuz. Malum olan hüsn-i beyan n zla beraber ne dereceye 
kadar muvaffakiyet gösterece inizi bilmiyorum. Fakat sorar m, bu kadar zahmete, külfete hâcet var 
m yd ? Âsâr  meydanda duran, etvâr  mahfaza-i hayalimizden silinmeyen, tanîn-i sureti kula m zda 
hâlâ ç nlayan dünkü, daha do rusu bugünkü Fikret’in iman n  ispata muhtaç görmek bi-nefsihî onun 
aleyhine beyyine de il midir?” (Babanzâde Ahmet Naim, 2018: 563) 

Görüldü ü gibi yazar, Tevfik Fikret’in inanc yla alakal  R za Tevfik’in görü lerine olumsuz bir yakla m 
sergilemektedir. Hatta R za Tevfik’in, Fikret’in inanc yla ilgili toplumda olumlu intibalar olu sun diye 
u ra  verdi i, ama bu u ra n bo  bir çaba oldu u eklinde anla lacak ifadeler kullanmaktad r. 
Babanzâde, bu konudaki iddias nda o denli ileri düzeyde bir yakla m ortaya koyar ki Tevfik Fikret’in 
slam inanc  ta mad  konusunda bizzat Fikret’in kendisini ahit tutar: “Fakat bu kadar uzun süren 

sohbetlerimiz esnas nda ahs na has bir felsefesi, hele iman u islâm  oldu una hiç muttali olmad m 
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dersem ümit etmem ki, taraf-  âlîlerinden seylî-i tekzîbe maruz kalay m” (Babanzâde Ahmet Naim, 2018: 
564). 

Babanzâde Ahmet Naim, gazetelerde R za Tevfik’in Tevfik Fikret’i dinsiz olarak tan mad , Fikret’i 
inanç boyutuyla anlamak için onun yaz l  çal malar na bak lmas  gerekti i ve derin bir inceleme 
sonucunda Fikret’in inançl  bir bir kimse oldu u, ancak ondaki inanç durumunun farkl  bir yakla m 
ta d  eklindeki görü lerine de sert ele tiriler getirerek u ifadeleri kullan r: “Feylesofçu um! Fikret 
büyük airdir deyiniz, iiri lay k-  taklit deyiniz; peki deriz. Numune-i fazilet idi deyiniz, birçok kuyud-  
ihtirâziye ile ona da peki deriz. Fakat mü’min idi, müslüman idi demeyiniz, çünkü sizi herkesten evvel 
kendisi tekzip eder” (Babanzâde Ahmet Naim, 2018: 567-568). Tevfik Fikret’in inanc  hakk nda bu denli 
a r ifadeler kullanan Babanzâde’nin, geçmi  zamanda onunla herhangi bir sorununun olmad ndan 
hareketle konuya tarafs z bakt n  ima edecek bir yakla m sergiler: “Yine tekrar ederim ki, bizim, 
Fikret’in ahs  ile hiçbir al veri imiz yoktur. Bâ-husus benim, evet, benim onunla ne siyasî ne edebî 
hatta ne de ülfet ü muâ erete ait hiçbir geçmi im, nizâ‘ u hilâf m oldu unu bilmiyorum” (Babanzâde 
Ahmet Naim, 2018: 566). 

Yazar, R za Tevfik’in Tevfik Fikret hakk nda dile getirdi i görü leri tart rken konuyu sadece inanç 
yönüyle s n rland rmamaktad r. Onun Robert Koleji’nde görev yapm  olmas  da Babanzâde aç s ndan 
olumsuz bir durumdur ve eserde “Amerika band ras  alt nda, protestanlar n propaganda oca nda, 
vatanperverlik makteli olan Rober Kol c’da [Robert College] vazife kabul ederek” eklindeki sözlerle bu 
görevi olumsuz bir ekilde tenkit etti i saptanm t r (Babanzâde Ahmet Naim, 2018: 565).  

Ayr ca Babanzâde Ahmet Naim, R za Tevfik’in konferans nda Mehmet Akif ve Sebillüre ad’la ilgili dile 
getirdi i görü lerde tarafs z bir yakla m sergilemedi ini ve dinleyenleri Mehmet Akif ve Sebillüre ad 
aleyhine galeyana getirdi ini dü ünmektedir. Yazar, bu sözlerinden dolay  R za Tevfik’e olumsuz 
ele tiriler getirir (Babanzâde Ahmet Naim, 2018: 576). Dolay s yla Babanzâde Ahmet Naim, R za 
Tevfik’in Tevfik Fikret hakk nda ifade etti i dü üncelerini olumsuz sözlerle ele tirdi i ileri sürülebilir. 

Sonuç 

R za Tevfik ile Babanzâde Ahmet Naim aras nda cerayan eden Tevfik Fikret tart mas n  sadece bu 
yazarlar aras nda meydana gelmi  ve bitmi  bir tart ma olarak görmemek gerekir. Söz konusu 
münaka a öncesinde önemli bir arka plana sahiptir. Bir ba ka ifadeyle, bahsi geçen tart may  anlamak 
için önceki zamanda Mehmet Akif ile Tevfik Fikret aras nda meydana gelmi  münaka ay  da bilmek icap 
eder. Mehmet Akif ile Tevfik Fikret aras nda cerayan etmi  tart may  kavramak için ise Osmanl n n son 
zamanlar nda ortaya ç kan Do ulu-Bat l , eskici-yenici, muhafazakar-seküler gibi kavramlarla ifade 
edilen tart malar  da göz önünde bulundurmak laz md r. Hatta bu kavramlar n ortaya ç kmas n n ve 
Osmanl  toplumundaki tart malara ba l k olmas n n arka plan nda Osmanl n n sava lar kaybetmesine, 
topraklar yitirmesine yönelik çözüm aray na bakmak gerekir. Bu aray a çözüm olarak Bat l  ülkelerin 
geli mi li inin kabullenilmesi ve buralara çe itli gerekçelerle ki i ya da ki ilerin gitmesini ya da 
gönderilmesini gözden geçirmek laz m gelir. Daha sonra söz konusu kimselerin Osmanl ya getirdikleri 
fikirlerin kaynakl k etti i ikili toplum ili kilerine dikkat çekmek artt r. Dolay s yla iç içe geçmi  pek çok 
faktör ba lam nda konuyu irdelemek iktiza eder. 

Bu ba lamda, Bat l  dü ünceler ta yan görü  sahiplerine göre Bat l  toplumlar bilimsel, kültürel vb. 
alanlarda ortaya koyduklar  ba ar larla kendilerini ispat etmi lerdir, bu yüzden Osmanl n n yönünü 
Do u’dan Bat ’ya çevirmesi icap eder. Böylesi fikir sahipleri aç s ndan, temas kurulmas n n bir sonucu 
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olarak Bat l  ülkelerde meydana gelen geli meler do rudan ya da dolayl  olarak Osmanl ya geçecek ve 
Osmanl  kalk nacak, mutlu ve refah düzeyi yüksek bir devlet olacakt r. Ayr ca kay plar kazan mlara 
dönü ecek, cephelerde al nan ma lubiyetler ortadan kalkacak ve ba ar s zl klar ba ar yla yer 
de i tirecektir. 

Bir ba ka grup ise Osmanl n n geri kalma nedenlerini kendi gelenek ve göreneklerine 
yabanc la mas ndan, sosyal, kültürel, dinî vb. özelliklerle olan ba n kopmas ndan veya ihmal 
edilmesinden kaynakland  dü üncesindedirler. Onlar, bu konulara gereken dikkatin gösterilmesi 
halinde Osmanl n n eski gücünü tekrar elde edece i, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, askerî vb. 
alanda yine ba ar l  sonuçlar alaca  kanaatindedirler. Bu topluluk, Bat l  dü ünceler bar nd ran 
çözümlere do rudan kar  ç kmaktad rlar, hatta Osmanl n n gerileme nedenlerini Bat ’y  referans 
almas n n kaynakl k etti i inanc ndad rlar. Böylece Osmanl  toplumunun eski/yerle ik düzeni 
savunanlar ile yeniyi savunanlar eklinde ikiye bölündü ü söylenebilir. Bu gibi ayr malar, ayn  
zamanda sert ve ötekile tirici tart malar n ortaya ç kt  grupla malara yol açar. R za Tevfik ile 
Babanzde Ahmet Naim aras nda meydana gelen Tevfik Fikret hakk ndaki tart ma da bu ba lamda 
de erlendirilebilir.  

Her iki yazar aras nda cereyan eden münaka a, R za Tevfik’in verdi i bir konferansta Tevfik Fikret’le 
ilgili -özellikle onun inanç yönü hakk nda- dile getirdi i görü lerin Babanzaâde Ahmet Naim taraf ndan 
kaleme al nan bir eserle ele tirilmesidir. Dolay s yla söz konusu tart ma, iki taraf n birbirine kar l k 
vermesi de il, R za Tevfik’in Tevfik Fikret hakk ndaki sözlerine Babanzâde Ahmet Naim’in itirazlar d r.  

Tevfik Fikret’i yak ndan tan d klar n  dile getiren her iki dü ünürün, Fikret’le ilgili ortaya koyduklar  
dü ünsel yakla mlar n birbirine tamamen z t unsurlar bar nd rd  tespit edilmi tir. Özellikle Tevfik 
Fikret’in inanc  hakk nda z tl k içeren söylemlerin zirveye ç kt  görülmü tür. R za Tevfik, Tevfik Fikret 
hakk nda payla t  bilgilerde olumlu bir yakla m sergilerken, Babanzâde Ahmet Naim’in olumsuz bir 
tutum tak nd  söylenebilir. Her iki yazar n bu konuda bu denli ayr l a dü melerinin temel nedenini, 
onlar n dü ünce dünyalar nda aramak gerekir. Özetle, her iki yazar aras ndaki tart ma önceden 
meydana gelmi  olay ve olgulardan etkilenmi tir. Hatta bu durumun onlardan sonra da devam etti i ve 
bu zamanda bile böylesi dü ünsel derinlik içeren tart malar n var oldu u bilinmektedir. 
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25- Bir ahenk unsuru olarak Ahmet Hamdi Tanp nar’ n iirlerinde sözcükten 
sözcü e geçi lerde seslemleme 

Caner SOLAK1 

APA: Solak, C. (2022). Bir ahenk unsuru olarak Ahmet Hamdi Tanp nar’ n iirlerinde sözcükten 
sözcü e geçi lerde seslemleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 431-440. 
DOI: 10.29000/rumelide.1073953. 

Öz 

Bu çal mada, Ahmet Hamdi Tanp nar’ n son hâlini vermi  oldu u iirler adl  kitab nda yer alan 
iirler, yekpare iir kavram  ve seslemleme (heceleme) vas tas yla olu an ahenk bak m ndan 

de erlendirilmi tir. Geleneksel ve modern iirde vezin ve ahenk ili kisinin benzerlikleri ve 
farkl l klar  üzerinde durulduktan sonra Tanp nar’ n iir esteti inin önemli bir unsuru olan yekpare 
iirin tan m  verilmi tir. Yekpare iiri hem anlam hem de biçim aç s ndan bir cümleymi  izlenimi 

verebilen iir olarak tan mlad k. Çal man n kapsam  nedeniyle yekpareli in anlamsal boyutundan 
ziyade ses yönü üzerinde duruldu. iirde müzikaliteyi in a etmesi için tasarlanan ses ve söz 
düzenlemeleri dilin kendi ses uyumu kurallar ndan da beslenmektedir. Türkçenin ses uyumu 
kurallar  neticesinde ünlü harfle sonlan p ünlü harfle ba layan iki kelime art arda geldi inde bir 
ahenksizlik meydana gelmektedir. Ömer Demircan’a göre Türkçede ünlüyle ba layan kelimelerin 
önlerinde yaz da gösterilmeyen ses tellerinin ses yolunu kapatmas yla ç kar lan patlamal  [?] ünsüzü 
bulunmaktad r. Bunu sesin a zdan ç k  s ras nda olu an do al bir duraksama olarak dü ünebiliriz. 
Yekpare iir yazma arzusunda olan bir air için Türkçenin ses özelliklerinin meydana getirdi i okuyu  
gecikmelerinin tesadüflere b rak lmayaca  ön varsay m nda bulunabiliriz. Bu sebeple Tanp nar’ n 

iirler kitab nda yer alan iirlerdeki sözcükten sözcü e geçi ler, seslemleme kural na uygun olacak 
ekilde devaml l klar ve kesintiler aç s ndan örneklerle ematize edilerek gösterildi. Yekpare ve ak c  

bir iirden yana olan airin ünlüyle biten bir kelimeden sonra ünlüyle ba layan bir kelime 
kullanmaktan ço unlukla kaç nd n  tespit ettik. airin ender de olsa bu tarz kullan mlar n n bir 
simetri içerisinde olmas  ise iirin sesinin bölünece i / duraklat laca  yerlerin bilinçli olarak 
seçildi ini dü ünmemizi sa lad .  

Anahtar kelimeler: Ahmet Hamdi Tanp nar, iir, ahenk, seslemleme 

Syllable as an element of harmony in the transitions from word to word in 
Ahmet Hamdi Tanp nar's poems 

Abstract 

In this study, the poems in Ahmet Hamdi Tanp nar's book titled Poems were evaluated in terms of 
monolithic poetry and syllable. The similarities and differences of the relationship between measure 
and harmony in traditional and modern poetry are emphasized. The definition of monolithic poetry, 
which is an important element of Tanp nar poetry aesthetics, is given. We can define monolithic 
poetry as a sentence in terms of both meaning and form. In this study, the focus is on the sound 
dimension rather than the meaning dimension of the monolithic poem. According to the phonetic 
harmony rules of Turkish, the combination of two words ending with a vowel and starting with a 
vowel causes inconsistencies. According to Ömer Demircan, words starting with a vowel in Turkish 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü (Erzurum, Türkiye), 

canersolak86@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-6295-6513 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 14.01.2022-
kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073953]  
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have an explosive [?] consonant produced by closing the vocal tract of the vocal cords. We can think 
of this situation as a natural pause that occurs when the voice comes out of the mouth. For a poet who 
wants to write a monolithic poem, we can guess that reading delays due to the phonetic features of 
Turkish cannot be left to chance. The transitions from word to word in the poems in Tanp nar's book 
of Poems were examined in terms of continuity and interruptions in accordance with the syllable rule. 
The fact that such uses of the poet are in a symmetry has led us to think that the places where the 
voice of the poem will be cut off are deliberately chosen. 

Keywords: Ahmet Hamdi Tanp nar, poem, sarmony, syllable 

Giri  

iirde ünlü ve ünsüz harflerin uyumlu ve düzenli bir ekilde kullan m  asonans ve aliterasyon sanatlar n  
do urur. Bununla birlikte iir içerisinde hece, hece kümeleri ve kelimelerin -serbestçe- tekrar  da bir 
armoni unsurudur. Hatta modern iir dinlenilmek için oldu u kadar okunmak ve bak lmak için de 
yaz labildi inden tekrar eden görsel bloklardan dahi bir armoni unsuru olarak bahsedebiliriz.  iirde 
tekrar eden hem görsel hem de sessel bak mdan uyumlu yap lar  simetrik ve asimetrik olanlar eklinde 
s n fland rabiliriz. 

iirde ahenk için dilin yaratt  musiki denilebilir. iiri olu turan kelimelerin okuyucuda anlamsal 
oldu u kadar sessel kar l klar  da bulunmaktad r. Güzelin pe inde ko an air için ne söyledi i kadar 
nas l söyledi i de önemli oldu undan iirin temel yap  malzemesi olan kelimelerin gerek tek ba lar na 
gerekse bir bütün dâhilinde meydana getirdikleri sesin uyumu / ahengi çok önemlidir. Tunca 
Kortantamer bu konuda, “Ses düzenlemeleri, anlam yap s yla ilintileri oran nda estetik çekiciliklerinin 
alan n  geni letirler. Bu bak mdan iyi bir iirde (…) ki iler, nesneler, zaman ve mekân dünyas n  
biçimlendiren ses ve söz düzenlemelerinin bütünü, ayn  zamanda iirin genel havas n  olu tururlar. 
Burada art k iirin bütününü kavrayan bir sesten söz edilebilir.” demektedir (Kortantamer, 1993, s. 278-
279). Bir iiri meydana getiren unsurlar ses ve söz düzenlemeleri bak m ndan incelenmek istendi inde 
öncelikle, iire do al olarak ahenk katan vezin, kafiye, redif ve di er belagat kaideleri aran r. Ancak 
inceleme nesnemiz, iirde müzikaliteyi in a ederken bilinçli olarak bu unsurlardan uzak duran modern 
iir oldu unda daha farkl  bir yakla m geli tirmemiz gerekir. Serbest iirin gelenekle kurdu u ikircikli 

ili kinin kendisine kazand rd klar n  Ali Nihat Tarlan; “Serbest naz m, mevzua en uygun âhenk ve 
âhensizli in birle ti i noktad r. Telleri ipten bir mûs kî aletiyle, terennüm etmeye benzer. O ip, telli saza, 
kendi bir ân n n âhengini vermeye mecburdu. Serbest naz m, lirizmin muntazam tekni ini k r p hem 
zaman, hem de mâhiyet itibariyle ilerlemi  bir ekildir.” ifadeleriyle belirtir (Tarlan, 1981, s. 39). 
Tarlan’ n serbest iir hakk nda oldukça yerinde olan tespitlerinden yola ç kt m zda modern iirde 
ahenk mevzusunu ara t r rken airin bilinçli olarak olu turdu u ahenkle o ahengi yine kendi eliyle 
sekteye u ratt  yerleri içerik-biçim uyumu çerçevesinde de erlendirmemiz gerekti ini söyleyebiliriz. 

Bu çal mada, Ahmet Hamdi Tanp nar’ n son hâlini vermi  oldu u iirler adl  kitab nda yer alan iirler 
yekpare iir kavram  ve seslemleme (uzunluk ekleme) bak m ndan de erlendirilecektir. 

Tanp nar’a göre iir en ba ta bir ekil meselesidir. " ekle inan yorum, çünkü kurdu u zarûretler ve 
getirdi i zorluklarla o, bana, kendimi tahakkuk ettirmek imkân n  veriyor. Onu ararken kendimi 
buluyorum. O beni ay kl yor, temizliyor ve derinle tiriyor. O, benim hareket sahamd r, bu üç veya dört 
k ta içinde ben, muharebelerimi veriyor, zaferlerimi kazan yor ve ricatlerimi idâre ediyorum. Ve her 
defas nda çok esasl  bir eyi, bir oyuna riâyet etmeyi ö reniyorum. Sözümü ba kalar n n sözünden ve 
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sükûtumu ba kalar n n sükûtundan ay ran odur." (Tanp nar, 2005, s. 26). iirlerinin büyük 
ço unlu unu hece vezniyle yazm  olan Tanp nar için veznin bu sebeple ayr  bir önemi vard r. "Bir 
veznin etraf nda ba layan o ilk m sra, onun içimizde k m ldan , o veznin, yani sesin birden size ait bir 
'rytme' olu u, onu benimseyerek emrine girmeniz. Kafiyelerin tuttu u kta, onlar n uyand rd  
dikkatle ad m ad m yürüyü ünüz... Birden dilin içine dü ersiniz. Her kelimeyi ayr  ayr  bulmak, ay rmak, 
bir biri ile kayna t rmak lâz md r. Yava  yava  k talar veya büyük ritm cümleleri ba lar... Bu ba lama, 
bu yürüyü , bu biti te iirin s rr  te ekkül eder." (Tanp nar, 1996, s. 316). Tanp nar’ n belirtti i üzere 
vezin aire -gelenek içinde kald  sürece- haz r bir ritim ve ses sunmaktad r. Modern aire dü en 
gelene in kendisine haz r sundu u vezni ve onun iire sa lam  oldu u müzikaliteyi kendisine ait 
k lmaktad r. Dolay s yla öncelikle Tanp nar’ n hece vezni üzerindeki tasarruflar n  ara t rmal y z.  

Mehmet Kaplan, Tanp nar’ n iir Dünyas  adl  kitab nda “Bu iirin (halk iiri) vezin ve eklini 
benimseyen ayd n airler, muhtevas n  de i tirmekle beraber monoton yap s n  fazla k ramam lard r. 
Tanp nar’ n hece vezninde yapt  en mühim de i ikliklerden biri, çe itli gramatikal oyunlarla onu bu 
monotonluktan kurtarmak olmu tur.” demektedir (Kaplan, 2013, s. 172). Mehmet Kaplan’ n 
Tanp nar’ n iirler kitab nda tespit etti i gramatikal oyunlardan baz lar ; tek ba na bir ünite te kil eden 
tablo-m sralar, tahlili m sralar, yekpare m sralar, iki m sral k gruplar, tek bir cümle te kil eden 
dörtlüklerdir (Kaplan, 2013, s. 168-172). Bu oyunlar n temel amac  gerek tek m srada gerekse dize veya 
k ta hâlinde içerik ve ekil bak m ndan bütünle mi , yekpare yap lar meydana getirmektir. “Tanp nar’ n 
da özledi i, hece vezni içinde Valéry ve Mallermé tarz nda bir iir cümlesi yaratmakt .” (Kaplan, 2013, s. 
174). Yekparelikten kas t, iirin hem anlam hem de biçim aç s ndan bir cümleye dönü ebilmesidir. 
Yekpareli in anlam2, ses uyumu ve bütünlü ünden olu tu unu kabul ettikten sonra iirin tamam na 
hâkim olan ya da oldu u söylenen bir sesten ve o sesin unsurlar ndan bahsedebiliriz. iirin müzikal 
yönü; airin sanatç  dehas  ile yo un iir i çili inin bir ürünü olarak Türkçenin de imkânlar ndan 
faydalan larak ortaya ç kar l r. iirde müzikaliteyi in a etmesi için tasarlanan ses ve söz düzenlemeleri 
dilin kendi ses uyumu kurallar ndan beslenmekle birlikte okuyucu da iirin ideal okunu unu 
gerçekle tirmesi için çe itli vas talar arac l yla yönlendirilir. Bunun için noktalama i aretlerinden 
faydalan labilece i gibi Tanp nar’ n iir anlay na ba l  olarak kendi içinde hiç bölünmeyen bir iir 
(okuma) için birbirinden ayr labilen ve ayr lamayan kelime gruplar ndan, tamlamalardan ve 
tekrarlardan faydalan l r. Okuma h z n n ve süresinin okuyucunun nefes süresiyle alakas  oldu u 
söylenilebilir. M sralar n hem ekil yap s  hem de hece say s na ba l  olarak uzunluklar , okuyucunun 
göz hareketleri ile nefes süresinin hesaba kat lmas  sonucunda meydana getirilir. Serbest iirde air, 
dizeleri okumay  yönlendirecek ekilde kurabilirken, her m sradaki hece uzunluklar n n e itli ine 
dayanan hece veznini kullanan gelene e ba l  air, durak ve vurgulardan bu anlamda daha fazla istifade 
etmektedir. Peki, bu durumda geleneksel ekilleri kullanan modern air için vezin ne anlama 
gelmektedir?   

Yekpare iir Duraks z iir midir? 

Cem Dilçin, Örneklerle Türk iir Bilgisi adl  eserinde durak için; “Takti’de sözcükler ortalar ndan 
bölünebildi i hâlde, hece ölçüsünde sözcükler bölünerek durak yap lamaz. Durak, ancak, kulakta 
uyumlu bir izlenim b rakan anlaml  söz öbekleri aras nda olur.” der (Dilçin, 1983, s. 40). Halk iirinde 
hece vezninin duraklar n n kelimeleri ve anlaml  kelime gruplar n  divan iirinde oldu u gibi 
                                                             
2  “(…) ses düzenlemelerinin iir sanat  aç s ndan de eri, onlar n anlamla ba lar na göre yükselir. iirin anlamla ba lar  en 

zay f olan ses düzenleme tekniklerinden birisi vezinlerdir.” (Kortantamer, 1993, s. 326)., “…duraklar tümcenin bilgi 
yap s ndan ba ms z belirlenemez.” (Demircan, 2015, s. 162)  Tüm bu ifadelerin hakl l yla birlikte bu çal mada 
Tanp nar’ n iirlerinde seslemleme bak m ndan kelimeler aras ndaki devaml l klar ve kesintiler üzerine yo unla laca  
için yekpareli in anlam aya  bilinçli olarak göz ard  edilecektir. 
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bölemeyece i anlay  hâkim olmakla birlikte “Zann m zca hiçbir halk airi de iirini duraklarken ‘kelime 
bölmemeye gayret edeyim’ gibi bir zahmet içine girmez.” eklinde farkl  görü ler de3 mevcuttur 
(Ba aran, 2013, s. 113). Bu yoruma göre divan iirinde takti ne ise halk iirinde durak da odur. “Duraklar, 
airin / okuyucunun iiri belirli bir ritme göre icra etmesine / okumas na yard mc  olur. Bu yard mlar 

sayesinde kârî, icras  esnas nda nefes alma s kl n  ayarlar. airin / okuyucunun ilk ba tan zihninin 
alt na bu okuma ritmini yerle tirmesi demek, airin / okuyucunun / icrac n n iiri okurken 
zorlanmamas  demektir. iirde farkl  durak sistemlerinin bulunmas  demek, bu ritmin sekteye u ramas  
demek olaca ndan, air iirinin okuma ritmini de i tirmek istemeyecektir.” (Ba aran, 2013, s. 113). 
Modern iirde ise bu anlay tan farkl  olarak anlama göre ritimde de i iklikler yap l r ya da ak c l n 
yaratt  yeknesakl ktan kurtulmak ad na ritim4 bilinçli olarak bozulur.  

Demek ki hece ölçüsüyle yaz lm  modern iirlerde duraklar geleneksel kullan m na uymayacak ekilde 
olabilece i gibi hiç de kullan lmayabilir. Oktay Yivli, “Ahmet Muhip D ranas’ n iirinde Biçim 
Denemeleri” adl  makalesinde “Ahmet Muhip, geleneksel hece kal plar n  duraks z kullanarak ve 
gelenekte kullan lmayan hece kal plar n  ye leyerek hece iirine yenilikler getirmi tir.” Der (Yivli, 2011, 
137-147). Tanp nar’ n yekpare iir arzusunun yans mas n  “Dönü ” iirinde yer alan 

“Birdenbire sanki ç plak (1) 

Bir oynuyla hâf zan n. (2) 

Bir ku  sesi ç rp narak (3) 

Dü tü ba r na hazan n.” (4)  

m sralar nda görmek mümkündür. K ta rahatl kla iki parça hâlinde duraks z okunmaktad r. K tay  ve 
okumay  ikiye bölen 2. m sran n sonundaki nokta i areti olmaktad r. lk bak ta m sra uzunluklar n n 
k sa oldu u bu iirde okuma h z n n yüksek oldu u tahmin edilmektedir. K ta rahatl kla iki dizeye 
dönü ebilmektedir. iirin ilk k tas  kesilmeden yaz ld nda  

“Birdenbire sanki ç plak bir oynuyla hâf zan n. (1) 

Bir ku  sesi ç rp narak dü tü ba r na hazan n.” (2) 

ekline dönü ecektir. Bu tekni in iire katk s , okuma h z n  artt rmas d r. iirin as l hâlinin m sra 
uzunluklar n n daha k sa oldu u görülecektir. Ayr ca m sralar n k r lmas , anlam n ve okuyu unda yar m 
kalmas n  sa lamaktad r. Yar m kalan okuma ve anlam ise okuyucu taraf ndan ço u zaman istemsiz bir 
ekilde alt m sraya geçilerek tamamlanmaktad r. iirin bu ekilde sürüp gitmesi hâlinde okuyucu 

içgüdüsel olarak sürekli bir alt m sraya geçmektedir. Burada ortak fiil kullan m  ve m sralar n hece 
say lar n n k sa tutulmas  ayr ca önemlidir. 

Bu durumu aç klarken Türkçenin ses özellikleri üzerine yap lan ara t rmalardan faydalanabiliriz. 
“Türkçede Ses Sürelerine Etki Eden Etmenler ve Etkileri” adl  çal mada hece say s  ve sözcük say s n n 
ses süresi üzerindeki etkileri; “Hece say s : Söylenen sesle içinde bulundu u sözcü ün hece say s  
aras ndaki ili kiye bak ld nda hece say s  artt kça söylenen sesin ortalama süresinin dü tü ü görüldü. 
Sözcük say s : Okunan tümcedeki sözcük say s  artt kça, tümce içinde geçen seslerin süreleri dü mekte.” 
eklinde aç klanmaktad r ( ayli, 2003, s. 16). K sa kelime ve k sa cümleleri asl nda daha uzun sürede 

                                                             
3  “Birçok halk edebiyatç s n n kabul etti i ‘duraklar gösterilirken kelime bütünlü ü bozulmaz’, ‘kelimeler hecelerinden 

bölünmezler’, ‘ iirler duraklan rken herhangi bir tamlamada, tamlayan ile tamlanan aras na durak konulmaz’ vs. gibi 
dü üncelerin sorgulanabilece ini / sorgulanmas  gerekti ini belirtmek istiyoruz.”  (Ba aran, 2013, s. 113). 

4  “Ses, hece, biçim, görüntü, renk gibi ögelerin art arda düzenli olarak dizili i ritmi olu turur. iirde ritmden söz edilirken, 
hecelerin belli bir düzen içinde ve belli say da vurgulu vurgusuz, uzun k sa olarak dizili i kastedilir.” ( im ek, 2006, 145-
146). iirde ritm konusunda detayl  bilgi için bkz: (Can, 2015, s. 1-110). 
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söyledi imiz iddia edilmektedir. “Cümledeki kelime say s  artarsa, seslerin toplam süresi artmaz. 
Cümlelerin pay na dü en nefes e ittir. Cümledeki kelime say s  art nca, tek tek her sese dü en nefes 
süresi azal r. Yani cümledeki kelime say s  artt kça sesin toplam süresini payla an seslere dü en süre de 
dü er.” ( ayli, 2003, s. 16). K sa kelimeler ve k sa m sralardan olu an iirlerin okuma h z  demek ki daha 
yava  olacakt r. Bu sebeple Tanp nar, “Dönü ” iirinin tamam nda keserek yazma tekni inden 
faydalanm , k sa dizelerden mürettep dört k tal k bu iiri uzun dizelerden olu an dört dize eklinde 
okumas  için okuyucuyu yönlendirmi tir.  

iirde durak terimini, okuma ya da söyleme esnas nda durma / susma yeri olarak tan mlad m zda 
modern iirde airlerin yeni bir ses ortaya koyabilmek için geleneksel durak noktalar n n (4+4, 5+3… 
gibi) yerlerini de i tirdiklerini görürüz. M sralar  bütün hâlinde okunacak ekilde tasarlay p duraklar  
m sra sonlar na koymalar n n duraks z iir yazd klar  izlenimini verdi ini söyleyebiliriz. smail Habib 
Sevük “…hecede durguyu hissettirmek veznin ahengini meydana ç kar r.” tespitinde bulunmu tur. 
(Sevük, 1942, s. 203).    

Ahmet Talât Onay, “Millî vezinle yaz lm  mevzun bir parçay  durgulara ay r rken her parçan n sonuna 
gelen hece küçük hece olursa veznin âhengi bozulmaktad r. Bu bir kat’î kaide de ildir.” der (Onay, 1996, 
s. 33). Bu durumda hece vezninde kesin bir kaide olmamakla birlikte ünlü ile biten kelimelerin ahengi 
bozduklar  söylenilebilir. Türkçede vurgu ço unlukla kelime sonlar nda yer almaktad r, ayr ca “be-be-
kan-ne-sin-de-nay-r  tümcesinde oldu u gibi her seslem5 bir ünsüzle ba layacak biçimde seslemlere 
bölünmektedir.” (Demircan, 1981, 41). Dolay s yla ünlü harfle sonlan p ünlü harfle ba layan iki kelime 
art arda geldi inde bir ahenksizlik meydana gelmektedir. Ömer Demircan’a göre Türkçede ünlüyle 
ba layan kelimelerin önlerinde yaz da gösterilmeyen ses tellerinin ses yolunu kapatmas yla ç kar lan 
patlamal  [?] ünsüzü bulunmaktad r. “Ses tellerinin biti erek ses yolunu bir an için kapat p sonra birden 
açmalar yla ç kar lan [?] sesi, t pk  p t k… gibi ‘ötümsüz, patlamal ’ bir ünsüzdür. Onlardan yaln zca ç k  
yeri bak m ndan ayr lmaktad r.” (Demircan, 1981, 41). [?] ünsüzü ile ötümsüz patlamal  sesler 
aras ndaki benzerli in bizim için önemli yan  bu seslerin ç kar lmas nda do al bir durum olarak ortaya 
ç kan gecikmedir. Bunu sesin a zdan ç k  s ras nda olu an do al bir duraksama olarak dü ünebiliriz. 
Yekpare iir yazma arzusunda olan bir air için Türkçenin ses özelliklerinin meydana getirdi i okuyu  
gecikmelerinin tesadüflere b rak lmayaca  ön varsay m nda bulunabiliriz. 

Bu ünsüzün varl ndan ötürü ‘o -lu-na a-ra-ba al-d ’ eklinde hecelenen bu cümle yava  okundu unda 
‘? o -lu-na-? a-ra-ba-? al-d ’, h zl  okundu unda ise ‘?o -lu-na -ra-ba l-d ’ eklinde 
seslendirilmektedir. Vezinlerdeki ulamay  da ara ünlülerin do al olarak ünsüzle ba lat lmas  olarak 
yorumlayabiliriz. Bu durum dilin ses özellikleriyle ilgilidir. ki ünlünün art arda gelmesi durumunda 
do al olarak olu an (sa’at, araba ald ) duraklardan, ses bölünmelerinden bahsedebiliriz (Demircan, 
1981, s. 41, 46; Demircan, 2015, s. ?).   

iirler kitab nda seslemleme örnekleri 

Bu bilgiler nda Tanp nar’ n Sabah ( ema 1) iirindeki durak noktalar , kelimelerin ünlü ve ünsüz 
harfle ba lamas  ve bitmesi durumlar na dikkat edilerek ematize edildi inde,  

                                                             
5  Ömer Demircan seslem’i hece, seslemlemeyi ise heceleme yerine kullanm t r. (Demircan, 1981, s. 40). 
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ema 1: “Sabah” iiri 

eklinde bir yap yla kar la r z. Yekpare ve ak c  bir iirden yana olan airin ünlüyle biten bir kelimeden 
sonra ünlüyle ba layan bir kelime kullanmaktan kaç nd n  söyleyebiliriz (bu durumu tüm iir kitab  
için genelleyebiliriz). airin ender de olsa bu tarz kullan mlar n n bir simetri içerisinde olmas  ise iirin 
sesinin bölünece i / duraklat laca  yerlerin bilinçli olarak seçildi ini dü ünmemizi sa lar.  

“Yollar Çok Erken” ( ema 2) ve “Bursa’da Zaman” ( ema 3) iirinin son bendinde ünlüyle biten bir 
kelimeden sonra ünlüyle ba layan bir kelimenin geldi i ve gelmedi i durumlar n simetrik bir ekilde 
kullan ld n  söyleyebiliriz.   

 

ema 2: “Yollar Çok Erken” iiri 
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ema 3: “Bursa’da Zaman” iiri 

Farkl  iirlerde ses devaml l klar n n ve kesintilerinin benzer ekilde kullan ld n  görürüz. “Ey Kartal 
Bak l ” ve “Hat rlama” ( ema 4) iirleri ile “R ht mda Uyuyan Gemi” ve “Mavi Maviydi Gökyüzü” ( ema 
5) iirleri bu benzer kullan ma örnektirler. 

 

ema 4: “Ey Kartal Bak l ” ve “Hat rlama” iirleri 

 

ema 5: “R ht mda Uyuyan Gemi” ve “Mavi Maviydi Gökyüzü” iirleri 

“Raks” ( ema 6), “Yollar Çok Erken” ( ema 7) ve “Her ey Yerli Yerinde” ( ema 8) iirlerinde kelime 
ba lang ç ve sonlar nda ünlü kullan mlar n  ematize etti imizde birbirinin ters simetri i olan yap larla 
kar la r z. iirler tam ortadan ikiye ayr labildikleri gibi bölünen parçalar birbirlerinin üstüne 
kapanacak ekilde simetrik olurlar. Kaya Bilgegil’e göre “Bir cümle veyâ m srâ’ n sondaki k sm n  ba a 
almak, ba taki k sm n  sona getirmek sûretiyle di er bir cümle veyâ m srâ’ te kîl etmek, akis sanat n  
meydâna getirir.” (Bilgegil, 1980, s. 331). “Raks” ( ema 6), iiri seslemleme bak m ndan iki ters simetrik 
parçaya bölünebilir. lk blo un sondan bir önceki m sra  ile ikinci blo undan ba tan bir sonraki m sra  
özde tir. “Yollar Çok Erken” ( ema 7) iirinde k tan n birinci ve dördüncü m sralar  birbiri üzerine 
kapan rken, “Her ey Yerli Yerinde” ( ema 8) iirinde ikinci ve üçüncü m sralar n özde  olduklar n  
görürüz. Bu iirlerde kullan lan benzer seslemleme ekillerinin akis sanat n n m sra boyutunda farkl  bir 
kullan m  oldu u söylenilebilir.  
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ema 6: “Raks” iiri 

 

ema 7: “Yollar Çok Erken” iiri 

 

ema 8: “Her ey Yerli Yerinde” iiri 

imdiye kadar yapm  oldu umuz al nt lardan görüldü ü üzere air, iirinde sözcükten sözcü e 
geçi lerde, ünlü kullan m nda ya da kullan lmamas nda bilinçli ya da bilinçsiz olarak simetrik yap lar 
meydana getirmi tir. Bu düzenli devaml l klar veyahut kesintiler ise yekpare ahengi var eden birçok 
unsurdan yaln zca biri olmu lard r.  

Sonuç 

smail Habib Sevük, hece vezni için “Aruzda hem «kemiyet», hem «keyfiyet» mutabakati vard . Hecede 
yaln z «kemiyet»e, yani hece adedine bak l r.” der (Sevük, 1942, s. 202). Tanp nar ise hece vezniyle 
yazd  iirlerinde kelime seçiminde hem anlam hem de ses aç s ndan uyuma büyük önem veren bir 
airdir.  

Tanp nar’ n en son hâllerini verdikten sonra yay mlad  otuz yedi iirinin yer ald  iirler kitab ndaki 
iirlerin hece ve m sra uzunluklar  bak m ndan dökümünü yapt m zda öyle bir tabloyla kar la r z: 

Hece Uzunluklar  M sra uzunluklar  

11 heceli 19 iir 16 m sra 8 iir 

8 heceli 11 iir 12 m sra 7 iir 

14 heceli 5 iir 14 m sra 4 iir 

13 heceli 1 iir 12 m sra 4 iir 
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9 heceli 1 iir 24 m sra 3 iir 

  20 m sra 2 iir 

  7 m sra 2 iir 

  6 m sra 2 iir 

  44 m sra 1 iir 

  40 m sra 1 iir 

  11 m sra 1 iir 

  10 m sra 1 iir 

  4 m sra 1 iir 

Ortalama hece uzunlu u 10,51 Ortalama m sra uzunlu u 15,21 

Tablo 1: Ahmet Hamdi Tanp nar’ n iirler kitab nda yer alan iirlerin hece ve m sra uzunluklar  

Tanp nar’ n iirlerinin kâ t üzerinde dikey ve yatay düzlemlerde ne kadar yer kaplad n  gösteren bu 
tablo arac l  ile airin a rl kl  olarak 11 ve 8 heceli m sralar kurdu unu, ortalama olarak 3-4 k tal k 12-
16 m sra uzunlu unda iirler yazd n  görürüz. Bu durum airin iirlerini yatay ve dikey düzlemde ne 
kadar yer kaplayaca n  hesap ederek yazd n  gösterir. Eserleri yo un bir i çili in ürünü olan 
Tanp nar’ n iirler kitab nda olu turmak istedi i ‘ortalama iir’in d  hatlar n  (kal b n ) bu ekilde 
ortaya koyabiliriz. Bundan çok daha zor olan ise Tanp nar’ n üslubunun ses aya n  ortaya ç karmak için 
yap lacak çal mada airin önce ortalama sesini, sonra bu sesin her iirde nas l tekrardan farkl  farkl  
yollarla in a edildi ini ara t rmakt r. Bu çal mada Türkçenin ses özelliklerinin ara t r ld  dilbilim 
çal malar nda, üzerinde durulan bir kavram olan seslemlemeden faydalan larak airin ahenk 
olu tururken kullanm  oldu u enstrümanlardan imdiye kadar çok üzerinde durulmam  olan biri 
üzerine dikkat çekilmeye çal lm t r. 
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26- Ziya Pa a’n n Terci-i Bend’inde tasavvuf meseleleri 

Funda ÇAPAN ÖZDEM R1 

APA: Çapan Özdemir, F. (2022). Ziya Pa a’n n Terci-i Bend’inde tasavvuf meseleleri. RumeliDE Dil 
ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 441-448. DOI: 10.29000/rumelide.1073955. 

Öz 

Ziya Pa a’n n Terci-i bend’i, hem kendi dünya görü ü hem de slâm âleminin hayat anlay n  ifade 
etmesi bak m ndan dikkate de erdir. 1829 do umlu Ziya Pa a, iyi bir e itim al r ve Sadaret Mektubi 
Kalemi’nde çal maya ba lar. Encümen-i uara mensuplar , dönemin tan nm  air ve edebiyatç lar  
ile tan arak, klasik edebiyat kültürünü geli tirir. Mustafa Re it Pa a’n n önayak olmas yla sarayda 
kâtip olarak çal r. Âli Pa a ile anla mazl klar  büyüyünce, stanbul’dan uzakla t r l r. V. Murat’ n 
tahta geçmesiyle de Maarif müste arl na atan r; II. Abdülhamit’in padi ah olmas yla da Kanun-  
Esasi Encümeni’nde çal r ve Adana’ya vali olur. kbal ve idbâr merhaleleri aras nda geçen siyasî 
gelgitlerle dolu hayat tecrübeleri edinen Ziya Pa a, Terci-i bend’inde kendi “ben” duygusunun yan  
s ra tasavvuf meselelerine dair bilgileri ve görü leri konu edinir.  Tanr ’n n mutlak egemenli i, insan 
ruhu, adalet fikri, zalim-mazlum tezatl , ak l, irade, ibret alma fikri gibi metafizik konular ndaki 
hissiyat n  ve fikirlerini i ler. Terci-i bend’inde konu etti i tasavvuf meseleleri, slâm âleminin hayat 
anlay n  ve ark felsefesinin baz  zihniyet meselelerini, konu etmesi bak m ndan dikkate de erdir. 
Tasavvuf inanc , zaman içinde toplumun duygu ve dü ünce s n rlar n  geni  ölçüde etkileyerek, dinî-
tasavvufî terimler yoluyla da dilimizi zenginle tirmi tir. Tasavvuf anlay  ve terimleri, insan  sevgi 
ve umut merkezine koyan dü ünce tarz ; Yaratan’ , insan , dünyay  ve kâinat  tefekküre geni  bir 
imkân sa lar. Bu ba lamda Kur’ân-  Kerîm ve hadis-i erifler,  menk belerle tasavvufî anlay , Türk 
edebiyat n  da yo urarak, bu edebiyata insanî ve fikrî bir yön vererek, kaynakl k etmi tir. 
Çal mam zda, tasavvufî anlay  ve bu anlay n terminolojisini bilen Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inde 
geçen tasavvuf bilgilerini ve terimlerini tematik bir inceleme konusu yapt k. 

Anahtar kelimeler: Ziya Pa a, Terci-i bend, tasavvuf, iir, terim, kâinat, zihniyet 

Issues of sufism in Ziya Pasha's Terci-i Bend 

Abstract 

Ziya Pasha's Terci-i bend is  in terms of expressing both his worldview and the understanding of life 
of the Islamic world. Born in 1829, Ziya Pasha received a good education and started working at the 
Grand Vizier's Office. Members of the Council of the Union develop the culture of classical literature 
by meeting with the well-known poets and writers of the period. With the initiative of Mustafa Re it 
Pasha, he works as a clerk in the palace. When his disagreements with Âli Pasha grow, he is removed 
from Istanbul. With the accession of Murat V, he was appointed as the Undersecretary of Education; 
after, II. Abdülhamit became the sultan, he worked in the Kanun-  Esasi Committee and became the 
governor of Adana. Ziya Pasha, who had life experiences full of political ebbs and flows between the 
stages of qbal and idbâr, in his Terci-i bend, besides his own sense of "I", deals with knowledge and 
views on Sufi issues. He deals with his feelings and ideas on metaphysical subjects such as the 
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absolute sovereignty of God, the human spirit, the idea of justice, the oppressor-oppressed contrast, 
reason, will, and the idea of taking a lesson. The issues of mysticism that he mentioned in Terci-i bend 
are noteworthy in that they talk about the understanding of life of the Islamic world and some 
mentality issues of oriental philosophy. The belief of Sufism has enriched our language through 
religious-mystical terms, by greatly influencing the emotional and thought boundaries of the society 
over time. The understanding and terms of Sufism, the way of thinking that puts people in the center 
of love and hope; It provides a wide opportunity to contemplate the Creator, man, the world and the 
universe. In this context, Qur'an and hadith-i sharifs, the legends, and the mystical understanding 
have been a source by kneading Turkish literature, giving this literature a human and intellectual 
direction. In our study, we made a thematic study of the mystic knowledge and terms in the Terci-i 
bend of Ziya Pasha, who knew the mystical understanding and the lexicon of this understanding well. 

Keywords: Ziya Pasha, Terci-i bend, sufism, poem, term, universe, mentality 

Giri  

Türk Edebiyat nda Terci-i Bend’ler ve Ziya Pa a’n n Terci-i Bend’i  

Türk edebiyat ndaki terci-i bendlerde; tevhid, münâcât, na‘t, methiye, mersiye yan nda kâinat n 
sonsuzlu u, bunun kar s nda insan n aczi, hayat n zorluklar , felekten ve dünyadan ikâyet, varl k-
yokluk-ölüm hakk nda hikmetli dü üncelerle tasavvufî meseleler gibi soyut konular n i lendi i 
görülmektedir (Uzun, 2011: 487-489). Edebiyat tarihlerinde, airlerin sanat kudretlerini ortaya koymak 
amac yla kaleme ald klar  naz m ekilleri aras nda terci-i bend’in ayr  bir yeri vard r. Tezkirelerdeki 
kay tlardan anla ld  üzere; terci-i bend yazmak ve buna nazîre söylemek, airlerin sanattaki gücünü 
gösterme vesilesidir. Ziyâ Pa a’n n terci-i bend’indeki, “Sübhâne men tehayyere fî sun‘ihi’l-uk l / 
Sübhâne men bi-kudretihî yu‘cizü’l-fühûl” (En mükemmel ekilde yaratt klar yla ak l sahiplerini 
hayrette b rakan Allah’ n yüce an n  tesbih ederim; kudretiyle seçkin ilim adamlar n  bile acze dü üren 
Allah’ n yüce an n  tesbih ederim) vâs ta beyitleri çok be enildi inden Osmanl  kültüründe bir tür 
vecîze özelli i kazanm t r (Uzun, 2011: 487-489).   

1861’de Encümen-i uarâ toplant lar na kat lan Ziyâ Pa a, burada ve devam etti i kahvehane ve 
meyhânelerdeki arkada lar n n etkisiyle, klasik tarzda gazeller, kasideler, ark lar, nazîreler ve hicivler 
yazmaya ba lar (Uçman, 2012: 475-479). As l öhretini kazand  ve eski iire â inal n  ortaya koydu u 
me hur “Tercî-i Bend”ini yine bu esnada, 1859 tarihinde kaleme al r (Tanp nar, 2020: 301). Avrupa’ya 
gitmeden önce kaleme ald  “Tercî-i Bend”i bütün slâm dünyas nda as rlard r geçerli olan hayat 
felsefesini âdeta özetler; slâm dü üncesindeki Cebriyye anlay  do rultusunda insanlar n ve bütün 
varl n kader kar s ndaki mutlak aczini ifade eder. ark âleminde yüzy llard r tart lan belli ba l  
meselelerin konu edildi i bu manzumenin Türk edebiyat nda Nâbî’den beri devam eden bir gelene in 
son halkas  oldu u öne sürülmü tür (Uçman, 2012: 475-479). Tanp nar, Ziya Pa a’n n Terci-i bend’ini 
kendisi için oldu u kadar devri için de mühim bir vesika olarak kabul eder ve onu dinden metafizi e 
geçi  noktas nda kalm  bir ürpermeye benzetir (Tanp nar, 2020: 321). Tanp nar, XIX. As r Türk 
Edebiyat  Tarihi’nde Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inin, kendi devrinde büyük akisler yapt na ve Nam k 
Kemal’in Tâlim-i Edebiyat’a Dair Risale’de bu manzumenin öhret kazand  seneyi, âdeta bir tarih 
ba lang c  olarak ifade etmesine i aret eder (Tanp nar, 2020: 321).     
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Edebiyat incelemelerinde tasavvuf meselelerine genel bak  ve Terci-i Bend 

Tasavvuf, insan n, Allah’ n birli inin zevkini bütün benli inde hissederek kendi iç âleminin 
derinliklerine ve d  âlemin s rlar na ermek için takip etti i dü ünce ve amel sistemi; yarat l , bu âlem 
ve ölümden sonras  üzerindeki dü ünü  ve inan  yolu; slâm’  ve iman  kullu un gerektirdi i ekilde 
ahlâk , özü ve ruhu ile ya ama disiplinidir (Ayverdi, 2006: 3040). Tasavvuf inanc , zaman içinde 
toplumun duygu ve dü ünce s n rlar n  geni  ölçüde etkileyerek, dinî-tasavvufî terimler yoluyla da 
dilimizi zenginle tirmi tir. Tasavvuf anlay  ve terimleri, insan  sevgi ve umut merkezine koyan dü ünce 
tarz ; Yaratan’ , insan , dünyay  ve kâinat  tefekküre geni  bir imkân sa lar. Bu ba lamda Kur’ân-  Kerîm 
ve hadis-i erifler, peygamberlerin ve erenlerin hayatlar na dair menk belerle tasavvufî anlay , Türk 
edebiyat n  da yo urarak, bu edebiyata insanî ve fikrî bir yön vererek, kaynakl k etmi tir. Tasavvufî 
anlay  ve bu anlay n terminolojisini bilen Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inde geçen tasavvufî bilgiler ve 
terimler incelendi inde; geleneksel anlay la i lenen konular n yan  s ra yeni bir duyu  tarz yla ele al nan 
meseleler mevcuttur. 

Edebiyat alan ndaki incelemeler, edebiyat ara t rmac lar na kültür miras , içinde yeti ti i cemiyetin 
özellikleri, zihniyet ve zihniyet de i imleri, ya ad  zaman n siyasî ve sosyal artlar  ba lam nda da yol 
gösterici kaynaklard r ki metnin tematik ara t rmalar na, metnin disiplinler aras  okumalar na ve 
yorumlamalar na geni  imkânlar sa lar. Analiz terimi, Aristoteles’te dil ifadelerinin temelindeki mant k 
formlar n n ortaya ç kar lmas , anlam na gelir (Aytaç, 2016: 96-97). Günümüzde bu terim, anlam 
geni lemesi kazanarak bilimsel, nesnelle tirici inceleme, çözümleme anlam nda kullan l r. Edebiyat 
bilimindeki kar l  ise, aç mlama ve yorumlamad r ki, okurun o eserden ne anlam ç kard n  gösterir 
(Aytaç, 2016: 96-97). Bu bak mdan, Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inin, öznel bir dünya görü ünü 
yans tmas ; fakat ayn  zamanda kendi ya ad  zaman  da yine kendi ahlâk anlay  ba lam nda 
ayd nlatmas  dikkate de erdir. Ziya Pa a’n n Terci-i bend’i, tasavvuf alan ndaki meseleler ve terimlerle; 
tefekkür derinli i olan çözümlemelere ve yorumlamalara geni  imkân sa lar. Ziya Pa a, slâm inan  ve 
tasavvuf anlay n , gelene i bilen bir airdir. Çal mam zda inceledi imiz Ziya Pa a’n n Terci-i bend’i 
ba ta olmak üzere iirinin kaynaklar n  “daha ziyade, huzursuz ve adalet pe inde ko an mizac  ile eski 
slâm felsefe ve tasavvufunda” tespit eden Tanp nar’ n ifadesi, dikkate de erdir (Tanp nar, 2020: 320). 

Bu bak mdan, Ziya Pa a’n n Terci-i bend’i, slâm inan  ve tasavvuf anlay n n yan  s ra kendi ben’ini 
ve döneminin baz  zihniyet meselelerini anlatt  bir manzume olu u dolay s yla da edebiyat tarihimizde 
özel bir de ere sahiptir.  Çal mam zda, tasavvufî anlay  ve bu anlay n terminolojisini bilen Ziya 
Pa a’n n Terci-i bend’inde geçen tasavvuf bilgilerini ve terimlerini, tematik bir inceleme konusu yapt k.       

Tasavvuf Terimi Olarak Vahdet-i Vücûd    

Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inde air, kâinat  acayip bir dershane olarak yorumlar. Kâinatta gördü ü her 
renk, air için ilâhî kitaptan bir izdir. Dünyay , felâket verici bir de irmen olarak dü ünen air, insan  bu 
dünya denilen de irmenin içine at lm  bir tanecik olarak ifade eder:  

Bu kârgâh  sun’ acep dershanedir,  

Her nak  bir kitab  ledünden ni anedir. 

Gerdûn bir asiyab  felâketmedard r, 

Gûya içinde âdemi âvâre dânedir. (Ziya Pa a, 1939: 3). 

Dîvân iir gelene ini ve tasavvuf terminolojisini bilen Ziya Pa a, burada kâinat n hususiyetlerine bir 
ayna tutar; kâinatta gördü ü çe it çe it renkler, aire Tanr ’y  hat rlat r. Burada air, kâinat  ve Yaratan’  
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birlikte tefekkür eder ki; bu fikir “vahdet-i vücûd” terimi ile aç klan r. “Vahdet-i vücûd”, varl n birli i 
ve varl kta birlik anlam nda bir tasavvuf terimidir. Tanr , âlem ve insan ili kilerini aç klayan dü ünce 
sistemidir (Demirli, 2012: 431). Burada Ziya Pa a, vahdet-i vücutçular ile ortak tefekkürünü zikreder. 

öyle ki: Vahdet-i vücutçularca mutlak varl k olan Tanr ’n n zatî bir iktizas  söz konusudur. Su nas l 
bo ar, ate  nas l yakarsa ve bu maddelerden bu vas flar  ay rmak nas l mümkün de ilse, Mutlak Varl k’ n 
zatî iktizas  olan zuhur etmek vasf n  da ondan ay rmaya imkân yoktur; zat  her eyden münezzehtir; 
fakat her ey, onun zat ndand r ve zat , daima s fatlar yla zuhur eder (Gölp narl , 2020: 67). Ziya Pa a 
da dünyay , kâinat , yarat lm lar , Yaratan ile birlikte dü ünür; O’ndan ay rmaz. Kâinatta gördü ü her 
iz, her zerre; aire Tanr ’y , varl n birli ini ve varl kta birli ini idrak ettirir.   

Mutasavv flara göre kâinat n nizam  

“Mânendi div beççelerin iltikam eder; / Köhne ribat  dehr acep â iyanedir!” (Ziya Pa a, 1939: 3) beytinde 
ifade etti i üzere Ziya Pa a’ya göre, eski dünya kona , öyle tuhaf bir yuvad r ki dev gibi kendi yavrular n  
yutar. Burada Ziya Pa a, dünyan n daha genel anlamda dü ünecek olursak; kâinat n daimi nizam n , 
sufîlerin inan lar na göre aç klar. Bu inan a göre, kâinat n daimi bir nizam  mevcuttur. Nehir ak p 
gider; akan su geriye dönmez; gelen su daima yenidir; ama onlara bir ad verilmi tir ve bu adla an l rlar. 
Hz. Mevlana, bu daimî yarat l , bu daimî olu u anlat rken “Cihan, ba ka bir cihan do urur; bu mah er, 
ba ka bir mah er meydana ç kar r. K yamete dek bu k yameti anlatsam gene bitmez (Gölp narl , 2020: 
69-70).” der. Burada, Hz. Mevlana, bütün âlemi, yiyen ve yenen olarak vas fland r r. Topra n suyu 
içti ini, otlar bitirdi ini, hayvanlar n otlar  yedi ini, hayvan n insana g da oldu unu, insan , gene 
topra n yedi ini, bu âlemin, sürekli de i ip durdu unu ifade eder (Gölp narl , 2020: 70). Ziya Pa a’n n 
Terci-i bend’inde dünyan n eskiden beri, dev gibi kendi yavrular n  yutan  bir yuva olarak ifade edi ini, 
kâinat n daimi kendini yenilemesi olarak özetleyebilece imiz, Hz. Mevlana gibi sufilerin inan lar na 
göre, süreklilik fikriyle izah edebiliriz.  

Tevhit anlay  

Ziya Pa a, “Tahkik olunsa nak  temasîli kâinat / Ya hâbü ya hayalü yahut bir fesanedir”  (Ziya Pa a, 
1939: 3) beytinde; kâinatta görünenlerin asl  ara t r l rsa, tüm bu görünenlerin ya uyku, ya hayal, yahut 
bir efsane oldu unu ifade eder. Burada Ziya Pa a, Türk- slâm mutasavv flar n n eserlerinde s kl kla 
gündeme getirdikleri tevhit fikrine dikkati çeker. Tevhit, bir olmakt r, Allah’ n birli ine inan t r, bir ve 
tek oldu unu kabul edip, söyleyi tir. Tevhit zikri, Lâ ilâhe illallah sözünü söyleyi tir. Mutasavv flara 
göre, tevhit, yarat lm lar n bir gölge ve hayal oldu unu bilerek, Yaratan  görmektir (Ayverdi, 2006: 
3152). Müslümanlar, ehl-i tevhittir. Sûfîlere göre tevhit, Allah’tan ba ka bir var bilmemek, tan mamak 
ve bütün varl klar , onun varl nda yok bilip onun varl yla var olmakt r. Tevhidin üç merhalesinden 
biri olan tevhîd-i zât ise, her eyin izafî bir varl kla var oldu unu, gerçek varl n, ancak Tanr  varl  
oldu unu ve bütün var olanlar n onun varl ndan zuhur etti ini bilmek, görmek ve bu bilgiyi, bu görü ü, 
olu la gerçekle tirmek, demektir (Gölp narl , 2020: 50). Ziya Pa a’n n beytinde ifade etti i kâinattaki 
görünen suretlerin, hakikatte uyku, hayal ve efsaneden ibaret olarak dü ünülmesi, sûfîlerin 
yarat lm lar  izafî görü ü ile aç klanabilir; çünkü sonraki beyitlerde air, anlatt klar n  tevhit fikriyle, 
Yaratan’  hat rlatarak, s kl kla bir sonuç hükmüne ba lar:    

Bir failin meâsiridir cümle hâdisat, 

Ne ikt zay  çerhü ne hükmi zamanedir. 

Süphane men tahayyere fi sun’ihil’ukul, 

Süphane men bikudretihi yâcizülfuhul (Ziya Pa a, 1939: 3).    
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Burada Ziya Pa a’n n, tüm hadiselerin bir mukadderat n ya da bir zamane hükmünden ziyade; esas nda 
hepsinin bir yap c n n güzel eserleri oldu u hükmüne varmas , mühimdir. Nihayetinde ise, sanat  
kar s nda ak llar  hayrete dü üren büyük sanatkâr , kudretiyle ilim adamlar n  âciz b rakan Yüce 
Tanr ’y  yüceltir. Terci-i bend’inde Ziya Pa a, dünya i lerinin sonuca varmas , baz  i lerin insan akl  ile 
kavranmas n n mümkün olamayaca , insan n r z k kazanma mücadelesi gibi baz  dünyevî meseleleri 
söz konusu etse de tasavvuf bilgisi ile hadiseleri aç klamaya çal r. Bu ba lamda, Ziya Pa a tasavvufi 
meseleleri gündeme getirse de bir mutasavv f de ildir; fakat insan , dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki 
yönüyle kavrar. Tasavvufî gelenekten gelen, çözümlenmesi ve yorumlanmas  için,  tasavvufî terim 
bilgisine ihtiyaç olan baz  tasavvuf ve zihniyet meselelerini ele al rken; ayn  zamanda dünyevî i leri göz 
ard  etmez. Müslüman inan n n bir gere i olarak, meseleleri dünyevî ve uhrevî yönden ele ald  Terci-
i bend’inde iman a k n n ve bilhassa tevhit fikrinin bir tezahürü söz konusudur.     

Zahir ve Bât n Bilgisi 

“Kesbi yakîne âdem için yoktur ihtimâl, / Her itikat akla göre gaibanedir” (Ziya Pa a, 1939: 3) beyti ve 
“Tahkik olunsa nak  temasîli kâinat / Ya hâbü ya hayalü yahut bir fesanedir.” (Ziya Pa a, 1939: 3) 
beyitlerinden anla ld  üzere; Ziya Pa a, kâinattaki varl klar  görünen-görünemeyen, ak l ile kavranan-
kavranamayan olmak üzere iki yönüyle de erlendirir. Ziya Pa a’n n bu ç kar m , tasavvuf bilgisinden 
kaynaklan r; çünkü sûfîlere göre bilgi, “zahir bilgisi” ve “bât n bilgisi” olmak üzere ikidir. “Görmediler 
mi ki gerçekten de Allah, râm etti size ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve görünen ve gizli olan 
nimetlerini size yayd ” meâlindeki âyette, görünen nimetleri zahir bilgisi, görünmeyenleri bât n bilgisi 
olarak tevil ederler (Gölp narl , 2020: 18). Ayn  zamanda sûfî anlay nda bât n bilgisiyle; gönüle ait 
ihlas, temizlik gibi vas flar; zahir bilgisiyle de eriat emirleri, ibadetler ve muamelat, kastedilir 
(Gölp narl , 2020: 18).  

Tasavvuf Ehline Göre Her eyi Canl  Kabul Edi  

Terci-i bend’inde geçen “Her bir vücut masdar olur bin vücut için, / Her bir cihân hezâr cihandan verir 
ni ân. / Her zerrede tarika-i mahsusa üzre feyz, / Her cisimde tabiati mahsusa üzre can, (Ziya Pa a, 
1939: 7)” ifadelerinden anla ld  üzere Ziya Pa a, kâinatta yarat lm  her zerrede hususî feyz, her 
“cisimde” hususî tabiat üzere bir “can” oldu una dikkati çeker. Ziya Pa a’n n bu tespitleri, tasavvuf 
meseleleriyle yak ndan ilgilidir; çünkü sûfîlere göre her eyin can  vard r; cans z sand m z eylerde 
can, uzun zaman varl klar n  korumalar d r. Abdülbâki Gölp narl ’n n ifadesiyle; sufîler, her eyin canl  
oldu una inand klar  için her eye kar  merhametle, esirgemeyle muamele ederler; namaza duracaklar  
vakit, secde yerini öperler, namaz bitince yine secde yerini öpüp kalkarlar; tüm bunlar, tarikat 
edepleridir ve her eyi canl  kabul ettiklerindendir (Gölp narl , 2020: 81-82). Ziya Pa a, Terci-i 
bend’inde, her cisimde bir can oldu unu idrak eder ve bu tasavvuf bilgisinden bahseder; fakat iirlerine 
yans tt  ya ay  tarz , derin bir tefekkür ve samimiyetle benimseyi  ba lam nda, bu bilginin ötesine 
geçmez. Bu hususta, Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inde tasavvufî meselelerinin i lendi ini ifade edebiliriz; 
fakat airin tamamiyle bir mutasavv f oldu unu söyleyemeyiz. 

Tasavvuf-Felsefe ili kisi 

Ziya Pa a’n n,  

Kesbi yakîne âdem için yoktur ihtimâl, /  

Her itikat akla göre gaibanedir (Ziya Pa a, 1939: 3)  
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beytinde ifade etti i üzere; her eyin esas n n insan taraf ndan kavranmas  için bir imkân yoktur; her 
inan , akla göre gaibanedir. Burada Ziya Pa a, dikkate de er bir tasavvuf bilgisini payla r. Bu bilgiyi 
anlamak için beyitte geçen anahtar kelime, “ak l”d r. Felsefe, ak l yoluyla gerçe e ula mak için yürür; 
fakat tasavvuf, akl n gerçe e ula amayaca na, gerçe e ula man n ancak a k ve cezbeyle mümkün 
olaca na inan r. Felsefe, bilgiyle yürür; tasavvuf ise, bilgiyi ancak bir vas ta olarak kabul eder. Felsefenin 
dinle ilgisi yoktur; sufîlerse as l dini, dinin iç yüzünü kendilerinin bildiklerine inan rlar. Sufiler, felsefeyi 
ve filozoflar  k narlar; tasavvufun bât n ilmi oldu unu kabul ederler (Gölp narl , 2020: 89). Bu bilgi 
ba lam nda Terci-i bend’in genelini dü ünecek olursak, kâinattaki bilinenler-bilinmezlikler, 
görünenler-görünmeyenler; genel anlamda hakikatler kar s nda airin huzursuzluk ve acziyyet hissini 
tespit ederiz. Kâinattaki her ey; aire bu huzursuzluk ve acziyyet hissini hat rlat r.   

Kâinat n nizam , büyüklü ü, hâdiseler kar s nda hayret, huzursuzluk ve ibret alma hissi 

Ziya Pa a, Terci-i bend’inde, sonsuz y ld zlarla dolu gökyüzünü, dünya ve seman n görünü ünü, 
parlayan güne i ve ay , bir kâinat nizam  olarak ifade eder (Ziya Pa a, 1939: 8-9). Ziya Pa a’n n her 
y ld z n tabiat n n da ba ka y ld zlar için gizli oldu unu vurgulamas  dikkate de erdir. Bu misalleri 
vererek, kâinattaki varl klar n görünen ve gizli olmak üzere iki yönüne s kl kla dikkati çeker. Burada 
tasavvuf bilgisi bak m ndan donan ml  ve gelene i bilen bir air olarak kar m za ç kar. Tasavvuf 
bilgisini yüzeysel olarak aktarmakla kalmaz;  kâinat n büyüklü ü ve tabiî kanunlar n intizam  kar s nda 
kendi ben’indeki yaln zl k, huzursuzluk ve hayret duygusunu ifade eder. Kendi ben’indeki ibret ve hayret 
duygusunu ifade etti i m sralarda; Ziya Pa a’n n sanatkâr yarat l n  ve kendi ben’ini ifade eden bir his 
felsefesini tespit etmek mümkündür.      

Ziya Pa a, kâinatta gördü ü z tl klara ve bilhassa tabiatta güçlünün zay f  yenmesine, adalet fikri gibi 
hususlara dikkati çeker. Ziya Pa a, inliyen ahular n, arslan n di ine lokma olmas , can avlayan bir 
kurdun koyunu parçalay p yemesi, sine in örümceklere g da olmas , ahinin güvercini avlamas , 
kaplumba an n tav anc l ku unun pençesine dü mesi, y lan n zay f kurba ay  kendine g da yapmas , 
çayla n piliçleri parçalamas  gibi misalleri i aret ederek; kuvvetlinin zay f  telef etti i; yerde, havada ve 
denizde devam eden bir sava n mevcudiyetini hat rlat r (Ziya Pa a, 1939: 12). Ahmak birinin zevk ve 
safa dö e inde yatmas na kar l k, ak ll  bir insan n zillet ve hakaret görmesi; bir arabozucunun sohbet 
meclisinde makbul görülmesine kar l k, iyi nasihat veren bir adam n sözlerinin kimsenin ho una 
gitmemesi, bir zavall n n geçimini temin edememesine kar l k; bir zalimin her i inin yolunda olmas  
gibi misaller verir (Ziya Pa a, 1939: 17-18). Ziya Pa a’n n verdi i bu misallerden anla ld  üzere air, 
dünya meselelerine be erî bir bak  aç s yla; zay f ile güçlünün mücadelesinin trajik olu u sebebiyle, 
kendi ben’inde duydu u huzursuzluk, zd rap ve isyan hissini ifade eder (Ziya Pa a, 1939: 17-18). Terci-
i bend’inde i ledi i huzursuzluk, zd rap ve isyan hissi, Ziya Pa a’n n insanî ve yeni olan bir duyu  tarz n  
ifade etti i için dikkate de erdir: “Ya Rap, nedir bu dehrde her merdi zufünun / Olmu  belâyi akl ile 
ârâmdan masun… Bilmem ki muktazay  nizam  cihan m d r / Daim cihanda cahil olur mes’adetnümûn? 
(Ziya Pa a, 1939: 21)” gibi sorular, airin huzursuzlu unun ve eseflenmesinin bir ifadesidir.        

Ziya Pa a, ruhunun gelgitlerinin yan  s ra çe itli ve birbirine z t olan zalim-mazlum tezatl , güçlünün 
zay f  ezmesi gibi hayata dair misaller verir; fakat bu misallerin sonunda kesrette vahdete, yani çoklukta 
birli e ula r. Bu gibi misalleri verdi i Terci-i bend’in her bir bend’inin sonunda, sanat  kar s nda 
ak llar  hayrete dü üren büyük sanatkâr  ulular. Ziya Pa a’n n kudretiyle âlimleri âciz b rakan ulu Allah’  
kutsamas ; esas nda airin çoklukta birli e ula mas n  ifade eder. Bahsi geçen z t misalleri Terci-i 
bend’inde i leyen Ziya Pa a, sufîlerin vahdet-i vücuda inan lar n  ifade eden bir bilgiyi hat rlat r. 
Sufîlerin vahdet-i vücuda inananlar , bu mertebede ne elerine, yarat l lar na, yeti melerine, 
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istidatlar na, bilgilerine ve anlay lar na göre de i ik hâller al rlar. Bu inan a göre; zorluklar bir imtihan 
vesilesidir ve sabredenlere mükâfât vard r. Sufîler hayr - erri, iyili i ve kötülü ü itibarî ve nisbî kabul 
ederler (Gölp narl , 2020: 59). Esas olarak yap lan i  vard r ve o i , mazhar na, yani yapana göre yerli 
yerindedir, do rudur. Misal verilecek olursa, k l ç, demirden yap l r; masa, a açtan yap l r. H rs z, 
h rs zl k yapar. Zahit, namaz k lar. Sufîlerin inan na göre, hiçbir varl k, istidad ndan d ar  bir i  
i leyemez; istidatsa mazhariyettir; mazhar na göre her i  do rudur ve hay r, er, iyi, kötü, izafîdir ve 
nispetten do ar; birine hay r olan, ötekine göre er olabilir. So uk olmasa; s cak, bilinmez; yani hay r 
erle, iyi kötüyle anla l r (Gölp narl , 2020: 59). Ehl-i sünnete göre ise; kulda cüz’î bir irade ve ihtiyâr 

vard r. Kul, cüz’î iradesiyle iyili i, kötülü ü yapmak ister, Allah da onu halk eder. Kul, kendi ba na 
b rak lm  de ildir; Allah peygamberler yollam , kitap indirmi , iyiyi kötüyü anlatm t r. Art k kul, 
iyili i kötülü ü kendi iradesiyle yapar; kar l nda da Allah ona, adaletiyle muamele eder, mükâfat veya 
ceza verir (Gölp narl , 2020: 60-61). Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inde bahsetti i tezatl klar, kâinat 
nizam n n bir gere i fakat airin kendi ben’ine büyük ölçüde tesir eden bir huzursuzlu un, zd rap ve 
isyan hissinin tezahürü olarak konu edilmi tir. Ziya Pa a, gelene i ve tasavvuf terminolojisini bilen bir 
Osmanl  münevveridir; fakat tamamiyle bir mutasavv f de ildir. Tasavvuf alan nda bilgi, soru-cevap 
merhalelerini ifade eden Ziya Pa a, Terci-i bend’indeki hayat manzaralar na k tutarak, yer yer 
huzursuzluk, isyan ve zd rap hissiyle kavranan acziyyet hissinin yan  s ra hadiselerden ibret alma fikrine 
ve hissine de i aret eder: 

Ârif odur ki muterifi acz olup Ziya, 

Bu hâdisat  cariyeden itibar eder. 

Milkinde hak tasarruf eder keyfemâye â, 

sterse kevni yok eder, isterse var eder (Ziya Pa a, 1939: 33)     

Sonuç 

Tasavvufî anlay  ve bu anlay n terminolojisini bilen Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inde geçen tasavvufî 
bilgiler ve terimler incelendi inde; bu Osmanl  münevverinin geleneksel anlay la i lenen konular n 
yan  s ra yeni bir duyu  tarz yla ele al nan meseleler mevcuttur. Ziya Pa a da dünyay , kâinat , 
yarat lm lar , Yaratan ile birlikte dü ünür; O’ndan ay rmaz. Kâinatta gördü ü her iz, her zerre; aire 
Tanr ’y , varl n birli ini ve varl kta birli i idrak ettirir. Her bend’in sonunda; tüm hadiselerin ve 
yarat lm lar n, Yaratan’ n güzel eserleri oldu u hükmüne varmas , mühimdir. Ziya Pa a, dünya 
i lerinin sonuca varmas ndan, baz  i lerin insan akl  ile kavranmas n n mümkün olamayaca ndan, 
insan n r z k kazanma mücadelesi gibi baz  dünyevî meseleleri söz konusu etse de tasavvuf bilgisi ile 
hadiseleri aç klamaya çal r; fakat, Ziya Pa a tasavvufi meseleleri gündeme getirse de bir mutasavv f 
de ildir; fakat insan , dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki yönüyle kavrar. Tasavvuf ve zihniyet 
meselelerini ele al rken; kesinlikle dünyevî i leri göz ard  etmez. Müslüman inan n n bir gere i olarak, 
meseleleri dünyevî ve uhrevî yönden ele ald  Terci-i bend’inde iman a k n n ve bilhassa tevhit fikrinin 
bir tezahürü söz konusudur. Ziya Pa a, Terci-i bend’inde, tasavvuf terimleri mevcuttur; fakat tasavvufî 
tefekkürü tamamiyle benimseyi  ba lam nda bir derinlik söz konusu de ildir. Tasavvuf bilgisinin yan  
s ra; manzumesine, kâinat n büyüklü ü ve tabiî kanunlar n intizam  kar s nda kendi ben’indeki 
huzursuzluk, zd rap, acziyyet, isyan, hayret ve ibret alma gibi hisleri i ler.  Tasavvuf alan nda bilgi, soru-
cevap merhalelerini ifade eden Ziya Pa a’n n yeni bir duyu  tarz  söz konusudur. Eski gelenek 
anlay n n tamam yla benimsedi i teslimiyetçilik anlay ; Ziya Pa a’da yerini soru-cevaplarla, 
huzursuzluk, zd rap, isyan, hayret ve ibret alma hisleriyle tezahür eden bir tefekküre b rak r. Tanp nar 
da Ziya Pa a’daki bu tefekkürü, “iman  ve ikrar  ile, bu iman nam na daima inkâra çal t  ak l 
aras ndaki mücadele” olarak yorumlar (Tanp nar, 2020: 311). Devrinde geni  öhret ve akisler 
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uyand ran Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inin as l özelli i; slamî inan  ve tasavvuf anlay n  benimseyen 
ve modern bilgileri de takip eden bir airin, kâinat, kâinat n nizam  ve hadiseler kar s nda kendi 
ben’inde duydu u ve gayet insanî olan hayranl k, huzursuzluk, hayret, ibret alma, acziyyet, merak, isyan, 
zd rap gibi ruhun gelgitlerini olu turan hislerle yani yeni bir duyu  tarz yla sunulmas d r. Bu bak mdan 

Ziya Pa a’n n Terci-i bend’inde geçen tasavvuf meseleleri ve terimleri, airin his ve tefekkür dünyas n  
çözümlemek ve yorumlamak bak m ndan anahtar mahiyetindedir. 
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27- S n f çat mas  ba lam nda August Strindberg’in Matmazel Julie ve Vas f 
Öngören’in Zengin Mutfa  oyunlar n n de erlendirilmesi 

Selda UYGUR GÜRBÜZ1 

APA: Uygur Gürbüz, S. (2022). S n f çat mas  ba lam nda August Strindberg’in Matmazel Julie ve 
Vas f Öngören’in Zengin Mutfa  oyunlar n n de erlendirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 449-464. DOI: 10.29000/rumelide.1073959. 

Öz 

XIX. yüzy lda belirgin ekilde etkisini gösteren sanayi devrimi, özellikle Avrupa’da toplum yap s nda 
gerçekle en de i iklikler kölelik, kast ve mülk sahipleri tabakalar ndan farkl  olarak s n f kavram n n 
ortaya ç kmas na neden olur. Toplumun s n flara ayr lmas  beraberinde s n f çat mas n  da getirir. 
En genel anlam yla burjuva ve proleterya s n flar  aras nda gerçekle en çat ma beraberinde maddi 
çeli kileri de getirir. Bununla birlikte üst s n f  temsil eden mülk sahipleri, soylular ve onlar n 
hizmetinde çal anlar ya da i çiler aras nda bir dizi patlamalar ve bunal mlar ba  gösterir. Bu 
çat man n toplum ve bireylerdeki etkisi edebi metinlere de yans r. Kitleleri en çok etkileyen sanat 
dallar ndan biri olan tiyatro, toplumsal de i imlere ko utluk göstererek özellikle XIX. yüzy lda 
romantizm ve realizm ak mlar n n da etkileriyle taklide dayal  klasik kal plar ndan s yr larak 
özgürle ir. Natüralizmin etkisiyle bireyin iç çat malar n n ve kendisiyle sava m n sahneye ta nd  
görülür. Bu dönü üm ve s n flar aras  farkl l k, XX. yüzy lda I. Dünya Sava ’ndan sonra etkisini 
göstermeye ba layan Brecht’in ismiyle özde le en epik tiyatroda da kendisini gösterir. Bu makalede 
XIX. yüzy lda natüralist tiyatro anlay n  yans tan sveçli yazar August Strindberg’in (1849-1912) 
“Matmazel Julie” (1888) ve Epik tiyatronun Türk edebiyat ndaki önemli örneklerinden biri olarak 
kabul edilen Vas f Öngören’in (1938-1984) “Zengin Mutfa ” (1977) adl  oyunlar , s n f çat mas  
ba lam nda de erlendirilecektir. Önce söz konusu oyunlar ayr  ayr  de erlendirilecek sonra oyunlar n 
s n f çat mas n  ele alma biçimleri kar la t r lacakt r.  

Anahtar kelimeler: August Srtindberg, Matmazel Julie, Vas f Öngören, Zengin Mutfa , tiyatro, 
s n f çat mas  

Evaluation of Mademoiselle Julie by August Strindberg and Rich Cuisine by 
Vasif Öngören in the context of class conflict 

Abstract 

The industrial revolution, which had a significant effect in the 19th century, and the changes in the 
social structure, especially in Europe, led to the emergence of the concept of class, different from 
slavery, caste and property owners. The division of society into classes brings with it class conflict. In 
the most general sense, the conflict between the bourgeois and proletarian classes brings with it 
material contradictions. However, a series of explosions and depressions broke out between the 
landlords and nobles representing the upper class and those who worked or worked in their service. 
The effect of this conflict on society and individuals is also reflected in literary texts. The theater, one 
of the branches of art that most affect the masses, was liberated by getting rid of the classical patterns 
based on imitation, especially in the 19th century, in parallel with the social changes, with the effects 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Nam k Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyat  (Tekirda , Türkiye), 

suygur@nku.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-9922-9301 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 21.01.2022-kabul 
tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073959]  
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of romanticism and realism movements. It is seen that the inner conflicts of the individual and the 
struggle with herself are brought to the stage with the effect of naturalism. This transformation and 
the difference between classes also show itself in the epic theater, which is identified with the name 
of Brecht, which started to show its influence in the 20th century after the First World War. In this 
article, "Mademoiselle Julie" (1888) by the Swedish writer August Strindberg (1849-1912), who 
reflects the naturalist theater understanding in the 19th century, and "Rich Cuisine" by Vas f Öngören 
(1938-1984), who is considered one of the important examples of epic theatre in Turkish literature 
(1977) will be evaluated in the context of class conflict. First, the theatre in question will be evaluated 
separately, and then the ways in which the theaters will deal with class conflict will be compared. 

Anahtar kelimeler: August Srtindberg, Matmazel Julie, Vas f Öngören, Rich Cousine, theatre, 
class conflict 

Giri  

Edebiyat, toplumu yans tan içinde bulundu u ça n ko ullar ndan etkilenen bir sanat dal d r. Yazar, eser 
ve okurun konumunu, birbirleriyle ili kisini de büyük ölçüde bu sosyal ko ullar belirler. Edebiyat ve 
edebi türler bir taraftan kendi retori ini üreterek de i imler ya ar di er taraftan toplumdan yazma ve 
ya ama an ndan kopamayan estetik alan olarak varl n  devam ettirir. (Öner, 2022: 339) Bir eserin 
sanatsal bak mdan etkileyici ve büyük olmas n n sebepleri aras nda eserin tarihsel ve toplumsal haf zaya 
not dü mesi de vard r.  

Edebiyat ve sosyoloji aras ndaki ili ki “edebiyat n kendi ba na var olmad , toplum içinde do du u ve 
toplumun bir ifadesi oldu u ilkesinden hareket eder. Yazar , eseri ve okuru sosyal ko ullar belirledi ine 
göre, yap lacak i , bir bilim adam  gibi davranmak ve bu ko ullar üzerine e ilerek sanatla ilgili sorunlar  
aç klamakt r (Moran, 2018: 83).” Wellek-Varren’in sosyolojik kurama ili kin görü leri de ayn  
do rultudad r. Hegelci ele tiri ve Taine’in ele tirisine göre eserin büyük olmas n n ko ulu, toplumsal ve 
tarihi olarak da büyük olmas yla ilintilidir. “Bu tan mlamaya göre “devri temsil etme”, “toplumun 
hakikati” eserin sanat de erinin hem sonucu hem de sebebidir (2001: 75).”   

Edebiyat n hakikat temelinde toplumsal bir olgu olarak de erlendirilmesi, -ba lang çta dikkatler 
edebiyat endüstrisine ve estetik kayg lara çekilse de- 1960’lardan itibaren edebi metinlerin sosyolojik 
bir malzeme olarak ele al nmas  gereklili ini ortaya ç karm t r. Bu, kendili inden geli en bir süreç 
de ildir. Özellikle büyük ölçekli sosyo-ekonomik dönü ümler paralelinde toplumsal ko ullar n ortaya 
ç kard  sosyal problemler, kültürel ak kanl klar n de i imi, kentle me, toplumsal cinsiyet gibi 
ögelerin insan ve toplum ya am n  derinden yönlendirdi i gerçe i, öncelikli olarak edebiyat 
yazarlar nca su yüzüne ç kar lm t r. 21. yüzy lda da edebiyat yazarlar n n bu rollerine sad k kalmaya 
devam ettiklerini söylemek mümkündür (

Sosyolojik ve tarihi de erlendirmeler ba lam nda ele al nabilecek toplumsal ve tarihi gerçekleri yans tan 
dolay s yla edebi eserlerde de i lenen konulardan biri de ‘s n f çat mas ’d r.  S n f çat mas n n temelini 
olu turan s n f kavram  Giddens’ n yorumuna göre tarihsel olarak ay rt edilebilen dört temel 
tabakala ma dizgesinin sonuncusudur: kölelik, kast, mülk sahipleri ve s n f (2012: 341). S n f birçok 
konuda kölelik, kast ve mülk sahiplerinden ayr lmaktad r. S n f, yönelebildikleri ya am biçimini güçlü 
bir biçimde etkileyen genel ekonomik kaynaklar  payla an büyük çapta insan öbe i olarak tan mlan r; i  
gücüyle birlikte zenginlerin mülkiyeti, s n f ayr m n n ana temelleridir. “S n f, tabakala man n erken 
biçimlerinden dört temel yönüyle ayr l r: 1. S n f düzenleri de i kendir.  2. S n fsal konumun baz  yanlar  
edinilir. 3. S n f ekonomik temellidir. 4. S n f düzenleri büyük çaptad r ve ki isel de ildirler (Giddens, 
2012: 344).  
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S n f kavram  ayr ca çat ma potansiyeliyle tan mland  için kuramsal ve tarihsel olarak de i kendir. 
Ritzer’e göre s n f  tan mlamadan önce toplumda potansiyel çat man n nerede var oldu uyla ilgili bir 
kuram olu turmak gerekir (2010: 173). Bu ba lamda “Marx’a göre bir s n f tam olarak, sadece, insanlar 
ba ka s n flarla çat an ili kilerinin fark nda olduklar nda var olur. Bu fark ndal k olmadan onlar sadece, 
Marx’ n kendi içinde s n f dedi i eyi olu turur. Onlar, bu çat man n fark na vard klar nda gerçek bir 
s n f, kendisi için s n f haline gelirler… Marx’ n çözümlemesi, kapitalizmde öncelikli iki s n f 
ke fetmi tir: burjuvazi ve proletarya. Burjuvazi, Marx’ n modern ekonomide kapitalistlere verdi i add r. 
Burjuvazi ve proletarya aras ndaki çat ma, gerçek maddi çeli kinin ba ka bir örne idir (Ritzer, 2010: 
173).” Marx’a göre bu çat ma ve çeli kiler toplumu kaplayan çok say da çe itli ki isel ve toplumsal 
bunal ma neden olacaklard r. Marx’ n öngörülerinden biri de ekonomik düzeyde, kapitalistlerin a r  
üretmeleri veya kârlar n  artt rma çabas yla i çileri i ten ç karmalar  nedeniyle bir dizi patlama ve 
bunal m olaca d r (Ritzer, 2010: 175).  

Bu do rultuda s n f çat mas na yön veren kavramlardan biri de üst s n f için gücü elde tutabilmektir. 
Giddens, güç kavram n n otorite kurma ve tahsis kaynaklar n n kesi imi ile ortaya ç kt n  belirttikten 
sonra, toplumsal denetimin artmas  ve do an n denetimiyle geni ledi ini belirtir (2000: 112). “S n f 
‘çat ma’s , en temel anlam nda, bir üretim tarz  içindeki yap la m  ç kar çeli kilerine i aret eder ve 
s n flar aras nda ç kabilecek -her türden- mücadeleden ayr  olarak yer alabilir (Giddens, 2000: 117).” 
Giddens ayr ca s n flara bölünmü  toplumun temeline oturan özel mülkiyet kavram n n Marx’ n 
belirtti i ekilde yaln zca Avrupa da görülmedi ini, Asya tipi üretim tarz  s n fl  toplumlarda da farkl  
biçimlerde de olsa özel mülkiyetin varl n n görüldü ünü aç klar (2000: 113-115).  

Edebi metinlerde s n f çat mas  konusu özellikle XIX. yüzy ldan itibaren realizm ve natüralizm 
ak mlar n n etkisiyle i lenir. Bu dönemde “ekonomik ya amda toplum ili kilerinde, de er yarg lar nda, 
iç ve d  politikada önemli de i iklikler olmaktad r. Bu büyük de i im endüstrile menin ve güçlenen 
kapitalizmin sonucudur ( ener, 2020: 166).” ener’e göre bir yanda çetin ko ullar alt nda ya am sava  
veren yoksullar, umars z emekçiler; öte yanda varl k içinde ya ayan, fakat k yas ya bir rekabet yüzünden 
kendi aralar nda bir sava  bunal m  yaratm  olan i  adamlar , bankac lar, yöneticiler bulunmaktad r 
(2020: 166). lenen konular sömürü düzenine, ezici tutkulara, ahlaki de erlerin yitirilmesine kar  
duyulan tepki sonucunda ekillenir. bsen’in, Strindberg’in, Çehov’un, Hauptmann’ n, O’Neill’in 
oyunlar n n ana temas n  bu sinsi sava m olu turur; “insan, varl n  sürdürmek ve onurunu korumak 
için çetin bir sava  vermek zorundad r ve ne kadar gözü pek olursa olsun, ne kadar direnirse dirensin bu 
sava ta yenik dü ecektir ( ener, 2020: 167).” 

S n f sorunsal n  eserine yans tan sveçli yazar August Strindeberg (1849-1912)’in Matmazel Julie 
(1888) oyunu bu sorunsal n Avrupa’daki; Vas f Öngören (1938-1984)’in Zengin Mutfa  (1977) adl  
oyunuysa çat man n toplumumuzdaki yans mas n n örne idir.  

Ayn  temay  farkl  dönemlerde ve farkl  edebi ak mlar etkisiyle i leyen iki tiyatro metni, “August 
Strindberg ve Matmazel Julie (1888)” ve “Vas f Öngören ve Zengin Mutfa  (1977)” ba l klar  alt nda, 
yukar da de inilen Giddens ve Ritzer gibi sosyologlar n görü leri do rultusunda, Özdemir Nutku, Sevda 

ener, Ay egül Yüksel, Erbil Gökta , Zehra p iro lu gibi tiyatro ara t rmac lar n n görü lerine de yer 
verilerek incelendikten sonra, sonuç bölümünde her iki oyunun ortak bir ba lamda (s n f çat mas ) 
benzerlikleri de erlendirilecektir. 
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1. August Strindberg ve Matmazel Julie (1888) 

Gerçekçi ve onun devam  olan, ço u zaman gerçekçilikle bir arada an lan natüralist tiyatro, romantizmin 
klasik tiyatronun taklitçi ilkelerini sarsmas n n ard ndan ça da  bir nitelik kazanarak modern 
tiyatronun da ba lat c s  olur. Özdemir Nutku, modern tiyatro kavram  içinde görülen ak mlar  iyi 
anlayabilmek için XIX. yüzy l tiyatrosunu incelemenin yerinde olaca n  belirtir, temelinde özgürlük 
dü üncesi olan tiyatronun oyun çat s  üç birlik kural n  y kmak üzerinedir (1963: 10). 

Gerçekçi tiyatronun biçimden çok öze a rl k vermesi farkl  konular n da i lenmesine olanak sa lar. 
“Gerçekçi tiyatro dü üncesi oyun yazarl nda, yönetmenlikte, oyunculukta biçimden çok öze a rl k 
vermi , toplumun ya ayan sorunlar na yönelerek ça da  bir nitelik kazanm t r ( ener; 2020: 163-164).” 

XVIII. yüzy ldan ba layarak geli en duygusal dram ve duygusal komedi, ahlak ve ekonomik kökenli 
günlük sorunlar  ele almakta, s radan ki ilerin ya ant lar na e ilmektedir. XIX. Yüzy l n ortalar nda, 
evlilik, evlenmede s n f ayr m n n do urdu u engeller, bo anma zorluklar , evlilik d  ili kiler ve 
ili kilerden do an çocuk sorunlar  ele al nmaktad r ( ener, 2020: 164).  

Oyunlarda günlük konu ma dili kullan l r ve toplumun sorunlar na yer verilir. ener gerçekçi tiyatroyu, 
gücünü günümüze kadar koruyan bir ak m düzeyine getiren yazarlar : bsen, Strindberg, Çehov, Gorky, 
George Bernard Shaw, Eugene O’Neill gibi sanatç larla birlikte sayar (2020: 166). 

Bu yazarlar n hangi sosyal iklimde eserlerini verdi i incelendi inde döneme pozitivist dü üncenin ve 
Darwin’in do  damga vurdu u görülür. Pozitivizm, Comte’a göre:  

1) Geçmi in evrimsel aç dan incelenmesi, 2) Bilimler için plânl  bir düzen, 3) Toplumsal inançt r. 
Bunun için de Positivist felsefe, insanl  huyuna en uygun gelen toplumsal bir sisteme zorunlu olarak 
götürecek ve bu toplumsal sisteme geçmi in vermi  oldu u her eyin — gerek türde lik, gerekse 
kapsama ve durulma yönünden — kat kat üstüne yükselecektir (Nutku:20). 

Comte’tan önce Montesquieu iklimin, sonras nda Taine rk ve zaman n etkilerini ileri sürerler. Comte, 
siyasal etkiyi de önerir. Hegel ise özgürlük dü üncesinden bahseder, de i imi özgürlük çat mas  fikrine 
ba lar; insanl k tarihi özgürlük bilinci içinde ruhun geli imidir. Marx ise çeli meler toplumsal s n flar 
çat mas  yönünde görür (Nutku, 1963: 20-21).  

Natüralizmin de temelini olu turan gerçekçi dü ünceyi olu turan özgürlü ün çat malar ekseninde 
ekillenmesinin d nda Darwin’in do al seçilim teorisi, hayata uyabilenin ya ayabilece i fikri, güç 

dengelerinin de i imi dü üncesi de yazarlar  etkiler (Nutku, 1963: 123). Natüralist tiyatronun temel 
dü üncelerinden biri de güçlü olan n kazanaca  yönündedir. Natüralist tiyatronun önemli 
temsilcilerinden biri 1849 y l nda tam bir çat ma ortam nda do an sveçli roman ve tiyatro yazar  
August Strindberg’tir.   

Modern dramda trajik olan  do a yasalar n n ac mas z k skac nda görenlerden biri August Strindberg 
olmu tur. Strindberg oyunlar nda toplumsal, ruhsal, bedensel etmenlere bir arada yer vermekte, 
fakat özellikle do a yasalar n n belirleyicili ini vurgulamaktad r. Bu oyunlardaki güçlü güçsüz 
sava m  Darwin’in kuram n  an msat r ( ener, 2020: 178). 

Strindberg de natüralizmle ilgili görü lerini “Naturalizm, bir do a parças n n resmini en do al biçimde 
çizmek ve bunun sanat oldu unu savunmak demek de ildir. Gerçek Naturalizm sava lar n koptu u 
odaklar  arar. Her gün görülmeyeni görmeye çal r. Güçler aras ndaki sava mdan tat al r. Bu güçler 
ister a k ister nefret olsun ister ba kald r , ister toplum içgüdüsü olsun, fark etmez! Büyük olmas  
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yeterlidir. Germinal’de, La Terre’de bu görkemi görürüz (Strindberg, 1960, aktaran ener, 2010).” 
eklinde belirtir.  

Mehmet Fuat’a göre Strindberg “ skandinavya’n n ça da  tiyatroya verdi i üçüncü dev sveçlidir. 
Tarihsel oyunlarla ba lay p sonradan gerçekçili e sapm , en sonunda da gerçe in sembollerle 
aç klanmas  denilebilecek bir anlay a ula arak ekspresyonizm’in haz rlay c lar ndan biri olmu tur. Çok 
yönlü bir sanatç d r; bir yandan oyunlar sahneye koymu , iki tiyatroyu yönetmi , bir yandan da k sal  
uzunlu elli oyun, sahne tekni i üzerine yaz lar, romanlar, k sa hikâyeler, tarihler, otobiyografiler 
yazm t r. Dehas n  delili i renklendirdi i söylenebilir (1961 :283-284).” Ele tirmenlerin, Strindberg’le 
ilgili ortak görü ü yakaland  ak l hastal ndan sonra ekspresyonizme yönelmesidir.  

Natüralizm ve d avurumculuk aras nda geçi ken bir estetik olu turan yazar, mutsuz evlilikleri ve kad n 
dü manl yla da tan n r, yazar üç kez evlenir ve mide kanserinden ölür (Nutku, 1963: 132). lk 
oyunlar yla natüralist ak m içinde de erlendirilebilecek olan yazar n geli imi natüralist anlay n 
yetkinle mesi için de il, natüralizme kar  ç kacak ak mlar  haz rlayacak yolda olur. Dü  Oyunu, 
Hayaletler Sonat  gibi son yap tlar  Strindberg’i d avurumcu ak m n habercisi durumuna getirir 
(Nutku, 1963: 121). “Tanr y  arad n  ama eytan  buldu unu söyleyen yazar n eserleri yirminci yüzy l n 
sonraki oyun yazarlar nca övgüye bo ulmu tur (Fuat, 1961: 283-284).” 

Matmazel Julie (1888), 1880’lerde bir yaz dönümü gecesinde ba lay p gün do umuna kadar geçen 
süreyi kapsayan klasik tiyatronun al lm  kal plar n n d nda kurgulanan tek perdelik bir oyundur. 
Oyunun aktif ki ileri ta ra kona n n sahibi kontun yirmi be  ya lar ndaki k z  Matmazel Julie, evin otuz 
ya lar ndaki u a  Jean ve otuz be  ya lar ndaki a ç  kad n Kristin’dir. Oyunun sonunda eve döndü ü 
anla lan ve di er ki ilerin konu malar nda varl k bulan Kont, somut varl yla de ilse de güç temsili 
olarak belirir. Oyunun önemli bir k sm n n geçti i ana mekân, kona n mutfa d r. Bahçe ikincil 
mekând r.  Kristin ve Jean’ n odalar  bahsedilen ancak somut olarak belirmeyen mekânlard r. 

Strindberg, oyuna yazd  önsözde trajedi olarak yorumlad  oyunun konusunu ba kalar ndan 
dinledi ini ve olay n kendisinde derin izler b rakt n  belirtir. Trajik olansa do u tan ansl  olan birinin 
dü ü ü ve bir aile varl n n sönüp gidi idir (Strindberg, 2004: 6). Strindberg’e göre toplumda yükselme, 
dü me, ç k  ve ini , daha iyiye ve daha kötüye gidi , kad n ve erkek gibi sorunlar, her zaman ilgi çekici 
olmu tur ve olmaya devam edecektir (Strindberg, 2004: 6).  

Karakterler aras ndaki çat may  irdelemeye geçmeden önce trajik olarak adland r lan oyunun 
konusunu özetlemek yerinde olacakt r: Kontun evde olmad  yaz dönümü gecesinde k z  Matmazel 
Julie hizmetlilerle birlikte konakta kal p içki içer ve dans eder. Jean ve Kristin ise mutfakta Matmazel 
Julie hakk nda konu urlar; Jean’a göre Julie’nin ç lg nca hareketleri evin han m na yak mamaktad r. 
Kristin ise bir yandan Julie’nin köpe ine yemek haz rlarken Jean’ n anlatt klar n  dinler. Julie, 
ni anl s ndan yeni ayr lm t r, Jean genç kad n n eski ni anl s n  k rbaçlad  sahneyi gördü ünü, onu 
itaat ettirmeye çal t n  Kristin’e anlat r. Jean’a göre Julie’nin kendisiyle ve di er erkeklerle dans 
etmesi abart l d r ve do ru de ildir. Jean ve Kristin aras nda ad  konmam  bir ili ki vard r, evlenecekleri 
konusunda akala rlar. Mutfa a girip tekrar Jean ile dans etmek isteyen Julie de onlara siz evlenecek 
misiniz diye sorar, Jean’a kendisiyle dans etmesinin sorun olmayaca n  Kristin’le sonra dans etmesini 
söyler. Jean ve Julie aras nda ilk çat ma Jean’ n dans etmek istememesi üzerine ya an r. Jean, Kristin’e 
sözü oldu unu söyleyerek genç kad n  geçi tirmeye çal r. Julie, u ak k yafetleri içinde ne i in var 
diyerek ve Jean’ n yan nda ceketini giyinmesine izin vererek genç adam n bilincinde yatan güç 
duygusunun uyan na sebep olur. Jean, u ak k l f ndan s yr lma çabas ndad r, k yafet de i tirmesi de 
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bu noktada semboliktir. Bu konu malar geçerken Kristin uyuyup kal r. Julie, Jean’ n kendisine leylak 
koparmas  için bahçeye ç kmalar  konusunda srar eder. Matmazel Julie ve Jean bahçeye ç karlar. Jean, 
bahçedeki konu malar  s ras nda sviçre’de Lozan’ n en büyük otellerinden birinde kilercilik yapt n , 
kendisini e itti ini, tiyatro izlemekten ve roman okumaktan ho land n  anlat r. Frans zca da 
bilmektedir; ayr ca biti ikteki bölge savc s n n arazisinde çal m t r. Julie’yi bütün bu özellikleriyle 
etkilemeyi ba ar r. As l etkileyici olansa çocuklu undan beri büyük bir a kla Julie’ye ba l  oldu unu 
anlatmas d r. Evin duvar n n biti indeki i çi evinde ya ad klar n , bahçede çiçekler aras nda onu 
gördü ünde nas l â k oldu unu, onu bu evde çal maya iten sebebin de bu durum oldu unu söyler. 
Julie, söylenenlere inan r. Yaz dönümü gecesi oldu u için köylüler bahçeye do ru ark  söyleyerek 
gelirler ve Jean onlar n sözlerinden, dedikodular ndan korkarak saklanmalar n  önerir. Kristin odas nda 
uyumaktad r, mutfak kap s ndan ba ka geçi  yolu yoktur, bu sebeple Jean’ n odas na girerler. Oyunda 
mutfak önemli bir göstergedir. Mekân ki ilerde özde le en bir i lev kazan r. Tüfekçi, oyunundaki üç 
kap n n da geni  mutfa a aç l yor olmas n  aksiyon aç s ndan i levsel olarak de . Kona n 
çal anlar ndan Jean ve Kristin için mutfa  ayn  zamanda bir ya am alan  oldu unu belirtir. “ ini 
bitirip, önlü ünü bir tarafa b rakan Kristin, saç n  yine mutfakta ma alar, zaman zaman orada uyuklar. 
Jean, Kont’un kilerinden “a rd ” araplar  buraya saklar, burada rahatça üstünü de i tirir. Matmazel 
Julie için ise “mutfak” bir ya am alan  de ildir; kendi s n fsal konumunu gözetmeksizin onlar n ya am 
alan na girer ve ait olmad  bir mekânda ait oldu u s n f  yads r biçimde davran r (Tüfekçi, 2003: 66).”  

Julie’nin dü ü ü, s n fsal rollerin de i mesi ise Jean’ n odas ndan ç k ld  anda ba lar. Matmazel Julie 
kendini evin u a  Jean’a teslim etmi tir. Bu ekilde o da yads d  s n f n ve mekân n bir parças  olur. 
Julie, bu noktada güçsüzlük göstererek Jean ne derse onu yapacak hale gelir. Ailesinin öyküsünü Jean’a 
anlat r.  

JULIE … Annem varl kl  bir ailede do mam , orta halli insanlar aras nda büyümü ; cinsel e itlik, 
kad n haklar  gibi yeni fikirlerle yeti mi . Evlili i oldukça yanl  bir ey olarak görüyormu . Nitekim 
babam ona evlilik önerdi i zaman, hiçbir zaman kar s  olmayaca n  söylemi  kendisine… sonunda 
oldu ama, o ba ka… Annemin iste i d nda dünyaya gelmi im, ben öyle san yorum; bu yüzden kendi 
ba ma buyruk kald m, o lan çocuklar  ne yap yorsa benim de onlar  yapmam gerekiyordu, s rf 
kad nlar n erkeklerden daha a a  kalmad n  kan tlamak için (Strindberg, 2004:48). 

Julie’nin annesi s rf kocas n n kendisine üstünlük kurmas na engel olmak için kendisine bir â k bulur. 
Paras n  da â na teslim eder. Annesi sigortan n yenilenece i gün kona  yakar. Paras na da a  el 
koyar. Aile zor durumda kalsa da kont ya am na devam eder. Ancak, annesi yapt klar n  pahal ya öder. 
Julie de erkeklerden tiksinmeyi annesinden ö renir. Oyunun ba nda Jean, anne k z aras ndaki 
benzerli i Kristin’e “Matmazel Julie bir bak yorsun güçlü kudretli, bir bak yorsun de il. T pk  ölen anas  
gibi (Strindberg, 2004: 35).” eklindeki yorumuyla aktar r. Julie, Jean’ n ahit oldu u ni anl s yla 
ya anan sahneyi ise ni an  kendisinin bozdu unu, ni anl s n n can n  s kt  için ondan ayr ld  eklinde 
aç klar. Ba na gelenlerden sonra tiksinse bile Jean ile kaçmaktan ba ka çaresi yoktur. Jean ise bu 
noktada gerçek yüzünü gösterir. Asl nda kendisine â k olmad n , onu ilk gördü ünde de di er erkekler 
ne dü ünüyorsa onu dü ündü ünü söyler. Matmazel Julie onun gözünde art k bir fahi eden farkl  
de ildir. Kristin’den bile a a  seviyededir. Çünkü Kristin bile kendi seviyesinde erkek seçer. Jean 
asl nda ciddi olmayan bir tav rla Como gölü civarlar nda bir otel açabileceklerini, Julie’nin de patron 
olabilece ini söyler; ancak bunun için paraya ihtiyaç vard r. Julie paras n n olmad n  söyler. Kristin’in 
uyanmas ndan sonra Jean’ n olanlar  ona anlatmas , Julie’nin de yard m dilemesi çat man n son 
noktas d r. Kona n mutfa ndan çalan ard ndan kiliseye gidip günah ç karan Kristin, Juie’den daha üst 
seviyeye gelir. Julie ise sinir buhran  içinde kâh küfredip Jean’  a a layarak, kâh kendileriyle birlikte 
kaçmas  konusunda Kristin’e yalvararak ac nacak hale dü er. Kontun dönü üyle birlikte u akl k rollerini 
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ve içinde bulundu u s n f  tekrar hat rlayan Jean, kendisi ne derse yapacak olan Matmazel Julie’yi ba ka 
seçenek b rakmadan intihara gönderir.  

Oyun, “s n f çat mas ” ba lam nda ele al nd nda: Güçlü ve güçsüzün yer de i tirebilece i, birinin 
çökü ünün di erinin yükseli i olabilece i, alt s n ftan olan birinin de geli meye hakk  oldu u temel 
ç kar mlar  yap labilir. Yazar n ifadesiyle “ya am yaln zca büyüklerin küçükleri yemesine izin verecek 
denli matematiksel bir mant k içinde de ildir; ayn  ekilde bir ar  da bir aslan  öldürebilir; hiç de ilse 
deli edebilir (Strindberg, 2004: 7).” Strindberg, natüralist etkilerle Julie’nin al n yaz s n  çe itli 
etmenlere ba lar.  

Ben, Matmazel Julie’nin trajik al nyaz s n n, birçok nedenlerin sonucu oldu unu dü ünüyorum: 
Annenin ki ili i, baban n k z n  yanl  yeti tiri i, kendi yarat l , ni anl s n n güçsüz, yozla m  bir 
kafa üzerindeki etkisi. Ayr ca, do rudan do ruya yaz dönümü gecesinin enlik havas , babas n n 
yoklu u, ayba s n n tutmas , hayvanlara dü künlü ü, dans n co kusu, alacakaranl n büyüsü, 
çiçeklerin ehvet uyand r c l  bunlara eklenmelidir; son olarak da, iki ki inin bir odada yaln z 
kalmalar n  haz rlayan olay; ayr ca, duygular  uyanm  bir adam n i ini çabuk tutmak isteyi ini de 
eklemek gerekir (Strindberg, 2004: 8). 

Nutku’ya göre yazar n d  ve iç etmenleri saymas nda Nietzsche etkisi vard r. Nutku, Strindberg’in 
ayr ca, filozofun “Üstinsan” kavram n  da ele alarak güç üzerinde durdu unu da belirtir. Kad n ile erkek 
aras nda geçen güç üzerine olan tart ma da bu etkiyi aç klar (Nutku, 1963: 124). 

Yazar, yal n ki iliklere inanmaz, her bir karakterin kendi paradoksu vard r. Strindberg, temaya 
yakla m n n yaln zca fizyolojik ya da psikolojik olmad n  olay n çok çe itli sebeplerle 
aç klanabilece ini, amac n n da ahlâk dersi vermek olmad n  belirtir (Strindberg, 2004: 8). Rahibin 
görevini de a ç  kad na b rakt n  belirterek, a ç  kad n n h rs zl klar n  kiliseye giderek affettirece ini 
dü ünmesinin yan  s ra i  Matmazel Julie’yi yarg lamaya gelince ac mas z kesilmesini paradoks haline 
getirir. Bu noktada ki iler modern tiyatronun da haz rlay c s  olan natüralist tiyatronun etkisiyle tutkulu 
ve gözü dönmü  olarak çizilirler.  

Darwin’in do yazar üzerindeki etkileri de Julie karakterinin dönü ümüyle belirgin 
hale gelir. Julie, güçlü, sa l kl , soylulu unu terk eder “kendisi, hem bir annenin aile içinde neden oldu u 
“suç”tan do an uyumsuzlu un kurban d r (Strindberg, 2004: 10).”  

Karakterlerin s n f farklar n  yorumlama biçimleri ve sava mlar  da eserin ba lam n  oturtabilmek için 
anlaml d r Julie safl k, çaresizlik ve delilik aras nda gidip gelen bir karakterdir. S n f fark na 
inanmad n , inanmak istemedi ini “Bizler bu gece toplan p birlikte e lenen insanlar z (Strindberg, 
2004: 27).” eklindeki yorumuyla ifade ederken ba na gelen felaketten ve Jean’ n gerçek yüzünü 
gördükten sonra küfretmeye ba lamas , Kristin’i a a lamaya çal mas  çaresizlik an nda içinde 
bulundu u s n f n imkânlar na s nmaya çal t n n göstergesidir. Ancak Julie, içinde bulundu u 
s n f n ko ullar na al k n oldu u için çaresiz kald  anda hayatta kalacak güce sahip de ildir. Bu 
çaresizlik durumunu ise içsel sava m yla, üzerindeki etkilerin çe itlili iyle aç klar.  

JULIE Derin bir sevgi… ama ondan tiksinmi  de olabilirim, bilinçalt ndan… Beni, kendi cinselli imi 
hor görecek ekilde yeti tirdi; yar  kad n, yar  erkek… Burada kabahat kimin? Babam n m , annemin 
mi, yoksa benim mi? Kendi kabahatim mi? Benim olan hiçbir eyim olmad . Her dü ünceyi 
babamdan ald m; her duygu bana annemden geçti; u son fikir de, yani herkesin e it oldu u fikri, onu 
da ni anl mdan ald m, ona alçak demem bu yüzden. Kabahat nas l benim olabilir? Kristin gibi 
sorumlulu u sa’n n üstüne mi atay m… (Strindberg, 2004: 65)? 
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Julie’nin dü ü ünün ana sebebiyse e itim eksikli idir. Bunca çeli ik dü ünce içinde yeti en kad n n 
zorlukla kar la t  ilk anda dü ü e geçmesi kaç n lmazd r.  

Kad n dü manl yla da tan nan Strindberg, kad nlar  haks z görür; çünkü yeni düzen içinde kad nlar n 
birtak m haklardan yararlan lar n n toplumun ve erkeklerin zarar na oldu una inan r. Buna sebep 
olarak da kad nlar n henüz o zamanlar bu haklar n  do ru dürüst kullanacak ö renimi ve kültürü 
almam  olmalar n  gösterir. Strindberg’in dü üncesinde bu haklar n kad nlara verilmeden önce onlar n 
e itilmeleri dü üncesi vard r (Nutku, 1963: 131). 

Kristin karakteri ise yazara göre di i köledir (Strindberg, 2004: 13). Kendine ait karakter özellikleri 
sergilemez. Körü körüne ba l l n temsilidir. Evin al veri  hesaplar ndan çalsa bile hiçbir ey olmam  
gibi kiliseye gider. Matmazel Julie’yi kendi s n f ndan olmad  için k skanmaya lay k görmez. Ben 
kontun domuz bak c s  ve at çoban yla birlikte olmad m diyerek yak nl k kurmas n n mümkün olmad  
Julie’yi a a lar. Köpe i Diana, kap c n n köpe ine gitti diye k yametler koparan Julie, ona göre bu 
noktada hayvandan farks zd r. Yazar, oyunun ba nda ipuçlar  vererek, sezgisel yolla da okurunu 
olacaklara haz rlar.  

KRISTIN Matmazel Julie istedi, köpe i Diana için, z kk m n peki 

JEAN Kristin, konu urken biraz daha edepli ol. Hem sen tatil gününü niye zehir ediyorsun o ite 
yemek pi irmek için? Hasta m  yoksa (Strindberg, 2004: 35)? 

Jean ise her ko ulda ya am n  sürdürebilen yap s yla kendi s n f n n belirgin bir temsilcisidir. “Soylu 
olan onurunun pe indeyken köle onur denen ölümcül saplant dan yoksundur (Strindberg, 2004: 11).” 
Kendini e iten pek çok ülke gezen Jean soylu ya amay , s n f atlamay  do al hakk  olarak görür. 
Romanya’ya gidip unvan sat n almay  dahi dü ünür. Jean’a göre kendisi olmasa bile o lu muhakkak 
s n f de i tirecektir. Bu yolda iki yüzlü davranmaktan, gücü eline ald nda ac mas z olmaktan 
çekinmez. O da di er karakterler gibi ikilikler içindedir. Kaba konu tu u zaman Kristin’e k zarken, 
Julie’yi elde etti i anda yarg ca dönü ür. Kontun araplar n , erzaklar n  çalmaktan utanmazken, kont 
ça rd  anda u ak kisvesi içinde en sayg l  haline geri döner.  

JULIE (Duygusall kla) Ne dersin, bütün yoksul çocuklar senin gibi mi dü ünür? 

JEAN (Önce a r r, sonra devam eder) Yoksul olmak… o zaman korkunç bir ey. 

JEAN (A r  y lg nl kla) Ah, evet, Matmazel Julie, evet. Bir köpek Kontes’in minderine uzanabilir, bir 
at n burnunu bir küçük han m ok ayabilir, gel gelelim bir hizmetçi… (Sesi de i ir) Evet neyse, 
dünyada insan  yükseltecek biri ç kar sonunda, ama kaç ki i (Strindberg, 2004: 36)? 

Julie ba lang çta Jean’a içinde do du u s n f n hiçbir zaman d na ç kamayacak olu umu an msat rken 
sonras nda ölüme gönderebilece i, yok edebilece i bir nesne haline dönü ür.  

JEAN Hizmetçi bozuntusunun yosmas ! Pis yamak orospusu! Sen mi kald n bana adili i ö retecek? 
Sizin bu ak amki adili inizi kimse yapmaz bizde. Hiçbir hizmetçi k z kendini bir erke in kollar na 
böyle atmaz! Siz gördünüz mü hiç, benim s n f mdan bir k z n bu i i bu biçimde yapmaya kalkt n ? 
Ben görmedim. Bunu yaln z hayvanlarla orospular yapar (Strindberg, 2004: 45). 

Karakterler içinde en bilinçli olan, eylemlerinin s n fsal çat malar n fark nda olan Jean’d r. Jean’a göre 
köylüler tehlikelidir, onlar n alay ve yarg lar ndan kaç nmak gerekir. Jean köylülerden çekindi i gibi 
Kont’tan da çekinir. Ah r ndan yulaflar  al p d ar ya satmaktan çekinmedi i Kontun geli iyle, ‘yar m 
saate çizmelerini ve kahvesini istemesiyle’ yine u ak ceketinin a rl n  hisseder. “Kont imdi a a  inse, 
bana bo az m  kesmemi söylese, o anda yapar m (Strindberg, 2004: 66).” Diyerek k z n  intihara 
gönderdi ini, gücü ele geçirdi ini unutur. Oyunun paradoksu sonunda da devam eder.  
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2. Vas f Öngören ve Zengin Mutfa  (1977) 

Vas f Öngören 1938 y l nda Kütahya’n n Tav anl  ilçesinde do ar, sahneye de ilk kez Tav anl  
ilkokulunda ç kar. Kütahya lisesinde okurken büyüyen tiyatro sevgisi stanbul’a Fizik bölümünde 
okumak için geldi inde de devam eder. 1959’da Türk Milli Talebe Federasyonu Gençlik Tiyatrosu’na 
giren Öngören, bu toplulukta da 1962’ye kadar oyuncu ve yönetmen olarak çal r. Öngören için tiyatro 
1960’larda ya ama içimine dönü ür. Brecht tiyatrosuna ilgi duydu u için üniversite ö renimini 
tamamlamadan Almanya’ya gider. Brecht’in Do u Berlin’de kurmu  oldu u Berliner Ensemble 
toplulu unun provalar na kat lma izni alarak Berliner Esemble ar ivini 1966’ya dek inceleme olana  
bulur. lk oyunu Göç 1966’da TMTF Gençlik Tiyatrosu taraf ndan stanbul Gençlik Festivali’nde 
sergilenir ve ikincilik ödülünü al r. Ankara Sanat Birli i Sahnesi’ni kuran Öngören, bu toplulukla birlikte 
epik ve diyalektik tiyatroyu bir bütün olarak alg lar (Yüksel, 2012: 117-125). Yazar n önemli eserlerinden 
olan Asiye Nas l Kurtulur (1970) Ankara Sanat Birli i Sahnesi’nde ilk kez sahnelenir. 1974 y l nda Oyun 
Nas l Oynanmal  stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda sahnelenir. 1977 y l nda ise Zengin Mutfa  
ilk kez sahnelenir. Oyun smet Küntay ödülü ba ta olmak üzere üç ödül kazan r. 1978 y l nda Masal n 
Asl  adl  kitab  Almanya’da Almanca olarak yay nlan r, Öngören Amsterdam’da geçirdi i ani bir kalp 
krizi sonucu k rk alt  ya nda ölür. 

Vas f Öngören’in tiyatro anlay ndaki en büyük etki -Almanya döneminde derinlemesine inceleme 
f rsat  buldu u- Brecht etkisidir. Öngören, böylece Asiye Nas l Kurtulur’dan ba layarak ülkemiz 
tiyatrosu ad na epik tiyatronun önemli örneklerini verir. Yüksel’e göre Vas f Öngören, Brecht 
tiyatrosundan ö rendi i biçimsel özellikleri Türk insan n n toplumsal-ekonomik-politik konumuyla 
bulu turmay  ba arm , epik tiyatro yöntemini, Türk insan n n tüm s cakl  ve canl l yla yans tan bir 
tiyatro ustas d r (2012: 125). Öngören, “Brecht’i yaln zca benimsemekle kalmam , onun yöntemini 
yazd  oyunlarda, uygulamalar nda ve görü lerinde kullanm t r. “Taklitçili in” yerini “dü üncenin”, 
“benzetmecili in” yerini “göstermecili in” ald  bu tiyatro anlay n n, Türkiye’deki ilk 
uygulay c lar ndan olur (And, 1983, aktaran Gökta , 2004). Epik tiyatro yabanc la t rma tekni ini 
kullanarak seyircinin yarg lara varmas n  sa lar; ayn  zamanda ona bir dünya görü ü aktar r. Akl n 
hâkim olmas yla birlikte de insan de i ime u rar, toplumsal varolu unun fark na var r. Epik tiyatronun 
bir di er amac  da do al olan  yabanc la t rma tekni i kullanarak a rt c  hale getirmektir.  

Günlük ya am n, dolays z çevrenin olgular  ve ki ilikleri, bizim için do al olana, yani al lm  olana 
sahiptir. Yabanc la t r lmalar , onlar  gözümüzde üpheli yapmaya yarar. S radan, “do al olan”, 
hiçbir zaman ku kuya yer vermeyen olgular n kar s nda, “ a rt c  olan”, teknik, bilimce titizlikle 
kurulmu tur; sanat n bu sonsuz yararl  tak nmamas  için insansal üretici güçlerin büyümesinden 
olu mu  bir tav rd r ve tav r ayn  nedenden ötürü tümüyle sanat içinde geçerlidir (Brecht, 1952, 
aktaran, Çal lar, 1993). 

Yabanc la t rma Brecht’in de vurgulad  gibi üretici güçlerin büyümesine kar  geli tirilmi  bir tav rd r. 
Do an’ n da belirtti i üzere sosyalist ideolojiyi benimseyen Brecht’e göre insanlar n i sizlik, açl k, 
kimsesizlik sava  vb. sorunlar  epik tiyatro sahnesinde gösterilmelidir (2009:413).  

Vas f Öngören de ayn  görü  i inde tiyatro sahnesini siyasal ve toplumsal olaylar  yorumlamak, izleyicide 
fark ndal k uyand rmak için kullan r.  

S n fs z toplumdan s n fl  topluma geçildi inde, s n fsal farklar, ihtiyaçlarda da farkl la malar 
do urur. Ve bu farkl la ma, ihtiyaçlar n giderilmesinde de farkl l k do urur. Art k, tiyatro ihtiyac n n, 
toplu olarak giderilmesi imkâns zla m t r. Gene s n fl  toplumla birlikte meydana gelen, i  bölümü 
gere i, bu ihtiyac n giderilmesi özel ki ilerin u ra  olur. Böylece Sahne-Seyirci ayr m  do ar. Sahne-
Seyirci ayr m , tiyatronun ana çeli kisidir. Çünkü, toplu ihtiyaç, s n fsal ihtiyaç haline gelmi , bu 
ihtiyaç toplu olarak giderilirken, özel ki ilerce giderilmeye ba lam t r Burada üzerinde durulmas  
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gereken ikinci nokta, tiyatro olay n n s n fsal nitelik kazanmas  ve kendili inden anla labilece i gibi, 
hâkim s n flara ba l  olmas d r. Eski Yunan tiyatrosundan söz edilirken, kölelere ait bir tiyatro 
olay ndan hiç bahsedilmez (Öngören 1970, aktaran Gökta , 2004). 

Öngören’in bu dü ünceleri, tiyatroda yap lan yenilikleri ve yap  de i ikliklerini s n fl  toplumlar n 
çeli kilerini ortaya koymak imkân  sunar. Bu sebeple inceledi imiz Zengin Mutfa ’nda s n f çat mas  
kavram  birincil öge olarak de erlendirilebilir.  

Zengin Mutfa  epik tiyatronun yabanc la t rma tekni ine uygun bir giri le ba lar. Eski bir pehlivan 
olan ve anlat c  görevini üstlenen A ç  Lütfü sonun ba lang c  eklinde bir aç klama yapar. Yirmi y ld r 
çal t  kö kten ayr lmak istemektedir ve olanlar  anlatmaya ba layarak da son karar  seyirciye b rak r. 
Oyunun bu ba lamda kurgulan  Brecht’ten al nan tekniklere göre düzenlenmi tir. p iro lu, Brecht’in 
oyunlar nda dilin iletilmek istenen dü üncenin hizmetinde geli en bir yabanc la t rma i levi ta d n , 
yarat c l a olanaklar tan yan bir malzeme oldu unu belirtir. p iro lu, Öngören’in Brecht’in tekni ini 
benzetmeci tiyatro gelene iyle bütünle tirdi ini söyler (1988: 149-151).  

“Alt  Oyun” eklinde kurgulanan oyunun birinci bölümünde 15-16 Haziran olaylar  büyük i çi direni inin 
stanbul’daki etkileri fonu olu turur. Lütfü Usta, fabrikatör Kerim Bey’in kö künün mutfa nda ölen en 

iyi arkada n n k z yla birlikte çal r. A ç , K z’a kendi k z  gibi de er vermektedir; hiç evlenmemi tir, 
çocu u yoktur. Büyük olaylar n ya and  günde patron Selim Bey, kar s  ve o luyla birlikte Avrupa’ya 
kaçar. Onlar  evin oförü Seyfi havaalan na b rak r. K z ise Türkoloji ö rencisi Selim’le ni anlanacakt r. 
stanbul’da bir yere gitmek mümkün olmad  için ni an yüzüklerini eski pehlivan takar. Selim’in 

ailesinden kalan mal varl  o çocukken ablas na verilmi tir, Selim eni tesine mektup yazarak kendi 
hakk n  ister. kinci Oyun’da ise yine a ç  patronun ortal k sakinle ince memlekete döndü ü bilgisini 
verir. ‘12 Mart’ dönemidir. S k yönetim ilan edilmi tir. Patron Almanya’dan gelirken ‘terbiyeli’ bir kurt 
köpe i getirir. Köpe in bir figür gibi oyuna yerle tirilmesi oyunun kilit noktalar ndan biridir. Köpe
insanlara sald rmas , onlara fiziksel zarar vermesi, köpe in ölümüyle birlikte Selim’in de i mesi, köpe e 
benzer davran lar tak nmas . Köpek ve Selim aras nda özde lik kurulabilece inin göstergesidir  Bu 
bölümde kö ke gidip gelen oför Seyfi’nin de a abeyi olan Ahmet’in i ten fabrikadan ç kar l ndan 
bahsedilir. Emek-sermaye çat mas  bu bölümden itibaren artarak belirgin hale gelir. ‘15-16 Haziran’ 
olaylar na kat lanlar i ten ç kar l r. ten ç kar lanlar aras nda K z’ n a abeyi ve Ahmet’in arkada  Murat 
da vard r. Eni tesinden para alamayan Selim, K z’  zengin mutfa ndan kurtarmak için radyo haberinde 
ad n  arananlara aras nda duydu u Ali Kara’y  ihbar etmeyi dü ünür. Üçüncü Oyunla karakterlerin 
de i meye ba lad klar , köpek ve Selim’in e  zamanl  olarak eylemlerini sürdükleri görülür. 12 Mart’ n 
en s k  günleridir. K z’ n bilinçlenmeye ba lamas  bu bölümden itibaren gerçekle ir. ‘Art  De er’ okuyan 
Seyfi’ye kendisinin de kitap okumak istedi ini ilk kez bu bölümde iletir. Selim anar ist olarak aranan Ali 
Kara’y  ihbar eder. Bask n s ras nda Ali Kara ölür, iki ki iden biri yaralan r di eri de kaçar. Selim, kaçan 
ki iden korktu u için polisin de uyar s yla Lütfü Usta’dan yard m ister. A ç ’n n önayak olmas yla Kerim 
Bey’in adamlar ndan biri olur, Birinci perdenin sonunda A ç  henüz ayd nlanmas n  ya amam t r. 
Halen çok sevdi i patronu Kerim Bey’in taraf n  tutarak vatan  satanlara öfkesini dile getirir.  

kinci perde Dördüncü Oyunla ba lar. Selim, alt  ay kadar Kerim Bey’in yönlendirdi i bir kampa kat l r. 
Döndü ünde bamba ka biri olarak A ç ’ya ve K z’a patronluk taslar. Sermayenin temsiline dönü ür. K z, 
i ten ç kar lan a abeyi Murat için Selim’den yard m ister. Köpek ise yedi ay içinde dokuz ki iyi parçalar. 
A ç  bu sebeple köpe i zehirler. Be inci Oyunda kö ke yeni köpek gelir. Selim iyice gaddarla arak K z’  
isteyen eczac y  hiçbir suçu olmadan hapse att r r. Köpe i K z’ n öldürdü üne karar vererek ona i kence 
yapma planlar  kurar. Ahmet ve Murat’ n Kerim Bey’in fabrikas ndaki i çileri D SK’e katmalar na engel 
olmak için toplant lar na bask n düzenlemek ister. Son anda olacaklar  fark eden K z yüzü ünü ç kararak 
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bask n  Ahmet’e haber verir. Alt nc  Oyunda K z ve Seyfi kö kten ayr larak fabrikada çal maya ba larlar. 
Selim arkada lar n  da alarak kö kün mutfa na yerle ir. Pehlivan ise kö kten ayr l p ayr lmama karar n  
izleyiciye b rak r.  

Oyunda s n f çat mas n n arkas ndaki siyasi ko ullar 15- 16 Haziran 1970 i çi olaylar  ve 12 Mart 
s k yönetim dönemidir. De i ik i  kollar ndaki on sekiz i  yerinin tüm i çileri 15 Haziran sabah  i  ba  
yapt klar  halde üretime geçmezler. Sendika temsilcileri bölüm ustalar yla k sa bir görü me yapar; üyesi 
olduklar  sendikalar n çal malar n  sona erdirecek D SK’i kapanmaya mecbur b rakacak yasa 
de i ikli ini protesto etmeyi uygun bulurlar (Sülker, 1987: 83). Böylece D SK’e yönelik bir yasa 
tasar s n  protesto eden i çiler stanbul’da yapt klar  gösterilerle her eyi durdururlar (Ak in, 2007: 
300).  

stanbul’daki ya am  durduran bu eylemler oyun ki ilerinin ya am nda belirleyici rolü üstlenir. çi 
s n f n n haklar n  elde etmek için giri tikleri eylemlerden habersiz mutfak çal anlar  adeta bir fanusun 
içinde ya arlar. Fabrika sahiplerinden Kerim Bey’in onlara sunduklar  imkânlar dahilinde ve mutfa n 
sundu u konfor alan  içinde ya arlar. Hatta A ç  Lütfü yakalanaca  korkusuyla i  k yafetlerini üzerine 
giyerek olaylardan nas l bihaber oldu unu da kan tlam  olur. Karakterlerin seyir içinde bilinçlenmeye 
ba lamalar  yine eylemsellikle gerçekle ir. Burjuva s n f n  temsil eden Kerim Bey ve i çi s n f n  temsil 
eden Murat oyun boyunca görünmeseler de ana çeli kiyi olu turarak di er karakterlerin ve s n flar n 
çat mas na hizmet ederler. Kerim Bey’in oförü Seyfi, a abeyi Ahmet ve Murat i çi s n f n n bilinçli 
temsilcileriyken, eski pehlivan A ç  Lütfü ve K z bilinçlenmeye aç k mutfak çal anlar d r. Fabrikatör 
Kerim Bey, kar s , evin o lu ve Kerim Bey’in Amerika’dan gelen k zlar ysa çal anlar n anlat mlar yla 
somutla rlar. Yani burjuva s n f  i çi s n f n n gözünden ve onlar n bak  aç s yla yans t l r.  

Eylemlerin ve 12 Mart s k yönetiminin etkisi A ç  Lütfü’nün on be  y ld r beyefendiye sevgi ve sayg s n n 
a rt c  ekilde de i mesiyle, K z’ n u runa ailesine para göndermekten vaz geçti i Selim’in gerçek 

yüzünü görmesiyle gerçekle ir. Ayn  ekilde Lütfü, Selim’i t pk  K z gibi evlad  olarak benimseyerek ona 
yard m etmeye çal rken, genç adam n canavarla t n  görmesiyle sevgisi nefrete dönü ür. çi s n f  
temsilleri ise belirgin bir de i im göstermezler. As l büyük de i im Selim taraf nda gerçekle ir. 
Türkoloji’de okuyan, ni anl s n  zengin mutfa ndan kurtarmaya çal an Selim, ‘kendilerinden olmayan’ 
herkese sald ran silahl  bir militana dönü ür.  

Karakterleri s n f temsillerine ve önem s ras na göre alttan ba layarak ele al rsak: Seyfi, be endinin 
oförü olan Seyfi birincil karakterlerden biri olmasa da de i im gösterme yolundad r. Evin 

çal anlar ndan biridir. Örne in 15 Haziran’ n y ldönümünde kö kte ziyafet verilirken A ç  Lütfü’nün 
pi irece i stakozlar  arabayla ta mak, ya da köpek dilenciyi parçalad nda onu hastaneye götürmek 
ona dü er. A abeyi olaylara kar mamas  yönünde ikna etmeye çal r. Ancak bir taraftan da ‘Art  De er’ 
okur. K z da bilinçlenme yönündeki ilk ad m n  Seyfi Abi’sinde gördü ü kitaplar  okuma iste iyle atar.  

Bir toplumda o toplumun üyelerinin hayatta kalmalar  için temel gereksinimleri kar lamak için talep 
edilenden fazlas  üretildi inde art k üretimin varl ndan söz edebiliriz. ‘Art k’, bununla birlikte, 
geleneksel olarak yapt r m alt na al nm  ya da al lagelmi  bir ya am biçimini sürdürmek için 
gerekli olan  a an üretim olarak tan mlanabilir (Giddens, 2000: 119). 

Amac  s n f çat mas n  vurgulamak olan Öngören’in bu noktada Seyfi’ye ‘Art  De er’ okutmas  tesadüfi 
de ildir. Böylece oyunun temelini olu turan i çi olaylar n n zeminini haz rlayan dü ünce sistemine 
gönderme yap lm  olunur. 
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Oyunda fabrikatör Kelim Bey’le çat an i çi s n f n n en canl  temsili Ahmet’tir. Ahmet, epik tiyatronun 
izleyiciyi bilinçlendirme tekni ine uygun olarak sab rl  aç klamalar  ve so ukkanl l yla yazar n da 
sözcüsü olarak konumland r l r.  

A ÇI Gene bu ö renciler de il mi? Basacaks n arkada  bunlara sopay . 

AHMET Hay r pehlivan, ö renciler de il i çiler.. Bu sefer i çiler yürüdü ama ne polis durdurabildi 
onlar , ne ba ka bir ey… stanbul’dan zmit’e kadar bütün fabrikalar bo ald .. 

A ÇI çiler mi yürüdü? Yahu anlatsana unu.. Ne istiyor bu i çiler? 

AHMET Bak Lütfü Usta, i çiler.. Kar  koydular.. 100 bin i çi.. çi s n f .. Nihayet gücünü gösterdi. 
Tarihinde yok (Öngören, 1999: 237). 

Örnek diyaloglardan da anla ld  gibi Ahmet kö kün ve burjuva düzeninin güvenlikli ortam nda 
ya ayan, mutfakta ya ayan karakterlerine d  dünya gerçeklerini oldu u gibi anlat r. K z Ahmet 
arac l yla ailesi ve abisi Murat hakk ndaki geli meleri ö renir. Seyfi’nin k zdan umudu kesti i anlar da 
bile onda sa lam bir s n f yap s  var savunmas n  yapar. Seyfi’ye kitap getiren de Ahmet’tir. ten 
ç kar ld ktan sonra Murat’la birlikte sendikada çal arak Kerim Bey’in fabrikas ndaki i çilerin D SK’e 
geçmesini sa lamaya çal rlar. Bütün mücadelesiyle birlikte Ahmet, Selim’in sald rganla t  
zamanlarda dahi sald rgan bir tav r sergilemez. Gültepe’de bir kahvede ak am onda yapacaklar  
toplant y  Selim’in ö rendi ini ve bask na gelece ini ö rendi i zaman dahi so ukkanl l n  kaybetmez. 
Oyunda Murat aktif olarak görünmese de Ahmet’in arac l yla i çi s n f n n en önemli temsili olur.  

K z, A ç  Lütfü’nün ölen en yak n arkada n n k z d r. Fabrikada çal rken hastaland  için Lütfü 
yan na al r, mutfakta birlikte çal rlar. Ergenlik dönemindeki küçük beye her sabah ar sütünü içirir, 
kahvalt s n  haz rlar. Hiç ho lanmad  çirkin ve huysuz olarak nitelendirdi i evin han m na A ç ’ya belli 
etmemeye çal sa da nefret duyar. Bu noktada evin han m  ve K z aras nda kad nlar aras ndaki s n f 
çat mas ndan söz edilebilir. En büyük iste i Selim’le bir an evlenmek olan K z bunun için her ay para 
biriktirir, Selim’e de ortak hesaplar  için para verir. Ba lang çta en bilinçsiz ve saf olan karakter olarak 
çizilse de olaylar  takip ederek yazar n istedi i bilinçlenme düzeyini yakalayan ki i noktas na ula r. 
‘Zengin mutfa ndan kurtulup’ kocas na hizmet etmek isteyen kad n temsiliyken kitap okuma ve 
gerçekleri ö renme merak  içinde sava an kendi s n f n n temsilcisine dönü ür. Selim’in komünistlerle 
i  birli i yap p köpe i öldürdü ü gerekçesiyle k z  suçlamas  bilinçlenmesinin ilk halkas d r. Brecht 
esteti inin a rtma potansiyeli izi ta yan son sahnenin kahraman  k zd r.  

A ÇI u MGM mi DGM mi i te o günlerden bir gün bu bizim Ahmet var ya zaten s k s k görü ürüz 
onunla bana bir gazete gösterdi. Gazetede bir foto raf vard .. Bir bakt m.. aman n durun, yahu 
olamaz.. Ama olmu .. Bir fabrikan n önünde i çilerle polisler çat m lar ve de bu bizim k z var ya hah 
i te onunla Selim iti g rtlak g rtla a dövü üyorlar.. te o zaman dedim ki ulan Lütfü u k z kadar 
olamad n, yuh olsun senin pehlivanl na dedim ve o anda ayr lmaya karar verdim (Öngören, 1999: 
284). 

Selim, oyunda en büyük de i imi gösteren karakterdir. Ba lang çta ni anl s n  ‘zengin mutfa ndan’ 
kurtarmak için mücadele eden, ailesinden kalan paras n  eni tesinden al p evlenmeye çal an saf bir 
genç iken yazar n da vurgusuyla eli silahl  bir canavara dönü ür. Selim’in dönüm noktas  da u rad  bir 
haks zl k sonucu gerçekle ir. Eni tesi ezen konumuna geçip onun haklar n  gasp eder, onun haklar yla 
bir benzin istasyonunun sahibi olur. Selim için paran n en önemli de er olarak yükseli i Kerim Bey’in 
hizmetine girmesiyle ba lar. Kerim Bey’in gönderdi i kaptan Selim t pk  Alman kurdu gibi terbiyeli bir 
canavar olarak döner. Kerim Bey’in sözcüsü, kararlar n n uygulay c s  haline dönü ür. Yazar, Kerim 
Bey’in köpekleriyle Selim aras nda ko utluk kurar. A ç n n zehirledi i köpe in yerine yenisinin 
getirilmesi, oyunun sonunda köpek say s n n üçe ç kmas  gibi Selim de arkada lar yla birlikte mutfa a 
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yerle ir. Selim rahat ve lüks ya am ndan taviz vermeyen patronun kirli i lerini gördürdü ü kötülü ün 
temsilidir.  

SEL M Bizim i çileri solcu sendikaya geçirmeye çal yorlar.. Örgütlüyorlar. (Öfkelenir) Ulan 
hepsinin can n  yak yoruz.. Gene de durmuyorlar. Her ta n alt ndan bu komünistler ç k yor. (Güler) 
Ama bir yandan da iyidir. Onlar olmasa ekmek paras n  nerden ç karaca z.. (Geçi tirir) Bunlar n 
eleba lar n  bulmam  istedi Kerim Bey.. Üçbe  ki i türemi  (Öngören, 1999: 263).  

SEL M Bak k z m benim kar m olacaksan, bu meseleyi çok iyi anlamal s n. Dinle.. Komünistler, millet 
tan mazlar.. Onlar s n f tan rlar.. Bir devleti y k p yok etmek için s n f kavgas  ç kart rlar.. Böylece 
milleti birbirine dü ürürler, millet birbirine dü ünce ne olur? Ne olur o, millet? Zay flar, parçalan r.. 

te Ruslar n istedi i oyun bu.. Devleti y kmak (Öngören, 1999: 64).  

Yazar, Kerim Bey’in temsil etti i kapitalist s n f n görü lerini Selim’in a z ndan aktar r. çi s n f n n 
çat mayla ilgili görü lerinin sözcüsü ise Ahmet’tir.   

Kerim Bey, oyunda somut olarak görünmese de s n f n n temsili olarak her karakter üzerinde ayr  ayr  
etkilidir. Öngören, oyunun ba lang ç noktas nda sermaye sahibi olan Kerim Bey’i 15-16 Haziran 
olaylar n n ya and  gün Avrupa’ya kaçmas yla korkak bir karakter olarak çizer. Mutfak ve zenginlerin 
ya am alan  keskin çizgilerle ayr lm t r. Kerim Bey’in gücü 12 Mart döneminin s k yönetim ko ullar nda 
artarak ço al r. Bunu da Selim gibi gençleri kendi görü leri do rultusunda yöneterek gerçekle tirir. 
Ritzer’in yorumuna göre de “kapitalistlerin özel mülkiyetlerini korumak ve kapitalistlerin ekonomik 
zorlamalar  ba ar s z oldu unda bazen ac mas zca müdahale etmek sonucunda devletin büyümesi 
(2010: 175).” Bu müdahaleler de i çi olaylar na kat lanlar  i ten ç karmak ve bir daha i  bulmalar na 
engel olmak yoluyla gerçekle ir. çilerin gecekondular n  y kmaktan bile bahsedilmektedir.  

Murat, oyunda görünmez ancak kendi s n f n n en önemli temsili olarak belirir. K z’ n a abeyidir, 
Ahmet’in yak n arkada d r. ten ç kar lanlar aras ndad r. Sendikaya Kerim Bey’in i çilerini çekmeye 
çal makla görevlidir. Murat’ n oyundaki i levi görünmedi i halde bir ideolojiyi temsil etmesi, kendi 
s n f ndan karakterler üzerindeki etkisidir. Yazar, oyun ki ilerinin bak  aç lar yla Murat hakk nda bilgi 
verir. Murat de i imin, s n f mücadelesindeki bilinçlenmenin idealize edilmi  temsili olarak 
dü ünülebilir. 

Eski Pehlivan A ç  Lütfü oyunda yabanc la t rma i levini gören karakterdir. Her oyunun ba ndaki 
ön oyun bölümünde aç klamalar yapar. Patronunun sa lad  güvenlik ortam nda, mutfa nda on be  
y l boyunca sorgulamadan ya ad ktan sonra do ru bildiklerinin yanl  oldu unun sorgulamas na giri ir. 
A ç  Lütfü geleneksel tiyatronun halk tiplemelerine yak n olarak çizilir. Kelimeleri yanl  telaffuz etmesi, 
küfürlü ve argo konu mas , safl  ve babacan tav rlar yla Türk sinemas nda i lenen tiplemelere benzer. 
Oyunun mizah ögesi de A ç  Lütfü üzerinden etkin hale gelir. Onun dönü ümü de köpe in dokuz ki iye 
sald r p çar afç  kad n  hastanelik etmesiyle gerçekle ir. Çok sevdi i patronunun köpe ini zehirlemekten 
çekinmez.  

A ÇI (Yeni köpe e biftek haz rlamaktad r) Ben kime hizmet ediyorum? Kerim Bey’e mi, köpe ine 
mi? Ben köpeklere hizmet edemem arkada ..  

Hem benim mesaimin ne zaman bitece i belli olmal .. A ç ysak e ek de iliz ya.. Bana bak lan Seyfi o 
kadar kitap okudun.. Ben nas l grev yapar m, anlat bana grev yapaca m arkada  (Öngören, 1999: 
268).  

A ç  oyunun sonunda metaforik bir i lev gören ve Selim’le özde le en ‘köpek’lere hizmet etmek 
istemeyece ini, ki isel grevini gerçekle tirece ini söyleyerek son sözü izleyiciye b rak r.   
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Son bir de erlendirmeyle Gökta ’a göre Zengin Mutfa ’nda Türkiye’nin yak n geçmi inde ya ad  
olaylar n bireyler üzerindeki etkisi gözlemlenmektedir. Bunu olay n kurgusundan, oyun ki ilerine, dil ve 
tav r özelliklerinden, seyirciyle olan ileti imine kadar sa lam, sanatsal kuramsall n tuza na dü meyen 
bir anlay la vermektedir (Gökta , 2004: 140).  

Sonuç 

Birey olarak insan , insana ba l  olarak da toplumu yans tan edebi türlerden biri de tiyatrodur. Kendine 
ait kurallar  olan ve benzetmecilikle ekillenen tiyatro türü romantizm ak m yla birlikte tür özelliklerini 
esnetmeye ba layarak içeri ini ve tekni ini geli tirir. XIX. yüzy ldan itibarense sanayi devriminin ve 
toplumsal de i melerin yön verdi i realizm ve natüralizm ak mlar n n etkileriyle biçimsel de i iklere 
u rar ve konu bak m ndan zenginle ir. Bu etkilerle i lenen konulardan biri de s n f çat mas d r. 
Natüralist tiyatronun önemli örneklerini veren d avurumculu un da öncülerinden kabul edilen sveçli 
roman ve tiyatro yazar  August Strindberg de insan n varl n n çat malar bütünü oldu unu belirterek 
oyunlar nda bu sava m  i ler. 1888 y l nda yaz lan Matmazel Julie s n f çat mas n  i ledi i 
oyunlar ndan biridir. Türkiye’de ise yenilikçi tiyatro denemeleri XX. yüzy lda Brecht etkisiyle 
gerçekle ir. Bu etkiye kap lan, epik tiyatronun ülkemizdeki önemli örneklerini veren yazarlardan biri de 
Vas f Öngören’dir. Epik tiyatronun amaçlar ndan biri yabanc la t rma tekni ini kullanarak izleyiciyi 
bilinçlendirmektir. Sosyalist bak  aç s yla ekillenen bu örneklerde s n f çat mas  i lenen temalar n 
ba nda gelir. Öngören’in Zengin Mutfa  oyunu da emek-sermaye çat mas  üzerine kurulur.  

Giri  bölümünde yer verilen teoriler do rultusunda oyunlar  yorumlad m zda: S n f n büyük çapta ve 
ekonomik temelli oldu u sonuçlar na var l r. Zenginlerin mülkiyeti bu ayr m n temelini olu turur. ki 
oyunda da s n f çat mas n n ana etkeni mülk sahiplerinin elinde bulundurdu u güce kar  proleteryan n 
uyan  ve bilinçlenme sürecidir.  Çat man n fark na var ld nda bir s n f n kendisi için gerçek bir s n f 
haline dönü mesi dü üncesi her iki oyun için de geçerlidir. Karakterler içinde bulunduklar  s n f n 
d ndaki ki ilerle çat maya ba lad klar  andan itibaren içinde bulunduklar  fanustan ç karak gerçe i 
alg lamaya ba larlar. S n f n ekonomik temelli oldu u dü üncesi dönemler ve i leni  biçimleri farkl  olsa 
da her iki oyunda da belirgin ekilde i lenir. Burjuva s n f n n sahip olduklar  refah düzeyine ula mak 
isteyen onlar n sahip olduklar  zenginli i kendilerine yap lm  bir haks zl k olarak gören proletarya s n f  
sevgi-sayg  çerçevesinde ili kilerini sürdürmeye çal rken kendi kendilerine de olsa çe itli kar  
ç k larla direni lerini sürdürürler. Matmazel Julie’de soylular ve i çiler aras nda ya anan çat ma, 
Zengin Mutfa ’nda kapitalistlerin a r  üretmeleri sonucunda gücü elinde tutmak için yaratt klar  kaos 
ortam yla etkisini gösterir. Üretim tarz  içindeki yap la m  ç kar çeli kileri, i çinin elde etti i güçten 
kapitalistin gücü eline geçirmesine do ru yön de i tirir.  

Oyunlar  ba S n f sorunsal n  oda na alan iki oyunu birle tiren en 
önemli unsur mekând r. ‘Mutfak’ her iki oyunda da metaforik bir i lev üstlenerek bireylerin temsillerine 
dönü ür. Mutfak i çi s n f n n ve çal anlar n ya ama, çal ma ve dinlenme alan d r. Matmazel Julie’de 
mutfa n as l sakini Kristin’dir. Kristin’in dinlendi i ve özel vakitlerini geçirdi i alan mutfakt r. Kristin 
ve Jean’ n odalar n n kap s  mutfa a aç lmaktad r. Konttan a rd klar  kaliteli araplar  da burada 
içerler. Zengin Mutfa ’nda da ayn  ekilde mutfak oyuna da ad n  vererek s n flar  ay ran hat görevi 
üstlenir. A ç  Lütfü, dinlenme zamanlar nda üzerinde i  görmedi i kendine ait küçük masas nda Rus 
votkas n  içer. Kerim Bey, kar s  ve o lu asla mutfa a inmezler. Bir zil sesiyle mutfak sakinlerini kendi 
alanlar na ça r rlar. Oyunun temel çat ma unsurlar ndan birini de Selim’in K z’  ‘zengin mutfa ndan 
kurtarma’ arzusu belirler. Paran n gücünün arzunun önüne geçmesiyle Selim’in tavr  da de i ir. Evin 
han m yla çat an, bilinçlenme düzeyine giren K z ‘zengin mutfa ndan’ kendi iradesiyle kurtulur.  
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Oyunlar n konuyu ki iler ekseninde al  ekilleri, etkilendikleri ak m ve yaz ld klar  dönem bak m ndan 
birbirinden farkl d r. Bununla birlikte her iki oyunda da ki ilerin temelde ezen-ezilen kar tl n  temsil 
ettikleri de söylenebilir. Matmazal Julie, Ortaça ’dan süre gelen etkiyle soylu s n f ve onun hizmetinde 
çal anlar n çat mas  üzerine kuruludur. Kona n sahibi olan Kont ve k z  Matmazel Julie ve Julie’nin 
annesi soylular  temsil eder. Kendini e iterek üst s n f n de erlerini ö renen ancak Kont’la kar la t  
anda u ak k l f n  üzerinden atamayan Jean ve mutfak çal an  Kristin, di er s n f n kar t kutbunda 
belirirler. Julie’nin mutfa a ve Jean’ n odas na girmesiyle dü ü ü ba lar. Julie içinde bulundu u s n f n 
dayatt klar  sebebiyle zorluklarla kar la t  anda hayatta kalabilecek güce sahip de ildir. Strindberg, 
bunun tek bir sebebi olmad n , annesinin, babas n n, ni anl s n n ayr  ayr  etkilerle Julie’nin 
karma as na neden olduklar n  belirtir. Jean ise her ko ulda hayatta kalma e ilimiyle yükseli e geçer. 
Sonuç olarak çat ma mülk sahipleri soylular ve onlar n çal anlar  aras ndad r. Zengin Mutfa ’nda ise 
temel çat ma emek ve sermaye güçleri aras ndad r. 15-16 Haziran 1970 i çi olaylar yla ba layan oyun 
12 Mart s k yönetimi süresince devam eder. Çat an s n f ise fabrika sahipleri ve i çilerdir. As l büyük 
çat ma burjuva s n f n  temsil eden Kerim Bey ve i çi s n f n  temsil eden Ahmet ve Murat aras ndad r. 
Her iki oyunda da s naklar nda, fanus içinde ya ayan a ç  karakterleri bulunduklar  konak ve kö kten 
ayr lmak isterler. Ancak Matmazel Julie’deki Kristin bunu ya ad  s n fsal bir uyan  sebebiyle yapmaz. 
Julie’nin dü ü ünü i renç bulur. Ev sahiplerine sayg  duymad  bir mekânda ya ayamayaca  için 
ayr lmak ister. Yani ihtiyaç duydu u ey otoritedir. Zengin Mutfa ’ndaki A ç  Lütfü ise Kristin’den 
farkl  olarak bir bilinçlenme düzeyi ya ar. Çok sevdi i ve iyi insan olarak nitelendirdi i patronunun ve 
evlat diye seslendi i Selim’in gerçek yüzünü görür. Art k kime hizmet etti ini bilmemektedir, K z kadar 
bile olamam t r. Son karar  ve yarg y  izleyiciye b rak r. Gücü ele geçirdi i anda de i im gösterip 
ac mas zla an karakterler ise Jean ve Selim’dir. Jean art k dü kün olarak gördü ü evin han m  Julie’yi 
intihara göndermekten çekinmez. Selim de Kerim Bey’in adam  olduktan ve paray  tek de er olarak 
gördükten sonra köpe i öldürdü ünü sand  ni anl s na i kence plânlar  yapmaktan geri durmaz. K z’ n 
evlilik hayalleri u runa ailesini kar s na ald  Selim, terbiyeli bir canavara dönü ür. Oyunun sonunda 
A ç ’n n fabrika önünde ç kan çat malar s ras nda Selim ve K z’  bo az bo aza görmesi buna a rmas  
bu noktada manidard r. 

Matmazel Julie’de s n f çat mas  natüralist ak m n da etkileriyle karakterlerin iç sava mlar  dü ü  ve 
yükseli leri ekseninde ele al n rken; Zengin Mutfa ’nda epik tiyatronun biçimsel yap s na uygun olarak 
s n flar aras nda geçecek ekilde kurgulan r. Fabrika sahipleri ve i çiler çat man n iki z t yüzünü 
olu tururlar.  
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28-Faruk Duman’ n “Av Dönü leri” hikâyesi üzerine bir tahlil denemesi 

Berna SEV ND K1 

APA: Sevindik, B. (2022). Faruk Duman’ n “Av Dönü leri” hikâyesi üzerine bir tahlil denemesi. 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 465-473. DOI: 10.29000/rumelide.1074504. 

Öz 

Faruk Duman, 1990’l  y llardan beri Türk edebiyat nda roman, hikâye, deneme türlerinde eserler 
veren bir yazard r. Postmodern sanat anlay n n etkili oldu u y llarda ürün veren yazar n kendine 
has masals  bir üslûbu vard r. Bugüne kadar yay mlad  eserleriyle; Orhan Kemal Öykü Ödülü’nde 
ikincilik (1998), Sait Faik Hikâye Ödülü (2000), Haldun Taner Öykü Ödülü (2010), Orhan Kemal 
Roman Ödülü (2019) gibi birçok ödüle lay k görülmü , günümüzün en verimli yazarlar ndan biridir. 
Bu çal mada yazar n 1999 y l nda yay mlad  ikinci hikâye kitab  olan ve içinde alt  hikâyesinin yer 
ald  “Av Dönü leri” kitab nda bulunan “Av Dönü leri” adl  hikâyesi tahlil edilecektir. Kitaptaki alt  
hikâyede birbiriyle ili kili, s ral  bir olay örgüsü ve düzen söz konusu de ildir. Yaln z tüm hikâyelerde 
do a, orman ve bilhassa hayvanlar önemli bir yer tutar. Duman, bu kitaptaki hikâyelerinde olaydan 
ziyade insan zihninin karma as na yo unla r. Söz konusu kitapta yer alan hikâyelerden, yazar n 
üslûbunu yans tmas  ve kulland  teknikleri göstermesi bak m ndan kitaba ismini veren hikâye “Av 
Dönü leri” seçilmi tir. Çal man n giri  k sm nda yazar n hayat  hakk nda bilgi verilmi , ald  
ödüller ve di er eserlerine de inilmi tir. Bu bölümden sonra “Av Dönü leri”; konu, olay örgüsü, 
anlat c  ve bak  aç s , zaman, mekân, ah s kadrosu, dil ve anlat m teknikleri ve sonuç olmak üzere 
sekiz ba l k alt nda incelenmi tir. Makalenin sonuç k sm nda, bu tahlilden hareketle hikâye üzerine 
de erlendirmeler yap lm t r.  

Anahtar kelimeler: Faruk Duman, Av Dönü leri, hikâye tahlili, inceleme 

An analysis on Faruk Duman’s Story “Av Dönü leri” 

Abstract 

Faruk Duman is a writer who has been producing novels, stories and essays in Turkish literature since 
the 1990s. The author, who produced products in the years when the postmodern understanding of 
art was effective, has a unique fairy-tale style. With his works published so far; He is one of the most 
productive writers of our time, having been awarded many awards such as the second place in the 
Orhan Kemal Short Story Award (1998), the Sait Faik Story Award (2000), the Haldun Taner Story 
Award (2010), and the Orhan Kemal Novel Award (2019). In this study, the author's story "Av 
Dönü leri", which is in the book "Av Dönü leri", which is the second story book published in 1999 
and includes six stories, will be analyzed. In the six stories in the book, there is no interrelated, 
sequential plot and order. However, nature, forest and especially animals have an important place in 
all stories. In the stories in this book, Duman concentrates on the complexity of the human mind 
rather than the event. Among the stories in the aforementioned book, the story named "Av Dönü leri" 
was chosen in order to reflect the author's style and show the techniques he used. In the introduction 
part of the study, information about the life of the author was given, the awards he received and his 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, T. C. stanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü ( stanbul, 

Türkiye), b.civalioglu@iku.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-4325-6175 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
21.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074504]  
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other works were mentioned. After this chapter, "Av Dönü leri"; subject, plot, the narrator and his 
point of view, time, place, personnel, language and expression techniques and the result were 
examined under eight headings. In the concluding part of the article, evaluations were made on the 
story based on this analysis. 

Keywords: Faruk Duman, Av Dönü leri, story analysis, examination 

Giri  

Faruk Duman 6 Mart 1974 tarihinde Ardahan’da do ar. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi, Kütüphanecilik bölümünde okur. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Bölümü’nde ve Can 
Yay nlar ’nda çal ma hayat n  sürdürür (Koyuncu, 2020). 1991 y l ndan beri Yaz t, Damar, Papirüs ve 
Adam Öykü gibi dergilerde öyküleri yay mlan r (Öztunç, 2013, s.30). 1996’da Çankaya Belediyesi’nin 
Öykü- iir yar mas nda Çocuk Öyküleri dal nda ikincilik ödülü kazan r. lk hikâye kitab  Seslerde Ba ka 
Sesler 1997’de yay mlan r.  

Duman, yaz  hayat na ba lad  y llardan bugüne dek pek çok ödülle taltif edilmi tir. 1998’de Orhan 
Kemal Öykü Yar mas ’nda ikincilik ödülü, 2000’de Av Dönü leri kitab  ile Sait Faik Hikâye Arma an , 
2004’te Keder Atl s  kitab  ile Haldun Taner Öykü Ödülü, 2011’de ncir Tarihi roman  ile Yunus Nadi 
Roman Ödülü’nü, 2019’da Sus Barbatus Roman  ile Orhan Kemal Roman Arma an  ve Cevdet Kudret 
Edebiyat Ödülü’nü al r.  

Faruk Duman, edebiyat dünyas na hikâye ile ad m atsa da roman türünde de eserler vermi tir. Kurgu ve 
anlat m özellikleri, hayat  do ayla iç içe gösteren, masal ve destanlara has unsurlarla bezelidir. Tahlil 
edilecek Av Dönü leri hikâyesi yazar n ayn  ad  ta yan kitab ndaki alt  hikâyeden be incisi olarak yer 
al r. Kitapta yer alan di er hikâyelerin isimleri; Pancar Vagonlar , Camlar n Bu usunun çinde, S r 
Saklayan n Öyküsü, Atlar Sab rs z , Av Dönü leri, Yengecin Günlü ü. Kitaptaki hikâyeler kurgu 
bak m ndan birbiriyle do rudan ba lant l  de ildir. Fakat tema, anlat m özellikleri, do a ve hayvanlarla 
ilgili unsurlar n hemen her hikâyede bulunmas yla kitapta yer alan hikâyeler aras nda bir ba  
oldu undan söz edilebilir. Av Dönü leri hikâyesi; konu, olay örgüsü, anlat c  ve bak  aç s , zaman, 
mekân, ah s kadrosu, dil ve anlat m teknikleri ve sonuç olmak üzere sekiz ba l k alt nda tahlil 
edilecektir. 

1. Konu 

“Av Dönü leri” kitaba ismini veren hikâye olarak isim-içerik uyumunu yans t r. Olaydan ziyade insan 
zihnindeki dalgalanmalar  önemseyen yazar, bu hikâyede insan n iki yüzünü yans t r. Hem hayvan n 
vurulmas n  büyük bir i tahla isteyen hem de hayvan n yan na tüfeksiz gitmeyi istemek gibi ikilemleri 
bünyesinde bar nd ran ba ki i insan n içine dü tü ü ikilemleri yans t r. 

Hikâye kendi içinde Hayvan, Irmak, K z ba l klar n  ta yan üç bölümden olu ur. lk bölümde ba ki i ile 
Recep ve Hasan adl  iki arkada , ba ki inin bir a ac n üzerinde gördü ü hayvan n ne oldu unu anlamak 
ve onu avlamak için pe ine dü erler. Bölümün sonunda hayvan Hasan taraf ndan vurulur. Hayvan 
öldükten sonra bile hayvan n ne oldu u hakk nda kesin bir sonuca ula amazlar.  

Irmak ba l kl  ikinci bölüm bir bayku  sesiyle ba lar. Oldukça iddetli ya an ya murdan ötürü yard m 
isteyen bir sese kulak veren ba ki i ve Recep d ar  ç karlar. Sesin rma n kenar nda mahsur kalm  bir 
at n ç l  oldu unu anlad klar nda art k ikisi de çamura saplanm , yard ma muhtaç bir halde kal rlar.  
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Son bölümde ba ki i ve iki arkada  ard ç ku unun pe ine dü erler. Onu avlamak için bir koruya gidip 
aray a ba larlar. Bu esnada ba ki i bir önceki bölümde bahsi geçen at  nas l kurtard klar n  hat rlar. 
Ba ki i, rma n kenar nda güzel bir k z görür ve yerden bir tüy al r. kinci ve üçüncü tüyü de ald ktan 
sonra arkada  Recep’in ard ç ku unu de il ard ç a ac n  arad n  anlar.  

2. Olay örgüsü 

“Anlatma esas na ba l  edebî türlerde bilhassa hikâye ve romanda vaka as l unsur durumundad r. Bu 
as l unsur, herhangi bir alaka ile bir arada bulunan veya birbiriyle ili kili bu münasebetlerin bir 
tezahürüdür.” (Akta , 1991, s.47-48). Anlatmaya ba l  tüm edebî türlerde var olan ve erif Akta ’ n 
“metin halkas ” ad n  verdi i vaka parçalar  metnin özünü te kil eder.  

E. M. Forster olay örgüsünü öyle tan mlar: “Öykü, olaylar n zaman s ras na göre düzenlenerek 
anlat lmas d r. Olay örgüsü de olaylar üstüne kurulur, ancak burada üstünde durulan nokta, olaylar 
aras ndaki neden sonuç ili kisidir.” (Forster, 1985, s. 26). Her ne kadar Av Dönü leri, olay odakl  bir 
metin olmasa da hikâyenin ba ndan sonuna dek takip edilebilen birden fazla öykü ve olay örgüsü a  
oldu u ifade edilebilir. 

Av Dönü leri, birbirinin devam  olarak say lmasa da karakter ve olay bak m ndan ili kili olan üç ara 
bölümden olu ur. Bunlardan ilki olan “Hayvan” bölümünde olaylar ba ki inin a ac n üzerinde bir 
hayvan gizlendi ini görmesiyle ba lar. Ba ki i, gördü ü bu hayvanla ilgili türlü dü üncelere kap l r. lkin 
hayvan n belki bir sahibi oldu unu ve sahibinin ondan b k p hayvan  terk etti ini dü ünür. Buradan 
hareketle kendisinin ve a abeyinin de eskiden böyle yapt klar n  hat rlar. Eve “sinsi, a a l k bir kedi” 
(Duman, 1999, s.57) getirip babas n n k zmas  üzerine götürüp bir yere b rak rlar. Ba ki i, a ac n 
tepesindeki bu hayvan n da t pk  böyle bir kaderle al n p sonra da kurtulamayaca  bir yer olarak görülen 
o noktaya b rak ld n  dü ünür. Hayvan n kafas n  tüylerinin içine gömdü ünü gören ba ki i bunu 
hemen anlatmak ihtiyac na kap larak önce Recep adl  arkada na söyler. Recep durumla ilgilenir 
görünür. Ba ki inin “Abi, dedim dal n arkas na tünemi , bir o yandan, bir bu yandan bakt m ama…” 
(Duman, 1999, s.58) cümlesiyle “ stersen gidelim, bir de sen bak” (Duman, 1999, s.58) cümlesi aras nda 
bir paragrafl k bölüm yer al r. Bu bölümde ba ki i ya ad  yere dair iklim ve toprak yap s ndan genç k z 
ve delikanl lar n aç k hava sinemas nda film izleme ritüellerine kadar birçok eyden bahseder.  

Ba ki i Recep’in bu esrarengiz hayvan  avlamak için muhakkak kendisiyle beraber bakmaya gidece ine 
emindir. Recep, arkada lar  Hasan’a seslenerek onu da yanlar na ça r r. Ba ki inin iki cümlesinin 
aras na giren tasvirî paragraf n bir benzeri ile burada da kar la l r. Recep’in Hasan’a seslenmesinden 
sonra bir paragrafl k mekân betimlemeleriyle dolu bir bölüm vard r. “Kar da bir bira fabrikas , evlerin 
önünde. Ak amlar  fabrikay  havaland r rlar m  art k, püfür püfür, öyle eser. Arkada bir tren yolu, onun 
arkas nda upuzun tarlalar.” (Duman, 1999, s.59).  

Recep ve Hasan aras nda ba ki inin “bunca y ll k bir avc ” olarak gördü ü hayvan n ne oldu unu 
anlayamamas  üzerine konu malar geçer. Ba ki i hayvan  “koyu kahverengi, kedi büyüklü ünde, tüylü 
bir top” (Duman, 1999, s.60) olarak tan mlar. Hikâyenin bu k sm nda ba ki inin a abeyinin, sazlar n 
tehlikeli oldu unu ö retti ini hat rlad , konuyu bölen bir paragraf yer al r. Ard ndan ba ki i ve 
arkada lar  elinde avlad  bir tav an olan ya l  bir avc yla kar la r. Hasan bu tav an n kendilerinin 
aramaya gitti i hayvan oldu unu zannederek heyecanlan r fakat ba ki i “Yok o lum, bizim hayvan koyu 
kah…” (Duman, 1999, s.61) diyerek duruma aç kl k getirmeye çal r. Ba ki i henüz cümlesini 
bitirmemi ken söz konusu hayvanla kar la rlar. Recep, dal n üzerinde duran hayvana ate  eder fakat 
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isabet ettiremez. Recep ve Hasan durmadan ate  ederken hayvan yerinden bile k p rdamaz. Bu s rada 
araya etraf  tasvir eden uzunca bir paragraf girer. Hasan sonunda dayanamay p daha yak ndan ate  
etmek için a aca t rmanmaya karar verir ve orada hayvan  vurur. Üç arkada , hayvan n kirpi, köstebek, 
sincap, kokarca ve belki yaban tav an  oldu una dair konu urlar. Sonunda vurduklar  hayvan  orada 
b rak p giderler.  

Hikâyenin “Irmak” ba l kl  ikinci bölümünde yine hayvanlara ve do aya ait unsurlar dikkati çeker. 
Ba ki i, bayku  ötü ünü and ran bir ses duyar, ard ndan bunun belki de uzakta bo azlanan birinin ç l  
oldu unu dü ünür. Ba ki i, bu sesin sahibine yard m etmek için derhal Recep’i arar. Recep o esnada 
iddetle ya an ya muru seyretmektedir. Ba ki i kar s ndan ya murluk ve fenerini bulmas n  rica eder. 

Ard ndan bayku  zannedilen sesin “imdaaat” (Duman, 1999, s.63) ç l na dönü tü ünü duyarlar. 
Recep elinde tüfe iyle gelir. Ya mur uzun süre ya d  için yak ndaki rmak ta t ndan ve d ar da ölü 
ve yaral lar oldu undan belediye görevlileri mahalle sakinlerini d ar  ç kmamalar  için uyar r. Ba ki i 
bu uyar dan sonra d ar  ç kmakla ilgili tereddüte dü er fakat Recep onu dinlemez. 

Recep ve ba ki inin kulak kesildi i “imdaaat” sesi giderek zay f ve belirsiz bir hale gelir 
“ihhmmmhhdaaah” (Duman, 1999, s.65). Hikâyenin bu k sm nda araya giren paragraf ba ki i ve 
Recep’in bulu lar na dair bir bölümdür. Ba ki inin bulu u; kad nlar k  haz rl  yaparken kullan lacak 
bir tür arabad r. Recep’in bulu u ise içinde gezecekleri, biri bo ulsa kurtaracaklar  bir sald r. Bu ara 
paragraf n ard ndan Recep kurtarmaya do ru yöneldikleri sesin ki nedi ini duyar. “Abi, dikkat ettin mi, 
adam ki niyor be!” (Duman, 1999, s.66). Ba ki i ise “O lum, adam niye ki nesin, galiba bir at var, yaz k, 
çamura saplanm t r.” (Duman, 1999, s.66) dese de giderek yakla t klar  sesin at ki nemesine 
dönü tü ünü fark eder. Ba ki i ve Recep’in kar s na bir araba ç kar. Araban n sürücüsü elektrikler kesik 
oldu undan mum alabilece i bir yer aramaktad r. Adama yard mc  olamayan iki arkada  ve arabal  
adam aralar nda geçen k sa konu man n ard ndan ayr l rlar. Ba ki i, yan ndaki arkada n n dü ünlere 
gitmeyi ne denli sevdi ini hat rlar. Kurtarmaya çal t klar  ses ise onlardan gittikçe uzakla maya ba lar. 
ki arkada  çamura sapland klar n  fark eder ve birbirlerine tutunurlar. “ mdat” sesine yard m eli olmak 

için ç kt lar  yolda yard ma muhtaç ses hâline gelirler.  

“K z” ba l kl  hikâyenin son bölümünde ard c n ya ad  yeri ö renen Recep “abi, gelmezsen can ma 
k yar m, hem ne olacak, ard ç olmaz, ba ka bir ey olur, eli bo  dönecek de iliz ya.” (Duman, 1999, s.68) 
diyerek ba ki iyi de yan nda gelmesi için ikna etmeye çal r. Bu noktada hikâyenin ak na ait olmayan 
bir paragraf yer al r. Ba ki i ilk a k n  anlat r. Mahalle arkada , k sa saçl , çilli bir k zd r. Bu k zla ilgili 
paragraf n ard ndan ba ki i ve Recep, Hasan’ n arabas yla korulu a gitmeye karar verirler. Hasan bu i  
için zaten hevesli oldu undan nereye gidilece i ile bile ilgilenmeden laz m olan her eyi (mangal, odun 
kömürü, kibrit, av torbas , saçma, tüfekler) bagaja yerle tirir. Korulu a geldikleri zaman ba ki i ikinci 
a k n  görür. Ba ki i ile Recep tüfekleri al p aç l rken Hasan arabada bekler. ki arkada , korulukta 
yürürken bir rma n kenar ndan geçerler. Bu rmak hikâyenin ikinci bölümünde bahsi geçen rmakt r. 
Irmak bölümünde yar m b rak lan hikâyenin ak beti burada aç a ç kar. Recep ve ba ki i çamura 
saplanm  bir at  kurtarm lard r.  

Etrafta ard ç arayan ikili gezinirken ba ki i “o harika k z” dedi i ikinci a k n  tekrar görür. Ba ki i, elinde 
tüfekle, y kanmak için rma a gelen k z  takip eder. Bu k z ba ki iye tekrar ilk a k n  hat rlat r. smini 
hat rlayamad  ilk a k ndan “Çil” diye bahseden ba ki i bu k za dair an lar n  hat rlar. Bu s rada yerden 
üç adet tüy toplar. Recep, “i te” diye ba rarak arad klar  ard ç a ac n  i aret eder. Ba ki i ise “Ulan, 
tüfekleri bunun için mi ald k, a aç seyretmeye mi geldik, ne biçim adams n!” (Duman, 1999, s.72) diye 
ba r r. Recep buna kar l k olarak “Ard ca saklanm lar  vuraca z, anlars n ya, ard c n ard ndakileri.” 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  4 6 9  

Faruk Duman’ n “Av Dönü leri” hikâyesi üzerine bir tahlil denemesi / B. Sevindik (465-473. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

(Duman, 1999, s.72) der. Recep ard ç a ac n  arama amac yla yola ç km ken ba ki i ise ard ç ku unun 
pe inde olduklar n  zanneder. Hikâyenin sonunda ba ki i, toplad  tüyleri Recep’e göstermekten 
vazgeçer.  

Metnin ilk bölümü boyunca sözü edilen “hayvan” n yakalanmas  ve avlanmas  hikâyede gerilim ve 
heyecan duygusuna hitap eder. Benzer ekilde ikinci bölümde duyulan imdat ç l n n sahibini 
kurtarmak ve üçüncü bölümde ise gizemli ard c  bulmak hikâyedeki heyecan duygusunu besleyen 
unsurlard r. Benzer bir gerilimi yine hikâyenin ilk bölümündeki “hayvan” n yakalanmas  ile ilgili duygu 
karma as  ya ayan ba ki inin ahs nda da görmek mümkündür. “Yahu vuramay z, fena gizlenmi , u 
tüfekleri almasak da öyle bir bak p gelsek.” (Duman, 1999, s.58) cümlesi ile “Recep, iflah olmaz yetene i 
ile ni an alacak. Ac maz, biliyorum. Gözlerini k sacak, ba n  yan yat r p, güm. O zaman görecek. Ç k p 
orada, gözlerden rak, neymi . Kim bilir nas l ba racak. Ba rs n.” (Duman, 1999, s.61) cümlesini kuran 
ayn  ki idir. Bu ifadelerden ba ka, ba ki inin hayvan n vurulmas yla ilgili duygular na ili kin bir 
cümleye yer verilmemi tir. Hikâyenin ba nda tüfe i almadan gitmek iste iyle hayvan n vurulu unu 
tasvir ederken kullan lan dil aras nda kar tl k oldu u söylenebilir. Bu durum, ba ki inin de i en ruh 
hâliyle aç klanabilir.  

Bu hikâyenin türünün Oktay Yivli’nin tahlilinden hareketle “dramatik öykü” olarak belirlenmesi 
mümkündür.  

“Türün s n r-durumu tek bir karakterin kendisiyle olan çat mas d r. ç çat man n olgusall nda 
ba karakterin zihnine odaklan l r; okura ba karakterin iç çat malar , sorgulamalar , karar veri leri, 
karar ndan dönü leri ilk elden sunulur. Ba karakterin belle ine odaklanan okur, orada iç monolog 
ya da iç diyalog tekni iyle sahnelenen tek ki ilik bir oyunu izler. D  çat ma söz konusu oldu unda 
kahraman ve kar -kahraman kar t kutuplar  olu turur.” (Yivli, 2019, s.19). 

Av Dönü leri’nde ba ki inin belle i odak noktas d r ve yazar n kulland  tekniklerle, ba ki inin dünyay  
ve olaylar  alg lay  ile hikâye kurgusu tamamlan r.  

3. Anlat c  ve bak  aç s  

erif Akta , hikâye ve romanda metin halkas , vaka zinciri ve eserinin dilinin bak  aç s na göre ekil 
ald n  ifade eder.  

“Bak  aç s , anlatma esas na ba l  metinlerde vaka zincirinin ve bu zincirin meydana gelmesinde 
kullan lan mekân, zaman, ah s kadrosu gibi unsurlar n kim taraf ndan görüldü ü, idrâk edildi i ve 
kim taraf ndan, kime nakledilmekte oldu u sorular na verilen cevaptan ba ka bir ey de ildir.” 
(Akta , 1991, s.84). 

Av Dönü leri hikâyesinde kahraman anlat c n n bak  aç s  kullan lm t r. Hikâyede olaylar, ah s 
kadrosu ve mekâna ait özellikler ba ki i taraf ndan sunulur. Bu anlat c  tipinde ba ki inin gözlem 
yetene i ve olaylara ili kin bilgisi ile s n rl  bir anlat m yer al r. Metinde nakledilen her ey ba ki inin 
bak  ve duyu uyla s n rland ndan metnin tüm özelliklerinde ba ki inin içinde bulundu u psikolojik, 
sosyolojik artlar, bilgi ve birikim seviyesi, mizac  ve üslûbu hikâyede oldukça önemli bir yer tutar. 
Anlat c  konumunda olan ba ki inin geçmi e dair hat rlad  an lar ya da durumun kendisinde yapt  
bir ça r m nedeniyle anlat m s k s k bölünür. Bu anlat c  tipi Av Dönü leri kitab nda yer alan di er 
hikâyelerde de yazar n s kl kla tercih etti i bir kullan md r.  
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4. Zaman 

Mehmet Tekin, anlat n n in a edilmi  bir yap  oldu unu ve hikâyenin mutlaka belirli veya belirsiz bir 
zamanda cereyan etti ini ifade eder (Tekin, 2001, s.121). Av Dönü leri, ba ki inin geçmi e yönelik bir 
an  hat rlamas yla yani anlatma zaman na ait fikirleriyle ba lar. Hikâyenin vaka zaman  ile ilgili bilgi 
verilmemi tir. Elektriklerin s k s k kesilmesi ve yolda mum arayan bir yabanc yla kar la lmas  
dolay s yla vaka zaman n n 1990’l  y llar oldu u dü ünülebilir.  

Hikâyede vaka zaman na ili kin yaln zca u ifade vard r: “Geçen y l nas l ta t yd . Yine Recep vard . 
Adam n biri at n  yitirmi ti. Hayvan, çamura saplanm , nas l ki niyordu.” (Duman, 1999, s.70). Bu 
cümleden hareketle hikâyenin vaka zaman n n yakla k bir y l oldu u ifade edilebilir. 

Metinde öykülemenin yap s yla ilgili Oktay Yivli’nin “do rusal olmayan öyküleme” olarak tan mlad  
bir anlay n hâkim oldu u söylenebilir. “Bu tip yap da söylem, olay n olu unu izleyerek ba lam ken 
araya giren geriye dönü ler ya da ileriye s çramalar ile öyküleme s ras nda hikâyenin çizgisel ak  
bozulur ve varl n  kuramsal olarak kabul etti imiz zamansal çizgide k r lmalar olu ur.” (Yivli, 2019, 
s.109). Av Dönü leri’nde geriye dönü  tekni i oldukça fazla kullan lm t r. Metnin üçüncü bölümünde 
ba ki i ve Recep ard c  ararken ba ki i olay ak n n içinde birden “o ilk a k m  hat rl yorum nedense, 
neden insan sevdi i k z  ç plak hayal eder (…) (Duman, 1999, s.71)” cümleleriyle geçmi ini hat rlar ve ilk 
a k n  uzun uzad ya anlatmaya ba lar. Ard ndan, olay n kald  yerden devam etti i görülür. Metindeki 
geri dönü lerin neredeyse tamam nda bu yakla m görülür. 

Av Dönü leri’nde Yivli’nin “art zamanl  öyküleme” olarak tan mlad  yap n n kullan ld  görülür. “Art 
zamanl  öykülemeye sonradan anlatma da diyebiliriz. Öyküye konu olan olay/olaylar olmu  bitmi tir. 
Aradan geçen k sa ya da uzun bir zaman aral n  izleyerek öyküleme edimi gerçekle tirilir.” (Yivli, 2019, 
s.117-118). Metinde kullan lan geçmi  zaman a rl kl  cümle yap lar ndan hareketle anlat lan olaylar n 
geçmi te ya and n  belirtmek mümkündür. 

5. Mekân 

“ tibarî bir eserde nakledilen vaka zincirinin baz  k s mlar  “anlama” baz  k s mlar  da gösterme” yoluyla 
dikkatlere sunulur. Mekâna ait hususiyetleri ve ah s kadrosunu te kil eden fertlerin d  görünü lerini 
ifadeye ihtiyaç duyuldu u zaman ise, umumiyetle, tasvire ba vurulur.” (Akta , 1991, s.146). Av Dönü leri 
hikâyesinde mekân n neresi oldu uyla ilgili aç k bir bilgi verilmez fakat tasvir yoluyla anlat l r. 
“Buralarda toprak çabuk kurur. Ya mur ya ar (…) tabii, ya murun etkisiyle hafif kaym  toprak böyle 
çabuk kururmu .” (Duman, 1999, s.58). Bunun d nda bulunduklar  yerde rmak ve korular n yer ald , 
hikâyede anlat lan olaylar vesilesiyle mevzubahis edilir. Hikâyede bulunan mekânlar n n tamam n n 
aç k ve d  mekân olduklar n  ifade etmek mümkündür.  

“Kar da bir bira fabrikas , evlerin önünde. Ak amlar  fabrikay  havaland r rlar m  art k, püfür püfür, 
öyle eser. Arkada bir tren yolu, onun arkas nda upuzun tarlalar. A açlardan evlere sinekler vurur 
böylece ve sinekler, ne hikmetse, ak amlar  azar. Tren yolunu geçince, ba aklar n aras nda ince, uzun 
bir keçi yolu belirir. Allah korusun. Ya mur ya nca bu incecik yol bir denizin dibine döner (Duman, 
1999, s.59) 

Metinden al nan yukar daki örnekte görüldü ü üzere mekân tasvirinde betimleme ile oldukça tasvirî bir 
anlatma yoluna gidilmi tir.  
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6. ah s kadrosu 

“Hikâyede nakledilen vakan n zuhuru için gerekli insan ve insan hüviyeti verilmi  di er varl klar ve 
kavramlar ah s kadrosu olarak adland r l r.” (Akta , 1991, s.148). Av Dönü leri hikâyesi üç ki iden 
olu an s n rl  say da bir ah s kadrosuna sahiptir. Ba ki i, ba ki inin iki arkada  Recep ve Hasan. 
Bunlar n d nda ba ki inin geçmi e yönelik hat rlamalar  veya o an n getirdi i ko ullar sebebiyle bahsi 
geçen birkaç karakter de unlard r; ba ki inin babas , a abeyi, kar s , ilk a k  ve yolda kar la t klar  
ya l  avc . 

Ba ki i, hikâye boyunca ismi verilmeyen bir karakterdir. Avc l k ve do a ile ilgili unsurlara merakl  biri 
olan ba ki i ve arkada lar n n ahs nda hikâyede insan n iki yüzü tasvir edilir. Hikâyenin ba nda bir 
a aca tüneyen ve ne oldu u belirlenemeyen bir hayvan  öldürmek için srarla pe ine dü en üç ki inin 
“Irmak” adl  ikinci bölümde çamura saplanan bir at  kurtarmak için u ra  vermesi bu ikileme bir 
örnektir.  

Ba ki inin arkada lar  Recep ve Hasan ile ilgili ayr nt l  bilgi veya tasvire yer verilmez. “Recep’i y llard r 
tan r m. Hasan’  da.” (Duman, 1999, s.59). cümlesinden hareketle ba ki i ile iki arkada n n ili kisinin 
boyutu belli olur. Okur bu ki ileri, ba ki inin yan nda yer ald  sürece tan r. A abeyinden bahsederken 
geçmi  zamana ili kin cümleler kuran ba ki inin bu tavr ndan hareketle a abeyinin art k onun 
hayat nda olmad n  veya hayat n  kaybetmi  olabilece ini dü ünmek mümkündür. Bununla birlikte 
hikâyede yaln zca bir kere bahsi geçen; “Kar ma seslendim, ya murlu umu bulabilir misin, diye.” 
(Duman, 1999, s.63) cümlesinden hareketle ba ki inin evli oldu u anla l r. Ba ki inin kar s na ve aile 
hayat na dair hiçbir bilgi verilmemi tir. 

7. Dil ve anlat m teknikleri 

“Üslûp sentetiktir; parçalar  birbirine ba lamak için bir ilmik arayan sanatç , ayn  anda iki veya daha 
çok unsuru, iki veya daha çok bak  aç s n  ele alabilir, onlar  kar la t r r, bir anlamda gerekli ilmi i 
atmaya çal rken, ba ka bir anlamda da mesaj n  zenginle tirmi  olur veya tek bir cümle ile, iki 
cümlenin yapaca  i i yapabilir. (…) Bir üslûpta dil unsurlar n n olu turdu u a  veya desen, ayn  anda 
hem duyular m z  tahrik eder, hem de mant a hitap eder; zarif ve anlamca zengin bir dokuya 
sahiptir.” (Stevenson, 2017, s.198). 

Faruk Duman’ n dil kullan m  onun en özgün yanlar ndan biridir. “Duman’ n eserlerindeki cümle yap s  
ve dil kullan m , yazar n ad  verilmese dahi eserlerin Faruk Duman taraf ndan yaz ld n  ele verir.” 
(Alçiçek, 2020, s. 314). Av Dönü leri’nde yazar n kulland  dil oldukça sade ve berrakt r.  

“Göremedim abi, ta tepeye ç km .” (Duman, 1999, s.60) 

“Geçen y l nas l ta t yd .” (Duman, 1999, s.70) 

“Gidip kurtard yd k.” (Duman, 1999, s.70) 

“Ulan, tüfekleri bunun için mi ald k, a aç seyretmeye mi geldik, ne biçim adams n!” (Duman, 1999, 
s.72)  

“Nas l anlayamad n be?” 

(…) 

Recep önce tükürdü, 

“Ne kirpisi be.” (Duman, 1999, s.60) 

“ te.” 

“Hani.” 
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“ te. “(Duman, 1999, s.61) 

“Saçmalama” dedi Recep, 

“köstebek bu.” 

“Köstebek ne gezermi  a açta be,” dedim, 

“sincap.” 

“Ulan hiç mi sincap görmedik.” (Duman, 1999, s.63) 

Yukar da yer alan cümleler genellikle hikâyedeki ah slar n birbiriyle diyalog hâlindeyken kurdu u 
cümlelerdir. Bu tip cümle yap lar nda günlük konu ma dilinin kullan ld n  ve “be”, “ulan” gibi ünlem 
bildiren sözcüklerin tercih edildi i görülür. “Ta t yd ”, “kurtard yd k” eklindeki yüklem kullan mlar na 
de yine yaln zca diyaloglarda yer verilir. Diyaloglarda oldukça do al bir dil kullanan Duman’ n, 
ba ki inin bilinç ak  ile aktard  bölümlerde daha farkl  ve genellikle k sa cümlelerden olu an bir yap  
kulland  görülür: “A abeyim sl k çalard , elinde bir avuç iplik, iplikte bir çomak. Kelebeklerin içinde. 
Derken ba aklar n içinde, yorgun, ya l  bir avc  beliriverdi. Elinde bir tav an.” (Duman, 1999, s.61).  

Ba ki inin çocuklu una dair a abeyi ve babas  ile ilgili an lar n  ve ilk a k n  hat rlad  bölümlerde 
geriye dönü ; hikâyenin aras na eklenen paragraflarda tasvir, bilinç ak  ve iç monolog tekniklerinin 
kullan ld  görülür. 

Ba ki inin ailesiyle ilgili hat ralar ndan bir örnek olarak a a daki bölüm incelenebilir: 

“Eskiden biz de böyle yapard k. A abeyim gider, bir kedi getirirdi. Sinsi, a a l k bir kedi. Hiçbir i  
yapmayan, hiçbir i e yaramayan. Babam k zard . 

- unu götür evden be,”  

derdi, bunu söylerken, hakl yd , tüyleri bo az na kaçm t  sanki, öyle tuhaf, karars z bir ses ç kar rd .” 
(Duman, 1999, s.57).  

8. Sonuç 

Faruk Duman’ n Av Dönü leri kitab nda yer alan ayn  adl  hikâyede ba l k-içerik uyumu oldu u görülür. 
Hikâye kitab nda yer alan di er hikâyelerin neredeyse hepsinde do a ve hayvanlar n öne ç kt  ifade 
edilebilir. Bu çal mada tahlil edilen hikâyenin, yazar n ikinci hikâye kitab nda yer alan erken dönem 
eserlerinden biri olmas na ra men kurgu, anlat m tekni i ve üslûp aç s ndan yazar n ay r c  özelliklerini 
gösterir. Hikâyenin kahraman bak  aç s yla ismi verilmeyen ba ki i taraf ndan sunulmas  okuyucunun 
ba ki iyle empati kurabilmesini sa lar. Metnin üç ara bölümden olu an parçal  yap s  ve yer yer araya 
giren ba lamd  paragraflar ile kullan lan bilinç ak  tekni i, anlat m  besleyen unsurlar olarak tespit 
edilebilir. Bundan hareketle Duman’ n Av Dönü leri hikâyesinde kurguda yer alan olaylar n tamamen 
okuyucuya sunulmad n , okurun zihninde tamamlanmay  bekledi ini dü ünmek mümkündür. 
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29-Halit Ziya’n n romanlar nda tabiat alg s  

Servet ENGÜL1 

APA: engül, S. (2022). Halit Ziya’n n romanlar nda tabiat alg s . RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 474-491. DOI: 10.29000/rumelide.1076393. 

Öz 

Halit Ziya’n n romanlar  Türk edebiyat nda bir ba lang c  temsil eder. lk romanlar n  Tanzimat 
edebiyat  y llar nda kaleme alan yazar n romanlar  içerik ve ekil aç s ndan Tanzimat’ n di er 
romanlar yla benzerlik gösterir. Türk edebiyat n n modern romanlar  ilk kez Mai ve Siyah, A k-  
Memnu gibi romanlarla Servet-i Fünun devrinde edebiyat m za girmi tir. Tanzimat’ n teknik yönden 
zay f romanlar  yerini, her bak mdan geli mi  olan bu romanlara b rakm t r. Halit Ziya’n n 
romanlar  teknik anlamda zay fl ktan kuvvetlili e, romantizmden realizme geçi  yaparak Bat ’daki 
emsalleriyle yar acak de ere ula m t r. Tabiata ilk olarak duygusal bakan yazar, sonraki 
romanlar nda tabiat , güçlü realistler gibi roman n  geli tirmek maksad yla kullanm t r. Tekni ini 
bu denli h zl  geli tiren bir yazar n ‘tabiat alg s ’ yönü eserlerinin geli imini göstermesi bak m ndan 
önemlidir. Yazar n romanlar nda dönemin içe kapan k psikolojisinin karakter ve tabiat ili kisine nas l 
yans d  metin tahlili bak m ndan incelenmeye müsaittir. Bu çal mada Halit Ziya’n n Tanzimat ve 
Servet-i Fünun dönemlerine ait be  roman  tabiat alg s  yönünden incelenerek yazar n tabiat  nas l 
alg lad  ve bu alg n n karakterlere nas l yans d  ara t r lacakt r. 

Anahtar kelimeler: Halit Ziya U akl gil, roman, karakter psikolojisi, tabiat 

The perception of nature in Halit Ziya's novels 

Abstract 

Halit Ziya's novels represent a beginning in Turkish literature. The novels of the author, who wrote 
his first novels during the Tanzimat literature years, are similar to the other novels of the Tanzimat 
in terms of content and form. The modern novels of Turkish literature entered our literature for the 
first time in the period of Servet-i Fünun with novels such as Mai ve Siyah and A k-  Memnu. The 
technically weak novels of the Tanzimat were replaced by these novels that were developed in all 
respects. Halit Ziya's novels reached a value that could compete with their counterparts in the West 
by transitioning from weak to strong, from romanticism to realism. The author, who first looked at 
nature emotionally, used nature in his later novels to improve his novel like strong realists. The 
'nature perception' aspect of a writer who developed his technique so quickly is important in terms of 
showing the development of his works. How the introverted psychology of the period is reflected on 
the relationship between character and nature in the author's novels is suitable for analysis in terms 
of text analysis. In this study, Halit Ziya's five novels belonging to the Tanzimat and Servet-i Fünun 
periods will be examined in terms of nature perception and hence how the author perceives nature 
and how this perception is reflected on the characters will be investigated. 

Keywords: Halit Ziya U akl gil, novel, character psychology, nature 
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Giri  

Tanzimat Ferman ’n n ilan na kadar yüzü Do u’ya dönük olan, Arap ve Fars edebiyatlar ndan ilham n  
ve gücünü alan edebiyat m z Tanzimat’ n ilan  ve ayd nlar m z n Bat ’yla temaslar  sonucu yönünü 
Bat ’ya çevirmi tir. Bu dönü  bizde Bat l  ölçütlere uyan yeni bir edebiyat n olu mas n  sa lam , bu 
anlay n Türk edebiyat nda yer almas n  önemli ölçüde gerçekle tirmi tir. Ayd nlar m z dilde 
sadele meyi tam olarak gerçekle tiremeseler de bunun savunucusu olmu lar, roman gibi türlerde teknik 
anlamda Bat  ölçütlerini yakalama çabas  göstermi lerdir. Servet-i Fünun, siyasal ve sosyal hayat n 
ekillendirdi i bir ak md r. Bu ekillenme sanatç larda kaç  arzusu, tabiata s nma ve melankoli 

duygular n  beraberinde getirir. Sanatç lar n romantizm, parnasizm ve sembolizm gibi Bat l  edebiyat 
ak mlar ndan etkilenmeleri eserlerinde tabiat ve duygu tasvirlerine geni çe yer vermelerine sebep olur. 
Servet-i Fünun sanatç lar n n temalar  hayal-hakikat çat mas  ekseninde çe itlenmektedir. Bireysel 
konulara a rl k verilmesi, iç dünyan n anlat m n  ve ya ant lara yer verilmesini öne ç kar r. Toplumdaki 
çarp kl klar, sosyal e itsizlikler de romanlarda yer bulmu tur. Servet-i Fünun yazarlar ndaki do aya 
dönü  izle i, do a tasvirleri ve tabiat unsurlar na dair çe itli imajlar, Bat  edebiyat ndan bir etkilenme 
olarak yorumlanmakla birlikte arka planda dönemin siyasi ikliminde ya anan gerilim ve sansürün de 
etkili oldu u unutulmamal d r (Akdik, 2018: 33). 

Halit Ziya U akl gil, romanlar ndaki güçlü teknikle Tanzimat’ n kusurlu romanlar n  teknik yönden 
tamamlam , Servet-i Fünun edebiyat n n ve Türk edebiyat n n Bat l  anlamda eser veren ilk ve en 
önemli ahsiyetlerinden biri olmu tur. Türk edebiyat nda düz yaz  ve roman kendisinden sonra oldukça 
çabuk ve fazla geli mi , özellikle Cumhuriyet edebiyat  döneminde Bat l  seviyeye ula m t r. Tabiat 
edebiyat n malzemesidir ve Halit Ziya bu malzemeyi eserlerinde karakter psikolojisiyle uyumlu olarak 
kullanm t r. U akl gil’in romanlar  “tabiat alg s ” dâhil çok farkl  yönlerden incelenmeye aç kt r. Zira 
U akl gil, kahramanlar n n ya amlar ndan kaynaklanan psikolojik hâllerini, hayat ve olaylar 
kar s ndaki tav rlar n  eserlerinde tabiat n ve tabiat unsurlar n n anlat l  ekline de yans tm t r 
(Hisarc kl lar, 2016: 1). Düz yaz n n hemen her türünde eser veren Halit Ziya’n n en kuvvetli yönü onun 
romanc l d r. lk romanlar nda acemi bir görüntü sergileyen Halit Ziya, Ferdi ve ürekas  roman yla 
acemili inden kurtulup ustal a do ru geçi  yapm t r. Romanlar nda psikolojik tahlilleri ve mekân 
tasvirlerini realizme uygun olarak çok güçlü bir ekilde gerçekle tirmi tir. Kahraman n ruh hâliyle 
mekân tasvirlerinin ya da d  mekân n yazar taraf ndan bu ekilde anlamland r lmas n n eser 
bak m ndan elbette i levsel bir yönü bulunmaktad r (Hisarc kl lar, 2016: 3). Bu i levsel yönün 
ekillenmesinde kimi zaman yazar n kimi zaman da anlat c n n büyük rolü vard r. Yazar ve anlat c n n 

ittifak  metinlerdeki karakterlerin psikolojilerinin ekillenmesinde ve if as nda önemli bir görev 
üstlenir. Roman kahramanlar n n ya ad  mutluluklar veya bunal ml  hâller onlar n tabiat  alg lama 
biçimlerini olumlu veya olumsuz biçimde ekillendirmi tir. Kahraman n ruh hâliyle mekân aras nda 
kurulan ili ki, kahraman n ve do al olarak sanatç n n duygu ve dü üncelerinin do ru bir ekilde 
anlamland r lmas na katk da bulunmaktad r (Hisarc kl lar, 2016: s.4). Mai ve Siyah’ta Ahmet Cemil’le 
bir karakter tahlili yapan Halit Ziya, A k-  Memnu’da aile tasvirlerine yönelmi tir. “Onun 
kahramanlar nda yaln zl k ve kederin beraberinde getirdi i k r lganl k ve yara alm l k hâli vard r. Bu 
duygulan mlar  ise yine k r lgan bir duygu olan hüzün duygusu beslemektedir.” (Birvar, 2019: 13). 
Karakterlerdeki hüzün duygular n  beslemesi ve yans tmas  bak m ndan mekânlar n büyük önemi 
vard r. Sanatç  mekân  bir ev, oda gibi kapal  bir ortam yahut mahalle, sokak, bahçe, deniz kenar  gibi 
aç k bir mekân eklinde de yans tabilir. Kapal  ortamlar bireyin iç dünyas n n yans t lmas na daha 
elveri li bir alana sahiptir. Ancak Servet-i Fünun yazarlar n n eserlerinde d  mekân n da bir o kadar 
bireyin ruh hâlini yans tan bir aktör hâline geldi i görülmektedir. Dönem sanatç s n n tabiat , ahsi 
duygu ve dü ünceleri do rultusunda anlamland rma çabas  göz önünde bulunduruldu unda, söz 
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konusu hadise de kaç n lmaz bir durum hâlini almaktad r. Tabiat bu nedenle Servet-i Fünun 
sanatç lar n n her ekilde kulland klar  önemli bir unsur olarak romanlarda yer al r (Hisarc kl lar, 2016: 
3). Yazarlar üslup ve içerik aç s ndan Bat  edebiyat n  model ald klar ndan üslup ve dil konusunda özel 
bir hassasiyet geli tirmi lerdir. Tabiata bak lar n n ekillenmesinde Bat  edebiyat  metinlerinde 
gördükleri tasvirler ilham kaynaklar  olmu tur. Bat l  görsel ve plastik sanatlar n da sanatç lar n tabiat 
görü lerini do rudan etkiledi i görülmektedir. Bu aç dan resim sanat na duyduklar  ilgi ile resim alt na 
iir yazma ak m n  benimsemi  olmalar  tabiat görü leri ile birlikte dü ünülmesi gereken meselelerdir 

(Akdik, 2018: 37). Halit Ziya’n n romanlar nda tabiat alg s na yönelik inceleme anlat lanlar n 
somutla t r lmas  noktas nda de er arz edecektir. 

Menek e Kokulu Roman A k-  Memnu 

Ya ad klar  dönemin bir sonucu olarak Servet-i Fünuncular sosyal hayattan ve onun sorunlar ndan 
kopuk bir hayata sahiptirler. Halktan kopuk olan ve ayd n kesime hitap eden bu sanatç lar, hayal 
k r kl klar n  kendilerini sanata vererek atmaya çal rlar. Halit Ziya ilk romanlar nda kahraman  erkek 
veya kad n olan a k romanlar  yazarken A k-  Memnu’da da bu gelene ini sürdürür ve Bihter’le 
Behlül’ün çevresinde dönen yasak bir a k  ele al r. Böyle bir konuyu i lemesinde Halit Ziya’n n herhangi 
bir maksad  var m d r yahut sadece bir sanat eseri üreterek onun hazz n  m  ya atmak istemi tir? Bu 
soruya Berna Moran “Diyebiliriz ki U akl gil, A k-  Memnu’da birtak m insanlar n neden sonuç yasas na 
göre geli en a k öyküsünü anlatan psikolojik gerçekli e dayanan sa lam yap l  kusursuz bir sanat yap t  
yaratmak pe indeydi” (Moran, 1995: 71) eklinde cevap verir. Ramazan Korkmaz’a göre de A k-  
Memnu, Halit Ziya’n n anlat m tekni i bak m ndan en kuvvetli roman d r. “Daha önceki eserlerinde 
hatal  ve eksik yap lar yla dikkati çeken olay kurgulama, betimleme, karakter yaratma ve gerilim 
kontrolü gibi teknik anlat  unsurlar ; olabildi ince kusursuz bir biçimde A k-  Memnu’da 
aç mlanacakt r.” (Korkmaz, 2006: 147). 

Fethi Naci, Yüz Y l n 100 Türk Roman  adl  eserinde A k-  Memnu’dan bahsederken onu ilk gerçek Türk 
roman  olarak ele al r. Nedenini ise bu roman n edebiyat aç s ndan kal c l  olarak ifade eder. Nedir bu 
roman  bugün bile bu denli kal c  hâle getiren, hatta bugün dünkünden daha de erli k lan? ç içe geçmi  
olay örgüsündeki kurmacal n ba ar s  m  A k-  Memnu’yu bu kadar ba ar l  k lmaktad r? Cevaben 
A k-  Memnu Türk edebiyat n n belki ilk, ama en güçlü romanlar ndan biridir, denilebilir. Bu 
güçlülü ünü de realizmine borçludur. üphe yok ki Halit Ziya tüm romanlar nda oldu u gibi bu 
roman nda da realizmin kendisine a lad  tasvir gücünü çok etkili bir ekilde kullan r. D  tabiat  tasvir 
ederken âdeta Stendhal gibi bir ayna kullan r. 

“Maun sandalla müsademeyi and ran bu tesadüflere art k o kadar al m  idiler ki bugün 
Kalender’den dönerken gene onun âdeta çarparcas na yak ndan s y r p geçi ini fark etmemi  
göründüler. Beyaz sandal n s k, zarif süvarilerinde küçük bir tela  eseri, bir ufak ha yet sayhas  bile 
uyand rmayarak geçen maun sandala -her iki taraf  görebilmek üzere biraz yan oturan- Peyker ba n  
bile çevirmedi, arkas n  sahile vererek Anadolu k y s na dumanlar n  serpen bir vapura dalm  
gözleriyle Bihter’in beyaz örtüsünün içinde vakar ve endi e dolu çehresi tamam yla kay ts z kald ; 
yaln z valideleri, sar ya boyanm  saçlar n n alt nda gözlerinin manas na derin bir müphemlik veren 
geni  bir sürme çemberiyle çevrilmi  gözlerini çevirdi, ucunda gizli te ekkür manas  titreyen bir 
serzeni  bak yla maun sandala büsbütün yabanc  kalmad .” (A.M., 2006: 17).  

Realist yazar Balzac’ n romanlar nda tasvirin önemi çok fazlad r. Romanlar n n giri  bölümünü 
olu turan uzun uzad ya tasvirler roman kahramanlar n n karakteri ve davran lar  üzerinde büyük 

                                                             
  Makalede geçen roman adlar  u ekilde k salt lm t r: A k-  Memnu (A.M.), Mai ve Siyah (M.S.), Sefile (SE.), Nemide 

(NE.), Bir Ölünün Defteri (B.Ö.D.). 
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tesirler yapar. Halit Ziya da daha ilk sayfalardan itibaren roman n  tabiat  tasvir ederek okuruna açar. 
Okuyucunun zihninde bu mekânlar canland r lmaya çal l r. Öyle ki okuyucu roman kahramanlar n n 
tav rlar n n ekillenmesinde nelerin etkili oldu unu daha iyi anlayabilir. “Melih Bey Tak m ” i te böyle 
bir ya am içindedir. Sandal sefalar , bo azda düzenlenen turlar… Ana ve k zlar  her daim böyle gezintiye 
ç karlar. Bu ya am tarz nda yaln z de ildirler. Her ne kadar birbirlerine ilgisiz görünseler de Adnan 
Bey’le aralar nda deniz sefalar  bak m ndan fark yoktur. Farkl  evlerde bile ya asalar ayn  kültürü idame 
ettirirler. 

“Bir vakitler yal n n pencerelerinden ta an tarap ahengi hâlâ r ht m n ta lar n  yalayan sular n 
zemzemelerine muhtefi, geceleri Bo az’ n sular  bir zamanlar buradan toplad klar  ne ve a aas n n 
hâlâ iltima bakiyesiyle füruzan p r ldar zannolunur, onun için yal n n o hayat devresini bilmeyenler 
bile yaln z onun manas n  hissederek buradan geçerken bir âlemin meçhul bir sergüze tine ait 
zevkleri duyarlar ve kendi kendilerine: 

-Evet, Melih Bey’in yal s , derler.” (A.M., 2006: 22). 

Melih Bey’in yal s nda sefahatin her türlüsü ya anm t r. Bugün bu evde ya ayan anne ve k zlar  bu 
me hur e lencelerin, tarab-saz ayinlerinin birer üyesidirler. Yal n n ya am na ahit olanlar Melih Bey 
yal s n n ne anlama geldi ini bilirler. Bu ya am  görmemi  olanlar bile nam ndan alm  olduklar  sezgiye 
dayanarak bu mekân n kendilerinde bir haz olu turmas n  engelleyemezler. Bu haz o kadar büyüktür ki 
sadece insanlar  tesiri alt na almaz, bo az n sular n  bile tesiri alt nda b rak r. Yal n n r ht m n  yalayan 
sular bu evdeki e lencelerin, musikinin kendilerinde b rakm  oldu u etkiyle kona a kavu man n 
mutlulu unu ya ar. 

Peyker ve Bihter’in anneleri Firdevs Han m e lence hayat na dü kün bir kad nd r. Kendini 
be endirmekten ve be enilmekten ho lan r. Evlendi inde kocas n n müzmin hayat n  da de i tirir. 
Göksu gezileri Firdevs Han m’ n en önemli e lencelerinden biridir. Halit Ziya’n n karakterleri 
döneminin genelde elit tabakas n  te kil etti i için bu karakterlerin ya ad  çevre de ona göre ekillenir. 

“Ki ilerin yeti ti i ve ya ad  çevre olarak özelikle o y llar için stanbul’un semtlerinin verildi i 
görülüyor. Be ikta , i li, Beylerbeyi, Sultanahmet, Çaml ca, Kanl ca, Erenköy, Büyükada özellikle 
roman kahramanlar n n kö elerinin, konaklar n n ya da yal lar n n bulundu u semtler olarak 
verilmi tir.  yerlerinin bulundu u ve al veri  yap lan semtler olarak da Unkapan , Vezneciler, 
Kalpakç larba , Beyo lu (özellikle Bon Marché) yer al yor. Gezi yeri ise Göksu ve Kâ thane’dir. Yine 
seçkin ki ilerin gitti i Tepeba  Bahçesi, Kristal Palas, Taksim Bahçesi de e lence yeri olarak yer 
al yorlar. Varl kl  ailelerin oturduklar  semtler yan nda Hocapa a, Süleymaniye, Eyüp, Göçmen 
Mahallesi de geçimini ancak sa layabilenlerin ya da yoksul olanlar n oturduklar  semtler olarak 
veriliyor.” (Önertoy, 1999: 226). 

Behlül, Adnan Bey’in ye eni, e lenceye dü kün bir gençtir. Babas  ba ka bir vilayete memur olarak 
atand ktan sonra kendisi bir yurda yat l  olarak verilmi tir. Bu süre zarf nda e lencenin her türlüsünü, 
e lence mekânlar n n her çe idini tan maya f rsat bulmu tur. Yine e lence merkezlerindeki herkes de 
onu tan m t r. Denilebilir ki Behlül’ün karakteri bu mekânlar  do urur yahut bu mekânlar ancak 
Behlül’le ve Behlül gibilerle vas flar n  if a edebilirler.  

“Geceyi Tepeba ’nda bir opereti dinleyerek geçirdikten sonra ertesi gün Erenköy ba lar nda bir siyah 
çar af n pe inde dola rken görülürdü; bir pazar günü Konkordiya muganniyelerinden birini araba 
ile Maslak’a kadar götürür, bir cuma günü Ç rç r Suyu’nda saz dinlerdi. stanbul’un hiçbir e lence 
yeri yoktu ki Behlül oradan bir zevk hissesi almas n. Ramazan’da ak amlar  Direkleraras  seyran na 
devam eder, k n Odéon’un balolar nda ortal  ne vesinin velvelesine bo ard . Henüz mektepte iken 
kendisine muhtelif ülfetler peyda etmi  idi. Mektebin her unsurla kar k hayat  içinde ba layan bu 
ülfetler mektepten ç kt ktan sonra in iap etmi , ona memleketin bütün muhitlerinde selamlanacak 
çehreler, s k lacak eller vücuda getirmi  idi.” (A.M., 2006: 112). 
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Behlül, her türlü zevkin içinde yer almaktad r. Bir yandan operet, di er yandan saz müzi i dinler. Bir 
yandan Direkleraras ’na seyran eyler, di er taraftan Odéon’un balolar na kat l r. Bazen çar afl  bir 
kad n n pe inde dola rken bazen de Konkordiya’n n kad n ark c lar ndan biriyle e lenir. Bu biraz da 
ça da  roman n getirisi olarak kabul edilebilir. “Ça da  roman, kahramanlar n n görünü üne, 
fizyonomisine önem verir. Ki iler çevrelerine göre, birtak m faziletlerle veya ahlaks zl klarla donat l r. 
(…) Çevre, y n, bütünler inceden inceye anlat l r.” (Meriç, 1980: 81). Ad  geçen mekânlar Behlül’ün 
karakterini gerçekçi bir biçimde vermek için anlat lm t r. Bu durumda karakter ve mekân özde tir. 
Mekân  anlatmak karakteri anlatmak anlam na gelir: 

“Behlül’ün eli sanki tesadüfle Bihter’in dizine dü mü tü. Kar lar nda donuk camlar n arkas nda 
ç lg n bir raks ile karlar oyna rken yanlar nda sobadan latif bir hararet onlara mest eden bir rehavet 
veriyordu.” (A.M., 2006: 240). 

Bihter’in Adnan Bey’le evlili inden bir müddet geçtikten sonra aile içi yak nl n sonucu olarak Behlül’le 
Bihter s k s k bir araya gelirler. Behlül’ün karakteri bellidir. Her çiçekten bal alabilecek ar  gibidir. Bihter 
ise Firdevs Han m’ n k z d r. Tabiat itibariyle annesine çekmi tir. Annesi, babas n  aldatm  bir kad nd r. 
Bihter de kocas n  aldatacak bir karaktere sahiptir. Belki de bu karakteri aç a ç karan eyler artlar ve 
mekânsal yak nla malard r. Karlar n ç lg n bir raksla oyna mas  tasviri asl nda Bihter ve Behlül’ün 
ruhlar n n ç lg n bir raksla oyna mas  eklinde alg lanmal d r. Zira bu ilk bulu ma her iki ruhun içinde 
bulunduklar  ko ullara ve ya am tarz na ba kald r n  ifade eder. Böylece ilk dokunu  ruhlar n 
kendilerinden geçmesine, raksa kalkmalar na neden olur. Yasak a k n tohumlar  at lm t r. Yasak a k n 
birtak m s k nt l  sonuçlar  vard r. Bunlara katlan lmas  gerekir.  

“Ve nihayet Behlül’ün menek e sular yla tatir etti i bu odan n havas nda, kendisini gece vakti evin 
yaln zl klar nda ihtiyars z dola t ran bir müthi  uykudan uyan rcas na, silkindi ve birden k rm z  
kalpakl  lamban n pembe ziyas yla etraf , Behlül’ün serseri hevesleriyle bu yatak odas na y lan bin 
türlü ufak tefe i, hususuyla orada, kö ede perdeleri çekilerek sanki saklanan yata  görünce bunlar , 
u ay b  canland ran bütün bu ziyay  görmemek isteyerek iki elleriyle yüzünü kapad .” (A.M., 2006: 

287). 

Menek e Bat  edebiyat nda ihtiras n sembolü olarak kullanm t r. Halit Ziya, Bat l  anlay n ürünü 
olarak yazd  bu romanda da menek eyi bu maksatla kullanm  görünür. htiras n sonucu olarak ortaya 
ç kan gizli sakl  bir a kta utan lacak çok ey vard r. Bihter her ne kadar bu a ka meftun ve mecbur olmu  
olsa da eylemlerinden ve kendinden utanç duymaktad r. Perdenin arkas ndaki yatak utan yor gibidir. 
Bu yüzden kendisini perdenin arkas na saklam t r. Asl nda anlat c  Bihter’in duygular yla yata n 
tasvirini özde le tirmi tir. Saklanan yatak de ildir, Bihter’dir. Bihter utanc n  elleriyle yüzünü 
kapatarak göstermi tir. Ayn  durum Behlül için geçerli de ildir. O, serseri ruhunun serseri 
heveslerinden sadece birini gerçekle tirmektedir. 

“O zaman gene kad na bir sevda kasidesinin rüyalar içinde uyutan iir ufuklar n  aç yordu. 
Ummanlar  geçeceklerdi; a klar na bir naz ile ne e ile örülmü  yuva, öyle müstesna bir kö e 
bulacaklard  ki ebedi bir bahar n taravetlerine a iyan olsun. A açlar n n aras nda kaybolunacak 
korular, saf mevceleri kenar nda isti raklar içinde uyuyacak elaleler, sevdalar n daimi bir bahar 
sahnesi olacakt . Onlar  mini mini bir selamla alk layan ku lar, saf tebessümleriyle tebrik eden 
çiçekler aras nda kol kola, ba  ba a gezeceklerdi, sonra yuvalar na, gece kamerin i itilmez hazin bir 
musikinin mezamirine benzeyen ziyalar  alt nda deruni sevda na meleri dinleyerek avdet 
edeceklerdi. Küçük, zarif, yuvalar nda ye illikler içinde bo ulmu  ye il bir kafese benzeyen o kutunun 
içinde sevi ecekler, hep sevi eceklerdi; o kadar sevi eceklerdi ki senelerin geçti inden habersiz, o 
kadar genç, o kadar bahtiyar, art k ölmemek isteyeceklerdi; belki bu sevda kö esi o kadar cennetten 
bir parçaya benzeyecekti ki ölüm bile onlar  unutacakt .” (A.M., 2006: 290). 

Bihter ve Behlül yasak bir a k n içinde bo ulmaktad rlar. Bu yasak a k n günah ndan ve sonuçlar ndan 
kurtulu  için bir tek çare kalm t r: kaçmak. Kaçmak ve herkes taraf ndan unutulmak. Belki de 
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ya ad klar  tarifsiz ac  ancak bu ekilde ortadan kalkacakt r. Bihter, nazar nda bir hayal beldesi 
arzulamaktad r. Bu beldede yasak a klar  gizleyecek bir yuva kurgulam t r. A açlar n n aras nda 
kaybolunacak korular vard r. Kaybolmak Bihter için çok önemlidir. Herkesten uzakla acak sevgilisiyle 
kol kola gezecek, belki hiç ölmeyecekti. Bu yasak a k n st rab  Bihter’i o kadar sarm t r ki o, ölümün 
bile kendisini unutmas n  isteyecek seviyeye gelmi tir. 

Tabiat tasvirleri Halit Ziya’da hem kurgunun bir parças  hem de karakterlerin ruhunun tamamland  
bir parça olarak kar m za ç kar. “Genç U akl gil için do a, yaln zca teknik aç dan yard m na ko an 
yararl  bir kaynak de ildir; ayr ca, ruhun erince kavu abilece i bir a k nl k olana  da içerir.” (Finn, 
2003: 131). 

“Beyaz! Beyaz! Beyaz!... Bu gecenin azim, yüksek a açlar  vard  ki beyaz ba lar n , beyaz kollar n  
kald rarak silkiniyordu; beyaz bulut kümelerinden y la y la gö üslerini germi  da lar n aras nda 
beyaz saçlar n n beyaz köpüklerini savurarak yükselen dalgalar yla bir deniz kabar yordu; ta 
yukar da, bir sukut vakfesi içinde kal vermi  kar tufanlar n n arkas nda beyaz bir ay… Sonra bütün 
bu beyazl klar n üzerinden ko an alay alay gölgeler. Bu beyaz cihan  siyah bir memat nefesi içinde 
saran bulutlar ve her tarafta azim bir sükut; ne bulutlarda küçük bir zemzeme ne dalgalarda hafif bir 
fe afe ; hiç, hiçbir ey yok, yaln z bu ölmü  gecenin üstüne ta uzaklardan, kim bilir nerelerden, belki 
mevcut cihan n ötesinden kainat n hayat na mersiye okuyan bir ses, nihayet kefenlerin alt nda bu 
st rap mah erinin üstüne bir rahmet kevseri hükmünde dökülen son enin… 

Ve bu son kainat gecesinin tek tema akar  olarak, bütün o karlar n alt nda incimat etmi  
manzaralar n kenar nda kendisini görüyordu; bir ki i, bu ölmü  tabiat n içinde yapyaln z!... imdi de 
böyle de il miydi? Yapyaln z…” (A.M., 2006: 323). 

Bihter ile Behlül aras ndaki a kta çatlaklar meydana gelmeye ba lam t r. Behlül, Bihter’den ve onunla 
ya ad  yasak a ktan s k lmaya ba lam t r. Bu yüzden Bihter’den uzakla maya çal maktad r. Bihter 
ise bu durumun fark na varm t r. Bu durum onu farkl  davran lara yöneltmi tir. Her gün kay ts z 
bakt  eylere Bihter bugün daha derinlemesine bakmaktad r. Halit Ziya realizmin tasvir özelli ini 
eserlerinde çok iyi kullanmaktad r. Kahramanlar n psikolojilerini okuyucuya derin tahlillerle sunar. Bu 
yüzden realizmi benimsemi  olmas na ra men romantizmden de uzakla maz. Tasvirlerinde yal n 
cümleler kurmak yerine airane söyleyi leri ye ler. A a daki paragrafta Bihter’in Behlül’den umut 
kesmeye ba lad  anda tabiat  alg lay  bulunabilir. Bihter yasak a k n  icra etmeye ba lad ktan sonra 
Bo az’ n sular  ve etraftaki eyler onun a k na e lik etmi , yaln z kald ktan sonra bile onu terk 
etmemi lerdir. 

“Bütün hayat  bu denizin kenar nda, fütur getirmeyen ve nihayet bulmayan bir cereyan ile sahilleri 
yalayarak kim bilir ne kadar dü ünceler, ne samimi hasbihâller toplaya toplaya geçen bu sular n 
zemzemelerini dinleyerek geçmi  iken onlar  hiçbir zaman böyle vicdan na harim, hissiyat na enis 
bulmam t . Onu kendi kendisiyle daha yaln z b rakmak arzusuyla manzaray  hafif hafif silmeye 
ba layan bir zulmet mukaddemesi yar  effaf tülden eteklerini sal vererek kar  sahili sisliyordu, 
tepede gurubun son bir ulesiyle k rm z  birer göz eklinde par ldayan bir çift pencere vard  ki 
yakuttan nigâh n  çoktan kapam  idi, Kanl ca ete inde parlay p hemen sönüyor zannolunan birçok 
gözler aç l p kapan yordu. Yava  yava  semalardan ruhu uyu turan bir samt ve sükûn ya yordu.” 
(A.M., 2006: 373). 

Yazar, Behlül’ün karakterini okuyucuya daha iyi aktarmak için onu sevgilisinden so utur. Sonra da 
amcas n n k z na, çocuklu undan beri beraber oldu u Nihal’e yakla t r r. Nihal’le birlikte o, geçmi in 
bütün izlerini silece ini dü ünür. Bihter de kar lar ndaki engin deniz kadar kendisinden uzak görünür. 
Nihal, Behlül’e taze bir emel çiçe i gibi muhteriz bak lar yla yepyeni bir hayat ufku vadeder. Oysa Be ir, 
bu çirkef adam n çirkef ya ant s n n fark ndad r. Amcas n n k z na evlenmek maksad yla bu kurlar  
yapan Behlül, o narin, hastal kl  ve hassas vücudu, en yak n  olan babas n n e ini yoldan ç kararak 
kalbinden vurmaya çal maktad r. Nihal ise olanlar n fark nda de ildir. Bir yandan hastal yla 
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bo u urken di er yandan kendisine muhabbetini sunarak onu yaln z b rakmayan Behlül’ün sevgisine 
lay k olmaya çal maktad r. Behlül, Nihal’i Be ir’le birlikte bir gezintiye ç karm t r. Ormanda 
gezerlerken Nihal’in orman  tasvir edi i, anlat c n n gelecekte olacak eyleri onun kalbine, akl na 
yans t  gibidir. 

“Nihal eliyle yüzünü kapayarak: 

-Güzel, evet, güzel, fakat korkunç, diyordu. Gözlerinin önünde, orman, bir s rta t rmanarak gittikçe 
koyula an, sar dan ziyade ye ile benzer ziyalar at nda nihayet donukla m  gölgelere bo ularak 
imtidat ediyordu ve bütün bu ormandan ç kan garip bir nefes, sanki muzlim derinliklerin acibelerle 
dolu gö sünde uyuyan perilerin bir hayat nefesi, ta içerilerden m r lt lar getirerek, görünmez 
kanatlarla çamlar n aras nda ç rp narak, uçuyor gibiydi. Daha uzakta, bir derin u ultu içinde, Ada’n n 
velvelesi, orman n karanl klar nda aç lm  bir uçuruma iniltilerle yuvarlanan, her eyi mukavemet 
edilemez bir seylabe ile sürükleyerek götüren bir mühip ça layan farz ettiriyordu. Onlar orman n 
henüz kenar nda idiler; Nihal art k daha ziyade gitmekten imtina ediyordu. Yukar da ye il bir ya mur 
alt nda çalkalan yor zannolunan çaml k, hemen oraya çökmeye müheyya, yüksek bir set, fakat canl  
zulmetlerle geni  geni  nefes alan bir set korkunçlu uyla titriyordu. Daha yak nlar nda, yer yer, aç k 
tir eye meyyal meydanc klar, ay n ye il bir rüya rengine boyanarak akan ziyalar yla, geni  birer 
inbisat handesi eklinde gülümsüyordu.” (A.M., 2006: 448). 

Yukar daki sat rlar okuyucuya Nihal’in ruh hâlini en iyi ekilde aktarmaktad r. Olay örgüsünün 
sürükleyicili ine kap lan okur, bir yandan da Nihal’in bu a k-  memnuyu anlay p anlamayaca n  merak 
eder. Nihal, yasak a k n fark na var rsa nas l davranacakt r? Behlül’le Bihter’e ne olacakt r? Yazar yapt  
tasvirlerle karakterlerin ruh hâlini de yans tmaya çal maktad r. Bu sat rlar Nihal’in ikircikli bir ruh 
hâlinde oldu unu yans tmaktad r. Bir yanda çaml k, canl  zulmetlerle geni  geni  nefes alan bir set 
korkunçlu uyla verilirken di er yanda meydanc klar, ye il bir rüya rengine boyanan ziyalar yla 
gülümseme içinde aktar lm t r. Okuyucuya da Nihal mutlulu a muhtaç ve lay k bir k z eklinde 
verilirken öte tarafta kendisini ve ailesini mutluluktan men edecek bir zulmetin, a k-  memnunun 
bekledi i aktar lmaktad r. Ya ad  s k nt lardan dolay  mutlulu u hak eden bir Nihal; çevresindekilerin 
sahte ili kilerinden dolay  mutsuz olacak olan Nihal. 

Yasak a k n ba ndan beri fark nda olan ve bu a k n Adnan Bey’e ve çocuklar na, bilhassa Nihal’e çok 
zarar verece ini bilen Be ir’in hastal  günden güne artmaktad r. Bu zehirleyici s rr  içinde ta mak 
onun hassas vücuduna a r gelmi tir. Gayr-  me ru ili kinin ba  aktörü olan Behlül’ün Bihter’le a k 
ya arken Nihal’e yakla mas , onu da kirletmeye çal mas  Be ir’i daha fazla rahats z etmeye ba lar. 
Zavall  Nihal, hâlâ bu çirkefli in fark nda de ildir. Firdevs Han m’ n Behlül’le Nihal’i birbirine 
yak t rmas , önceleri bir oyun gibi ba layan bu ili kinin sonralar  herkesin ciddiye almas yla evlilik 
oyununa yakla mas  Nihal’i büsbütün heyecanland r r. Kendisi de yava  yava  Behlül’e bir sevgi 
duymaya ba lar. Zaten sevgiye çok ihtiyac  vard r. Behlül’ün kendisini sevdi ini fark etmesiyle Nihal’in 
mutlulu u artar. Herkes, her ey, hatta tabiat bile Nihal’in mutlulu una e lik etmeye çal maktad r. 

“Nihal sabahleyin kalkar kalkmaz penceresini açt . Ak amdan karar verilmi  bir i i vard : Mlle de 
Courton’a mektup yazmak ve bu defa, o vakte kadar hiç bahsedilememi  bir eyden, Behlül’den, 
saadetinden bahsetmek. Kar da, Heybeli’nin ye il s rtlar , beyaz binalar  güne in mebzul tufanlar  
alt nda y kan yor, hafif bir nesim, muattar buselerle Nihal’in sar  saçlar n  öpüyordu ve önünde 
güne li mavi dalgalar n  seren denize bak narak beyaz oda, bu sabah handesinde daha ba ka bir 
inbisat hazz  ile gülümsüyor gibiydi.” (A.M., 2006: 455).  

Bir müddet sonra Nihal, bir eylerden ku kulanmaya ba lar. Bir kâ t parças  bulur. Bu kâ t parças nda 
Firdevs Han m’ n el yaz s yla Behlül’e ça r  vard r. Bir itiraftan bahsetmektedir. Bu yaz  Nihal’in 
beyninde im ekler çakmas na neden olur. Behlül’le Bihter aras nda bir ili ki mi vard r? Yak n zamana 
kadar bahtiyar olan Nihal k sa sürede kendisini bedbaht hisseder. Tahmin etti i eyler gerçekle irse onu 
öldürmü  olacaklard r. Babas na da üzülür. Babas  da y k lacakt r. Ama annesinin yerine getirdi i bu 
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kad n özellikle Nihal’i y kacakt r. Nihal bu durumun gerçekli ini ö renmek üzere evine gitmi tir. Evinin 
penceresinden d ar da gördü ü manzara olacaklar n habercisi gibidir. Kendi iç dünyas nda olu an 
u ultular tabiatta kendisini aynen aksettirir. 

“Hava tamam yla örtülüydü, ba n n üstünde siyah kümelerle birbirinin üstüne y lan bulutlar vard . 
üphesiz ya mur ya acakt . Nihal hemen oraya, penceresinin kenar na dirse ini dayayarak oturdu. 

Derin bir gulgule ile uzaklarda gök gürüldüyor, tek tük iri iri damlalar a açlar n tozlarla örtülü 
yapraklar na daml yordu. Onun da ba nda böyle küme küme y lan bulutlar ve ta uzaklarda, 
beyninin derinliklerinde gürüldeyen u ultular vard . Sonra bulutlar n aras nda seri, seyyal, mavi bir 
ule ile im ekler tutu urken o da bir ra e ile sars larak beyninin içinde tutu up sönüveren 
im eklerle sars larak: 

-Gelmeyecek, diyordu.” (A.M., 2006: 492).  

A k-  Memnu roman  ba tan sonra tasvir unsurlar yla, tabiat n imgelem yoluyla aktar m yla, anlat c n n, 
dolay s yla yazar n tabiata bak  aç s n n tabii unsurlara yans mas yla kurulmu tur. Do ada ordan oraya 
rüzgârda savrulan yapraklar, sahili yalayan dalgalar yazar taraf ndan ince bir çizgiyle birle tirilerek 
okuyucuya sunulmu tur. Yazar hayalinde karma kl  netle tirmek için imgeleme yolunu seçmi tir. 
Karakterlere olan bak n  tabiat unsurlar n  canland rarak yans tm t r. Karakterler s radan insanlar 
de ildir. Ya amda rastlanabilecek, ama aynen rastlan lmayan ki ilerdir. Örne in Behlül, belki birkaç 
ki inin vasf n  üzerinde toplam  bir ahsiyet gibidir. Keza Bihter de öyle. Bir taraftan namuslu bir kad n 
portresi çizerken sonralar , di er taraftan genlerinin sonucu olarak duygular n n esiri, dü kün bir kad n 
hâlini alm t r. Roman n kahramanlar , yard mc  karakterler hariç, toplumda üst tabakay  temsil eden 
ki ilerdir. S radan insanlar, ya da ba ka bir tabirle halk, hizmetçiler rolüyle romanda kendine yer 
bulabilmi tir. 

“Halit Ziya U akl gil, A k-  Memnu’da 19. yüzy l n sonunda ya ayan zengin ve aylak bir toplum 
kat n n ya am biçimini; varl kl , geleneksel Türk ailesinin ‘Bat l ’ ya ama biçiminin etkisi alt nda 
çözülüp alt üst olu unu, yozla mas n ; bir toplum kat n n ya ad  ve e lendi i yerleri (konaklar, 
yal lar, Bo aziçi, Büyük Ada, Göksu, Concordia, vb.); birey olarak bütün somutluklar yla bir toplum 
kat n n insanlar n , bu insanlar n sorunlar n , bu insanlar aras ndaki ili kileri anlat yor. Ve bu ya am 
biçimine ‘halk’ n tepkisini; onu da ama ‘halk’ dedikse, bunu yal lar n, konaklar n d nda ya ayan 
gerçek halk olarak de il, yal larda, konaklarda bu zengin ve aylak insanlar n, yanlar nda çal an 
‘hizmetçiler’ olarak anlamak gerek; çünkü söz konusu olan bir Halit Ziya roman d r ve halk ad na 
ancak onlar Halit Ziya’n n engellerini a arak romana girebilmi lerdir.” (Naci, 2007: 10). 

Romantik ütopyalar realist gerçekler Mai ve Siyah 

Mai ve Siyah, Halit Ziya’n n dolay s yla Servet-Fünun neslinin hayat kar s nda alm  oldu u tavr , 
duyu  tarz n , estetik görü lerini ve üsluplar n  aks ettirmesi bak m ndan önemli bir romand r. Bu 
romanda belli bir devrin ayd n-orta s n f n hayat , bu hayat n gösterdi i tezatlar, terbiye ayr l klar , 
ümitleri, kederleri bir araya toplanm t r. Roman matbaa, mektup, kitapç  dükkân  ve bâb-  ali aras nda 
geçen bir sanat çevresini anlat r. ah slar ancak arkalar ndaki perspektifle as l hayata ba lanm  
durumdad rlar. Mai ve Siyah’ n yazar n di er romanlar ndan farkl  ve üstün olan taraf , lirik bir roman 
olmas  ve iir duygusuna hitap etmesidir. 

Mai ve Siyah’ta nesiller aras ndaki çeki me, Ahmet Cemil ile Raci aras ndaki tezatla ortaya konulur. 
Ahmet Cemil yeniyi, Raci ise eskiyi temsil eder. kisi aras ndaki bu tezat sadece dil, üslup ve edebiyat 
sahas nda de il bütün ya ay nda kendisini hissettirir. Eski dil, eski üslup ve eski davran  temsil eden 
Raci küçümsenir. Ahmet Cemil ise derin ve yüksek bir idealin kurban  olarak görülür. Roman 
hayalperest olan Ahmet Cemil’in hayal k r kl  ile son bulur. Hayal k r kl na u rayan Ahmet Cemil 
meçhul bir çöl diyar na do ru yola ç kar. Halit Ziya’n n hayalperest Ahmet Cemil’i müdafaa etti i 
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söylenemez. Yazar n Ahmet Cemil vas tas yla okuyucuda uyand rd  duygu hayranl k de il ac ma 
duygusudur.  

Halit Ziya Mai ve Siyah’ta s k s k hayal hakikat çarp mas na da yer vermi tir. Mai; Ahmet Cemil’in 
ula mak istedi i hayalleri, siyah ise içinde ya ad  gerçekleri aç klamaktad r. Ahmet Cemil’in mai 
hayalleriyle ba layan roman gerçeklerin bütün ç plakl yla ortaya ç kt  siyah bir gecede “baran-  dürr-
i siyah” ile son bulur. Ahmet Cemil hülyalar , duygular  ve idealleriyle “mai” yani hayalperesttir. Raci ise 
ac  ihtiraslar  ve davran lar  ile siyah  temsil eder. Roman Ahmet Cemil’in baran-  elmas diye 
isimlendirdi i mai bir gecede gelecekle ilgili güzel hayalleri ile ba lar. Roman n ortalar na do ru hakikat 
yava  yava  bütün ac l  ve buruklu u ile kendini hissettirir. Roman n sonunda ise hakikat bütün ac l  
ile kendini ortaya koyar. Hülyalar n n gerçekle memesi üzerine Ahmet Cemil çareyi hülyalar n n mezar  
olarak gördü ü stanbul’dan kaçmakta bulur. Bu cemiyetten kaçma arzusu bütün Servet-i Fünun 
neslinin ba ta gelen özelliklerindendir. 

Mai ve Siyah’ta Halit Ziya, Ahmet Cemil’in a z yla Servet-i Fünuncular n özellikle Fikret’in iirde 
yapmak istedi i yenilikleri sembolik olarak anlatmaya çal m t r. Ahmet Cemil’le Fikret’in Süha ve 
Pervin iirindeki kahraman  Süha aras nda, dolay s yla Fikret aras nda büyük bir benzerlik vard r. 
Ahmet Cemil de t pk  Fikret gibi yeni yeni parlamakta olan, yeni yazaca  eserle eski iir gelene ini 
kökünden y kma arzusu ta yan genç bir airdir. Onun da bu gayesine engel olmak isteyenler vard r. 
Bunlar n ba nda eskiyi temsil eden Raci gelir. Raci, Muallim Naci’ye benzemektedir. Ahmet Cemil’in 
att  her yeni ad m  engellemeye çal an, onu hayallerinden uzakla t ran Raci’dir. Eskiyi temsil eden 
Raci ile yeniyi temsil eden Ahmet Cemil aras ndaki mücadele Raci’nin amans z bir hastal a, ölüme 
mahkûm olmas yla son bulur. Yazar Raci’nin bu ak beti ile eski edebiyat n yeni edebiyat kar s ndaki 
ma lubiyetini anlatmaya çal m t r. Ahmet Cemil’in k z karde i kbal ile Fikret’in k z karde i aras nda 
da bir benzerlik vard r. kbal de t pk  Fikret’in k z karde i gibi evlilikte arad  mutlulu u bulamam , 
ac  dolu hayat  onu ölüme sürüklemi tir.  

Mai ve Siyah roman nda a ka hemen hemen hiç yer verilmemi tir. Ahmet Cemil’in Lamia’ya kar  
duydu u sevgi ise a ktan ziyade bir hülyaya benzer. Onun Lamia’ya kar  duydu u sevgi, ula mak 
istedi i bir hayat tarz , refah seviyesi, k sacas  hülyalar n n tabii bir dünyas d r. Lamia’n n bir ba kas yla 
evlenmesi Ahmet Cemil’in de bütün hülyalar n n sonu olur. Mai ve Siyah bütünüyle realisttir. Ancak 
Ahmet Cemil romantik bir özellik gösterir. Halit Ziya, Ahmet Cemil’i kusursuz bir ekilde tasvir 
edebilmek için âdeta onu hayat n gerçeklerinden koparm , silik bir ahsiyet hâline getirmi tir. 

Eserde yazar n bazen Ahmet Cemil’e do rudan do ruya hitap etmesinde romantik tesir hissedilir. 
Ahmet Cemil’in babas n n ölümünden sonra ailenin geçim yükünü s rt na almas nda, özel dersler 
vermesinde, ücra bir kazaya kaymakam olarak gitmesinde A. Mithat Efendi’nin Felatun Beyle Rak m 
Efendi roman ndan izler vard r. Yine Ahmet Cemil bu özelli iyle Ferdi ve ürekas ’ndaki smail Tayfur’la 
da benzerlik gösterir. 

Ahmet Cemil duygular n  renkli hayalleriyle tasvir etmekten ho lan r. Halit Ziya kahramanlar n n 
duygular n  anlat rken resim ve musikiden, göze ve kula a hitap eden hayaller kullanmaktan ho lan r. 
Mai ve Siyah’ta resim ve musiki sadece te bih, istiare, kayna  olarak de il eserin bütününe hâkim olan 
iki büyük yaratma vas tas  olarak görülür. Ahmet Cemil, Lamia piyano çalarken de hülyalara dalar, 
dinledi i musiki seslerini renkli hayaller hâline getirir. 
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Bunlar hülyalar na uygun mai sesleridir. Roman n sonunda Ahmet Cemil bütün ümitlerini kaybettikten 
sonra odas nda sobada iirlerini yakarken sokaktan geçen kör bir dilencinin söyledi i ne ideyi i itir. Bu 
ne ide hayallerini gerçekle tirememi  olan Ahmet Cemil’in hülyalar ndan kaç p gitmek istedi i yolun 
çöllerinin siyah musikisidir. Resim ve musiki, renk ve ses roman n tamam nda dilin kullan l  tarz na ve 
tasvire hâkim olan iki temel prensiptir. 

Mai ve Siyah’ta çok canl  tasvirler, zarif imajlar, sesler aras ndaki ak c l k esere lirik bir özellik 
kazand r r. Vakalar ve ah slar geni  ve çe itlidir. Bunlar ana mevzu etraf nda usta bir ekilde 
belirtilmi tir. Ahmet Cemil’in dile dair yakla m  Servet-i Fünun neslinin dil ve üslup anlay n  müdafaa 
eder. Bütün di er Servet-i Fünuncular gibi Ahmet Cemil de orta tabakaya mensuptur. Ahmet Cemil’in 
formasyonu ( ekilcili i) Servet-i Fünun neslinin formasyonu, titizlikleri, hiddetleri yine o neslin 
özelliklerine benzer. Ahmet Cemil’in okuyucuda uyand rd  his, hayranl k de il ac mad r. “ nsan 
talihiyle beraber do ar, bizim talihimiz memnun olmamak ve hayata intibak edememektir.” diyen 
Ahmet Cemil bütün Servet-i Fünun nesli gibi ya ad  devre ve içinde rastlad  topluma uyamayan fazla 
Frans z, hayalperest, marazi vas flara sahip bir gençtir. Onu sadece üslubu de il hayalleri de çevresinden 
ay r r. Onun bir a k, bir de sanat hülyas  mevcut olup o bu iki hülya aras nda yolunu bulamayan bir 
sarho  gibi gidip gelir. Mai hülyalar içinden karanl k bir uçurumun dibine yuvarlan r. Ahmet Cemil, Bir 
Ölünün Defteri’ndeki Vecdi, Ferdi ve ürekas ’ndaki smail Tayfur gibi al ngan, ufak bir engelle 
kar la nca, ümitsizli e dü en bir insand r. Bütünüyle Fikret’e benzer. Yine o, kar la t  güçlükleri tek 
ba na çözemeyen, ba kalar n n yard m yla çözmeye çal an bir kahramand r. 

Edebiyat-  Cedide döneminde Türkiye’de ç kan dergilerde pek yayg n olan tablo ve resim merak  bu 
dönemin sanatç lar n  tabiata kar  merakl  k lm , bu sanatç lar duygular n  renkli manzaralar hâlinde 
ortaya koymaya çal m lard r. Tabiat ve e ya durgun bir hâlde ele al nmam  âna bir hareketlilik hatta 
bir derinlik kazand r lmaya çal lm t r. Cenap ahabettin’in iirde haz rlad  tabiat , Halit Ziya Mai ve 
Siyah’ta oldu u gibi nesirde, yani romanlar nda haz rlam t r. Onlara göre air ve yazar duygu ve 
hayallere verdi i önem kadar tabiata da geni  yer vermelidir. Halit Ziya’da tabiat, duygu ve hayallerin 
geçti i bir mekân olarak görülmü tür. 

Ahmet Cemil yirmi iki ya lar nda bir üniversite ö rencisidir. Hayat n ac mas z yanlar na henüz tesadüf 
etmedi i için mavi hülyalar pe indedir. Gelecekte gerçekle tirmeyi planlad  eyler, bu mavi hayalleri 
te kil etmektedir. Kendisi Bat l  iir anlay na sahip genç bir airdir. T pk  Recaizade gibi, t pk  Tevfik 
Fikret gibi, t pk  Servet-i Fünuncular gibi. Henüz engellere rastlamad  için, rastlasa bile belki de onlar  
kolayca alt edebilece ini dü ündü ü için arzular n  gerçekle tirece ine dair mavi hayalleri vard r. Bir 
gün Mir’at-  uun gazetesinin kendi elemanlar na yönelik düzenledi i yemekli toplant da yenilikçi iir 
anlay na yönelik dü üncelerini aç klam t r. Bu yeni anlay n kar s nda Muallim Naci’nin halefleri 
say labilecek Raci gibi eski iir taraftarlar  vard r. Bu ki iler Ahmet Cemil’in iirlerini anla lmazl kla 
suçlay p onu ele tirmi lerdir. Ahmet Cemil ise bu ele tirileri ve ele tirenleri kale dahi almam t r. Belki 
de bu ki iler ona göre bu yeni iir anlay n  anlayamayacak kadar gaflet içindedirler. Ahmet Cemil bu 
siyah ele tirileri dikkate almay p kendi mavi gelece inin hayaline dalm t r. 

“Bak n z, i te gözlerinin önünde gördü ü bu eyler; ba n n üzerine aç lan bu semada, yaz n u s cak 
gecesine mahsus bir bu u ile örtülü zannolunan bu mailikler içinde titriyormu , dalgalan yormu  
k yas edilen bütün bu y ld z alaylar , bunlar bir bârân-  elmas de il mi?” (M.S., 2003: 35). 

Ahmet Cemil’in y ld zlar  “baran-  elmas”a benzetmesi onun gelece e dair umutlu olu undand r. 
Tamamlayaca  eserle kazanaca  paralar Ahmet Cemil’e elmas ya muru gibi ula acakt r. Bu anlay  
Servet-i Fünun’un realizminden uzak bir anlay t r. Halit Ziya burada realizmin d na ç km , 
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karakterini romantik bir yap ya büründürmü tür. Ahmet Cemil’in hayalleri onun umdu u gibi 
sonuçlanmayacakt r. 

Servet-i Fünuncular tabiata iki aç dan bakarlar. Bunlar tabiat n fiziki özelli ini gören objektif bak  ve 
airin kendini tabiatta gördü ü subjektif bak t r. Tabiata bak ld  anda görülen renk, ekil, k gölge 

bir ressam gibi tespit edilir. Fakat bu bak  uzun sürmez, tekrar kendi ruhuna dönülür. Yazar, bu bak la 
tabiat  kendi ruhunun aynas  olarak görür. Tasvir etti i manzaran n içine kendi rüyas n , hayalini, elem 
ve kederlerini yerle tirir. Tabii bu durumda tabiat realitesini kaybeder. Hayali bir çehre kazan r. 
Yukar daki al nt da Ahmet Cemil’in geçti i viranelikler onun kendi ya ant s n n benzeridir. Virane olan 
mekânlar de il kahraman n hayat d r. Ahmet Cemil, viraneden her an bir elin uzan p yakas n  
tutuverece ini dü ünür. Asl nda anlat c  bir bak ma olay örgüsünün gelece inden haber vermeye 
çal yor gibidir. Çünkü ileride Vehbi Bey gibi biri kar s na ç kacak, karde inin dolay s yla kendisinin 
hayat n  mahvedecektir. “Tenha karanl k sokaklar, so uk rüzgârlarla kar k s k  ya mur…” Ahmet 
Cemil’in hayat n n ta kendisidir. Bir müddet sonra bu s k nt l  hayat  az da olsa unutturan bir a ka 
yakalanm t r Ahmet Cemil. Ona göre her ey sevda ile dolmu tur. 

“Sema; bu siyah levhan n üzerinde, ötesinde berisinde beyaz münevver pullar serpilmi , ara s ra 
muhtelif noktalar nda uçan beyaz tüller harekete gelmi  s rma i lenmi  beyaz bir örtü gibi eteklerini 
görülmez ufuklara sal vermi , zulmetlerin sevda dolu gö süne döküvermi  idi.” (M.S., 2003: 140). 

Servet-i Fünun devrinin tabiata bak nda ilk tesir Frans z Romantiklerinden gelir. Fakat Frans z 
Romantiklerinin tabiata bak  daha gerçekçidir. Romantiklerin tabiata bu bak lar  bizim edebiyat m za 
aksedince devrin artlar  ve yazarlar n karanl k ruh hâlleri sebebiyle realitesini kaybederek subjektif bir 
mahiyet alm t r. Bu subjektifli i k rmak için o dönemin yazarlar  realizme yönelmi tir. Zira objektif bir 
anlat m ancak reel tabiat  anlatmak olurdu. 

Ahmet Cemil, arkada  olan Hüseyin Nazmi’nin k z karde i Lamia’ya â k olmu tur. Asl nda Lamia 
Ahmet Cemil için bir kaç  noktas d r. Bir s nakt r. Bu hazin ruhu bahtiyar edecek olan, k r k gönlü 
mesut edecek olan ki iye ihtiyaç vard r. O da Lamia’d r. Lamia’n n a k na s nmay  tasarlayan Ahmet 
Cemil, içinde bulundu u s k nt dan kaçmaya çal maktad r. Onun a k na ay da e lik etmektedir. 

“ imdi ay küçük beyaz bulutlar n, öbür taraf nda y lm  küme küme beyaz atlaslar n aras nda, sanki 
yata nda geçirecek bayg n bir sevda nigâh  ile: 

‘Evet, air efendi, o genç k z…’ diyordu; sonra çirkin, hain bir tebessüm aç l yor, aç l yor, bu bir 
muammay  and ran simay  bir yandan bir yana kapl yordu, ‘Evet air efendi, o genç k z…’ Bu çehre 
s r t yor, ac  bir istihza ile daima s r t yordu…” (M.S., 2003: 148). 

Ahmet Cemil, karde i kbal’i, çal t  gazetenin müdürü Tevfik Efendi’nin o lu Vehbi Bey’le evlendirir. 
Fakat gün geçtikçe kbal mutsuz olmaktad r. kbal’in mutsuzlu u da Ahmet Cemil’in hayat na 
eklendikçe o art k hiçbir eye mukavemet edemez hâle gelmi tir. Eni tesinden nefret etmesine ra men, 
eve geç gelmesinden dolay  kendisini ele tiren bu adama cevap bile veremeyecek duruma gelmi tir. Oysa 
eve geç geli lerindeki neden de evin ia esini sa lamaya çal makt r. Eni tesi hâlbuki onun s rt ndan 
geçinmeye çal maktad r. A a da Ahmet Cemil’in i ten eve dönerken geçti i sokaklar  alg lay  
aktar lm t r. Asl nda bu tasvirlerle okuyucuya Ahmet Cemil’in sosyal ve ekonomik durumu, kültürü, 
karakteri, zevk ve e ilimleri, içinde bulundu u hâl sezdirilmi  olur. 

“O vakit henüz tecdit edemedi i paltosuna bürünerek mümkün oldu u kadar kalabal k sokaklardan 
geçmek için Bahçekap s ’na kadar gelir, oradan dönerek Fincanl lar Yoku u’na kadar gider, çamurlu 
yoku un bozuk kenar kald r mlar ndan t rman r, Dökmeciler’den k vr l r; nihayet yorulmu , 
slanm , bunalm , çamurlara bulanm  bir hâlde eve girer; çocuk gibi hüngür hüngür a lamak 

isteyerek üzerinden paltosunu, aya ndan galo lar n  atar, aç olmakla beraber yemeye i tah 
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bulmayarak, yetmi  be  dirhemlik i esinin ikinci defas nda bitirip de yemek için sab rs zlanmaya 
ba layan eni tesinin içeriden: ‘Hele gelebildin!’ nidas na gülmeye çal arak sofraya oturdu.” (M.S., 
2003: 197). 

Ahmet Cemil için art k ya ad  ev de zehir olmu tur. Karde inin yava  yava  çökü üne ahit oldu u bu 
ev kendisini de harap etmektedir. “U akl gil’de Osmanl  evi, Türk roman gelene i uyar nca bir k s rl k 
ve çöküntü simgesine dönü türülmü tür.” (Finn, 2003: 168). 

Yazar roman n kurgusunu geli tirmek için Vehbi Bey’i olay örgüsüne dâhil etmi tir. Böylece olaylar 
Vehbi Bey ve kbal’le aile ortam na da çekilmi  olur. “Servet-i Fünun roman nda sosyal çevre ‘aile ortam ’ 
ile s n rland r lm t r. Bütün olaylar bu aile ortam  çevresinde geçer. Dolay s yla entrik kurguda 
çat may  sa layacak olan üçüncü ki i, yak n aile çevresinden birisi olma zorunlulu unu ortaya ç kar r.” 
(Korkmaz, 2006: 153). Yine Ahmet Cemil’le Hüseyin Nazmi aras nda ili kiye üçüncü ki i olarak Lamia 
yerle tirilir. Böylece burada da entrik kurgu geli tirilmi  olur. Bütün bunlar gerçeklik kavram  içinde 
verilmeye çal l r. Her ey çok sa lam bir sebep sonuç ilkesi dâhilinde geli ir. Realizmde ola anüstü, 
tesadüfe dayal , a rt c  eyler yer almaz. Betimlemesi yap lan tabiat da sokakta her an kar la aca m z 
mekânlardan olu ur. 

“Yollar n n etraf nda sahraya da n k serpilivermi  kö kler, ötede beride ba lar, nadir a açlarla 
mevcudiyetlerini göstermek isteyen bahçeler, ta ileride saman yüklü bir öküz arabas n n uzaktan 
gelen iniltisi, yanlar ndan geçiveren hafif bir toz dalgas  aras nda im ek gibi ak p giden üç dört 
bisiklet, bir kö kün kap s nda tavuklara yem atan bir u ak, ötede bir bahçenin dolab nda gelen hafif 
bir zemzeme, bir parmakl n aras ndan yolculara hayran hayran bakan iri zincirli bir köpek; bütün 
bu manzaran n üzerinde güya uzun bir vuslat devresinden sonra seman n agu undan yorgun, fakat 
yine i tiyak ve tahassürle, yava  yava  çekilen güne in ‘Yar na kadar!’ vaadine kar  i ve ve naz ile 
titreyen gö süne hafif bir sütre çeken afak …” (M.S., 2003: 224). 

Realist yazar objektif olmak zorundad r. Eserin dünyas ndan kendisini çekmeli yap sal unsurlar  objektif 
olarak aktarmal d r. Kendi duygular n , zevklerini ve tercihlerini eserden uzak tutmal , gözlemledi i 
gerçekleri de i tirmeden, bozmadan, abartmadan oldu u gibi dile getirmelidir. Balzac, gerçek roman 
yazar n n kendisi de il Frans z toplumu oldu u, kendisinin sadece kalemini yönlendirdi ini söyler. Halit 
Ziya U akl gil de üstatlar  Balzac ve Paul Bourget’den ald  ilhamla kendi toplumunun manzaralar n  
kaleme alm t r. Onun eserlerinde art k realizm, Türk karakterler ve stanbul’un de i ik mekânlar  
olarak dile gelmi tir. 

“Cihangir tepesi, ‘ta  parçalar yla’ Divan iirini ve Raci’yi an t r r. Ahmet Cemil, bir ara Divan iirinden 
söz ederken, ‘bir ucundan tutulsa da silkilse ta  parçalar ndan ba ka bir ey dökülmeyecek…’ demi tir. 
Kar s nda ‘camit bir kütle’dir o. Ahmet Cemil, kentin Avrupa yakas nda yeni bir iir yaratma pe inde 
ko mu ; amans z ele tirilere orada u ram t r. S rlar n  esirgiyor gibi gelen Galata ve Beyo lu 
sokaklar n n tepesinde, Galata kulesi, ‘iri gözleriyle’ yükselir. talyanlarca yap lm  bir Avrupa yap s d r: 
t pk  k rm z  feneri, ‘bu siyahl klar aras nda aç lm  uzak bir k rm z  göz’e benzeyen vapur gibi. ‘Ak am n 
esmer havas  içinde’ ötede, stanbul camilerinin ‘gümü  mi fer ile örtülü cesim ba lar ’yla, ‘semalara 
f k rmak isteyen’ minareleri yükselmektedir. Ahmet Cemil’in Tepeba  bahçesindeki dü ünü 
ça r t ran bu imge, annesiyle birlikte çölde yeni bir ya am bulabilece ini de sezdirir. Ahmet Cemil’in 
nihilizminin gerileyi inde, çöle dönme, orada tinsel doyuma ula ma gibi Emeviler dönemine özgü bir 
dinsel uygulaman n yatmas , oldukça ironiktir. Yine de Ahmet Cemil, tövbekâr de il, bir umutsuzluk 
figürüdür. Ba ar s zl nda, romantik yap s n n da entelektüel yap s  kadar pay  var r. Bu manzaran n 
kar  yakas nda batan güne le k z la boyanan Üsküdar ve hsaniye görülür.” (Finn, 2003: 158). 
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K z karde i kbal’i kaybeden Ahmet Cemil için hayat n ufku daha da kararmaktad r. Arkada  Hüseyin 
Nazmi’den onun k z karde inin yani kendi sevgilisi Lamia’n n bir subayla ni anland n  ö renir. Ahmet 
Cemil için mai hülyalarla ba layan hayat n ufku art k kararm t r. Art k stanbul’u terk etmenin zaman  
gelmi tir. stanbul semalar  zulmetler içindedir. 

“Bu siyah bir gece idi… Öyle bir gece ki gökler bütün kandillerini söndürerek denizlere gayp âleminin 
gizli eylerini dökmek için haz rlanm  gibiydi. Yaln z ileride direklerle bacan n birer serseri seklinde 
yürüyen gölgelerine zulmetler içinde rehberlik eden vapurun k rm z  feneri bu siyahl klar aras nda 
aç lm  uzak bir k rm z  göz gibi parl yordu. Bu siyahl klar…” (M.S., 2003: 397). 

Determinist Gerçekler ve Sefile Roman  

Bu roman 1886 y l nda Hizmet gazetesinde tefrika edilir. Halit Ziya’n n ç rakl k dönemi eserlerinin 
ilkidir. O zamanlar romanlar n yay nlanmas  Encümen-i Tefti  denen bir kurulun iznine ba l d r. 
Recaizade Mahmut Ekrem, bu roman n bas lmas  için Halit Ziya’ya yard m edece ini belirtir. Fakat 
Encümen-i Tefti  bu roman n yay nlanmas n  uygun görmez. Kurul, Sefile’nin ‘adaba mugayir’ oldu unu 
söyler. Gerçekten de i lenen konu itibariyle o günün toplumunda bu roman n yay nlanmas  zordur. 
Sefile’de hayat n zorluklar  kar s nda hayat kad n  olmay  seçmi  insanlar n ya am  anlat lmaktad r. 
Asl na bak l rsa roman hayat n bir yans mas  oldu una göre olmayan bir eyin romana konu olmas  
mümkün de ildir. Demek ki romanda anlat lan konu ve insanlar o günkü toplumda var olan 
kavramlard r. Bu konular  i lemek realist hayat  ele almak demektir. Realist sanatç n n görevi de budur. 
Hayat  tüm gerçekli iyle, renksiz, kokusuz, tats z bir ekilde ele almak. Halit Ziya’n n sonralar  roman 
tekni ini ve realizmini çok geli tirmesi belki de bu ilk romanlar na ba l d r. 

“Bu muhavere kanun evvel ay n n en so uk bir gününde Sultan Beyaz t Camii’nin önünde cereyan 
ediyordu. Ya mur o kadar iddetle ya yordu ki sular han m n emsiyesinden geçerek feracesini 
slatmaktayd . K zca z n uryan ba nda pek zay f bir siper kalan sar  saçlar  ucundan su damlalar  

akmakta, ç plak denilecek derecelerde paçavralar alt nda tesettür edemeyen omuzlar n  slatmakta 
idi.” (SE., 2006: 15). 

Roman daha ilk anda yukar daki tasvirlerin oldu u bir bölümle ba lar. Roman n ana kahraman  olan 
Mazlume’nin hayat n n ac kl  yönünü vermek için yazar, stanbul’un en ünlü yerlerinden birini, Sultan 
Bayezit Camii’nin önünü, aral k ay n n en so uk günüyle bizlere tasvir eder. Bayezit Camii stanbul’un 
merkezi noktalar ndan biridir. Günde binlerce ki i oradan gelip geçer. Binlerce insan n gelip geçti i 
böyle bir yerde, aral k ay n n en so uk gününde 13-14 ya lar nda bir k z n omuzlar  aç k bir ekilde 
oturmas  çok ac nacak bir hâldir. Yazar anlat c n n diliyle bu realist tabloyu zihinlerimizde tasavvur 
ettirebilmek için betimlemeyle ba lar roman na. 

Mazlume’nin bir kad nla geçen diyalogunda anne ve babas n  yitirmi , peri an, küçük bir k z oldu u 
anla l r. Ya l  kad n Mazlume’nin hâline ac mayan yahut ac sa bile vurdumduymazl kla ordan geçen 
binlerce ki iden biri olmay p onu evine davet eder. Sefaletin kendisine yükledi i a r ko ullara 
dayanacak takati kalmam  olacak ki Mazlume, itaatkâr bir ekilde kad n , arkas ndan takip eder. Onun 
bu takibindeki hâlin tasviri, içindeki zor artlar  göz önüne getirir. 

“Han m o kadar sür’atle ilerlemekteydi ki Mazlume takipte güçlük çekiyordu. Mazlume’nin titreyerek, 
ya murlara kar  sipersiz slanarak ç plak ayaklar yla rüzgâr n en ziyade iddetle hükümran oldu u 
bu azim meydanl  geçi i sefaletin bir levha-i müthi esini te kil ediyordu.” (SE., 2006: 17). 

Al nt lardan anla laca  üzere realist roman dramatik tarzda anlat lm t r. Dramatik anlat mdan kas t, 
romantik romandaki subjektif anlat m n z tt d r. Romantik romanda yazar, ilahi anlat c ya anlatt rd  
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olaylar , özetleri, tahlilleri, öznel bir yakla mla okuyucuya aktar r. Oysa dramatik roman usulünün 
uyguland  realist romanda olaylar okuyucunun gözü önünde canlanacak eklide betimlenir. 

“Hariçte edit bir f rt na, mahuf sadalar, ac  ac  feryatlar husule getiriyordu. 

Ya murlar pencerelere çarparak nüzul etmekte, korkunç birtak m sadalar ç karmaktayd . Kandilin 
ziya-yi hafifi tenakus etti, Mazlume’yi bu deh etli odada nim bir zulmette b rakt .” (SE., 2006: 26). 

Mazlume, Mihriban Han m’ n evinde mutlu olmaya ba lam t r. Mihriban Han m ismi gibi efkatli bir 
bayand r onun için. K z  kbal de Mazlume’nin yak n dostu olmu tur. Çok sakin görünen bu evde bir 
müddet yabanc  birine rastlamayan Mazlume, on, on be  günlük bir zamandan sonra eve bir erkek 
geldi ini fark eder. Bu erke i ailenin bir akrabas  olarak tasavvur etmek ister, ama öyle olmad n  anlar. 
Kald  evin fuhu  ile kirlendi ini görür. 

“Bister-i masumiyet zannetti i bu yatak, bir melek kadar saf k yas etti i bu kad n, her biri bir fikr-i 
masumane ihtar eder tasavvur etti i bu e ya, bu oda, bu ev heyet-i umumiyesi ile Mazlume’nin 
nazar nda çirkab-alud, mülevves bir ekil ald .” (SE., 2006: 40). 

kbal ve Mihriban Han m aras ndaki ili ki A k-  Memnu’daki Bihter ve Firdevs Han m aras ndaki 
münasebete benzer. öyle ki Bihter, Firdevs Han m’ n k z d r. Firdevs Han m ahlaki yönden sorunlu, 
kocas n  aldatm  bir kad nd r. Bihter de kocas n  aldat r. Fakat Bihter, kocas n  aldatmas n n nedenini 
Firdevs Han m’ n k z  olmas na ba lar. Onunla ayn  genlere sahiptir ve ayn  ortamda yeti mi tir. Sefile 
roman ndaki kbal ve Mihriban Han m aras ndaki ili ki de ayn  ekilde geli ir. Mihriban Han m kocas n  
aldat r. kbal bunu fark edince annesinden nefret eder, fakat ilerde o da ayn  duruma dü er. Annesi gibi 
hayat kad n  olur. Halit Ziya ayn  tarz  iki romanda da uygulam t r. Asl nda bu determinizmin bir 
sonucudur. Determinizme göre ayn  artlar alt nda ayn  sebepler, daima ayn  sonuçlar  verir. 
Determinizm felsefesi natüralizm ak m n n temel dayana d r. Natüralizm de realizmin ileri bir derecesi 
oldu una göre Halit Ziya’n n bu yöntemi eserlerinde uygulamas  çok do ald r. Gerçi Sefile Halit Ziya’n n 
ilk roman d r. As l a rt c  olan Halit Ziya’n n bu ilkeyi ilk roman nda bile uygulayabilecek bir seviyede 
olmas d r. 

Roman n ana kahraman  Mazlume, kbal ve Mihriban Han m’la ayn  ortamda ya ad  için muhtemeldir 
ki onlarla ayn  kadere sahip olacakt r. “Determinizm; imkân, mümkün, tesadüf, mucize ve ola anüstüyü 
kabul etmedi i gibi; her türlü manevi de er ve güçleri (kader ve tanr ) ve insan iradesini de reddeder. 
Böylece bilimsel kadercilik geçerlilik kazanm  olur.” (Çeti li, 1998: 82). 

“ u muhavereden bir hayli zaman geçmi ti ki Mazlume kalkarak odas n n penceresini açt . Bahar n 
ilk günlerine mahsus hazin bir ziya-y  ems genç k z  nura gark etti. Hafif serin bir hava nim uryan 
vücuduna temas ederek seri, tayyar ihtizazlar husule getirdi. 

Mazlume nazar  bahçenin s k a açlar  aras nda kaybolmu  oldu u hâlde mütefekkirane, 
mütehayyilane durdu. Nazar ndan â kane buseler pervaz ederek bahar  taltif ediyordu. 

Genç k z bahar-  nev-zuhura kar  iir ve letafetten mürekkep bir levha te kil etmekteydi.” (SE., 2006: 
57). 

Mazlume kbal ile aras nda geçen diyalogdan sonra o fuhu  yuvas ndan kaçmaktan vazgeçer. Çünkü 
kbal kendisini bu talihsiz duruma artlar n itti ini belirtmi tir. Zaten Mazlume gitmek istese bile 

gidecek bir yeri yoktur. Anlat c  yukar daki m sralarla Mazlume’yi içinde bulundu u nefret hâlinden 
ç kar p rahat bir psikolojiye sokmu tur. Mazlume’nin emailinin ‘ iir ve letafetten mürekkep bir levha’ 
oldu unu anlatarak da okuyucuyu ileriki olaylara haz rlamaya çal m t r. 
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Mazlume, hsan’dan hamile kal r. Bu durumu hsan’a söyledi inde ondan sevinme yerine hakaret 
duyunca ya ad  kapatmal ktan kaçarak bir geneleve girer. Her gece bir ba kas na aittir art k. Bu 
ya am ndan dolay  her eyden nefret eder. Kendisi bu hâle isteyerek dü memi tir. Onu bu artlara 
ko ullar ve d  nedenler sürüklemi tir. Bu yüzden tabiata da nefretle bakar. 

“Birdenbire Mazlume’nin gözleri ufkun bir noktas na in’itaf etti. Güne  genç k zla istihza ediyormu  
gibi k n rutubetli bulutlar aras ndan handeler saçarak yükseliyordu. Mazlume pek çok defalar 
meftunane tema a etti i bu güne i nefretle telakki etti.” (SE., 2006: 171). 

Sokaklarda aç biilaç kalan Mazlume karn n  doyurmak ve s cak bir yerde kalmak için burada da sefil bir 
hayat ya ar. Hastalan p kendini kaybeder. Gözlerini açt nda kendisini Mihriban’ n evinde bulur. Bu ev 
kbal ve Mazlume gibilerin hayat n  karartan bir yerdir. 

“Buras  ehrin her taraf ndan toplanan melcesizlere bir ilticagâh idi. Fakat buras  hayvaniyetlerini 
ikna için birtak m sefillerin de mersas  idi. Sefaletin, mihnetin, sekrin mertebe-i insaniyetten 
dü ürdü ü zavall lar fuhu  denilen çirkab  buradan içerlerdi.” (SE., 2006: 180). 

Roman anlat c  taraf ndan okurun arzu etti i ya da edece i biçimde biter. Mazlume hsan Bey’e rastlar. 
hsan çok fazla dü mü  olan bu k z  tan yamaz. Mazlume hayatlar  karartan bu vicdans zdan öcünü, 

di leriyle hsan’ n boyun damarlar n  parçalay p onu öldürerek al r. 

Nemide ve Trajik Son 

Bu roman Halit Ziya’n n Sefile’den sonraki roman  yani ikinci roman d r. Sefile’nin yaz ld  dönem 
tarihsel olarak Tanzimat edebiyat n n ikinci dönemidir. Tanzimat edebiyat  genel olarak irdelendi inde 
romantizmin tesirinde oldu u görülür. kinci dönem Tanzimat edebiyat  ise realizme geçi  yapm t r. 
Sefile roman  o dönemin artlar n n biraz da d nda olarak neredeyse natüralizme geçecek derecede 
realist unsurlar  sergiler. Sonralar  Nabizade Naz m gibi ahsiyetlerle natüralizm de Türk edebiyat nda 
yer al r. 

Nemide roman , Halit Ziya’n n ikinci roman  olmas na ra men romantizmin unsurlar n  içerir. Oysa 
romantizm realizmden önce gelir. Bu yönüyle Nemide’nin döneminin gerisine gitti i dü ünülebilir. 
Bunun yan nda dil ve anlat m yönüyle de incelendi inde bu roman eski anlay n n paralelinde olarak 
a r bir dille yaz lm t r. Romantik özellikler göstermektedir. Yine de realizme paralel olarak d  tabiat 
gerçekçi bir ekilde tasvir edilmi tir. 

“ evket Bey’in Sultanahmet caddesindeki kona  ikisi selaml k olmak üzere on iki oda ve bir bahçeyi 
havi, muntazam bir bina idi. Sokak kap s ndan girildi i zaman sa  taraftan mermerle mefru  vasi bir 
avluya naz r iki oda, kar  cihetinde bahçeye aç l r büyük bit kap , sol tarafta iki cenahl  bir merdiven 
görülürdü. Bahçe ve sokak kap lar n n iki taraf ndaki büyük pencereler avluyu tenvir etmekte ve kar  
tarafta bahçenin nim bir suretle mü ahede olunan a açlar  eve girilince ho  bir manzara te kil 
eylemekteydi.” (NE., 2005: 44). 

Halit Ziya’n n özellikle olgunluk dönemi eserlerinde tasvirler son derece gerçekçi ve ba ar l d r. Bu 
bak mdan o, selefi Balzac’a benzer. Fakat ilk yazd  romanlar nda, özellikle de Nemide’de tasvir etme 
yönünü çok az kullan r. Bu yüzden bu romanda tasvir sahneleri k tt r. 

Nemide, karakter olarak evket Bey’in k z d r. evket Bey çok sevdi i e i Naime’yi trajik bir ekilde, k z  
Nemide’nin do umu esnas nda kaybeder. Tüm sevgisini Nemide’ye yükler. Ne tesadüftür ki Nemide de 
verem illetine tutulmu tur. Bu durum evket Bey’i peri an eder ve mekân  korkunç bir ekilde 
alg lamas na neden olur. 
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“Koyu ye il perdelerle örtülü olan bu oda hafif ziyal [ kl ] iki mumla tenvir 
edilmi ti[ayd nlat lm t ]. Duvarlar n üzerinde sandalyelerin gölgeleri korkunç bir azametle irtisam 
etmi ti.” (NE., 2005: 58). 

evket Bey, k z  Nemide’yi mesut etmek için her eyi yapmak ister. Nemide’nin Nail’e â k oldu unu fark 
eder. Nail, Nemide’nin amcas n n o ludur. Nail’in teyzesinin k z  Nahit de Nail’e â k olur. Nemide’nin 
büyük bir rakibi vard r. 

“Nahit ile Nemide kö kün deniz cihetine naz r olan avlusunda oturuyorlard . Sarma klarla muhat 
olan kameriyede as l  bir fener, genç k zlar n karanl k içinde bir hayal gibi mü evve  bir surette fark 
edilen vücutlar na donuk bir ziya sal yordu. Havan n hafif ihtizaz yla fener iki tarafa a r meyillerle 
salland kça inti ar eden ziya genç k zlar n saçlar ndan çehrelerine, dizlerinden sinelerine raks ederek 
vücutlar n n muhtelif yerlerine buseler konduruyordu.” (NE., 2005: 85). 

Birgün Nahit, Nemide’ye Nâil’e â k oldu unu söyler. Nemide iki sevenin aras na girmemek için kendini 
feda edip Nail’den ayr l r. Sonra Nemide annesinin kaderi üzere genç ya ta ölür.  

Bir Ölünün Defteri’nde dramatik a k 

Bir Ölünün Defteri, Halit Ziya’n n gençlik dönemi ya da zmir dönemi diyebilece imiz döneminin 
eserlerindendir. Bu romanla birlikte o, usta romanc l a do ru ad m atar gibidir. çerik ve teknik olarak 
de erlendirildi inde bu roman, yazar n ilk ve son romanlar  aras nda geçi  dönemi roman  say labilir. 
Halit Ziya’n n romanlar nda göze çarpan husus ana karakterlerin ebeveynlerin en az birini kaybetmi  
olmas d r. Halit Ziya özellikle ma dur insanlar n hayat n  konu olarak ele almaktad r. Bu onun 
romanlar n n en gerçekçi yönünü te kil eder. “Hangi yöntemle yaz l rsa yaz ls n ününü yitirmeyen, 
ya ayan romanlar, daha çok, gerçe i verenlerdir.’’ (Önertoy, 1999: 11). 

O, gerçe i mekân unsurlar na yans t rken karakterin ruh hâline göre yans t r. Karakter huzurluysa 
mekânlar  beyaz, mutsuzca siyah tonlarda anlat r. Bu roman n ilk sayfas  karakterlerin olumsuz bir 
durumda olduklar n  gösteriyor gibidir. 

“Pencerenin kenar nda gözleri; bu hazin gecenin önünde tersim etti i muzlim levhay , denizin siyah 
sath  üzerinde yuvarlanan karart lar telatumunu, di er sahilde ya mur silsilesiyle titreyen donuk 
ziyalar  dola t ktan sonra odan n ortas na do ru ilerledi: 

-Ne hazin hava!..  dedi.” (B.Ö.D., 2005: 11). 

Roman olay örgüsünün ileri safhalar nda ba lar. Geriye k r lmalarla karakterler aras nda ilgi 
sa lanmaya çal l r. S k nt l  bir ortam oldu unu ifade etmek için her ey karamsar bir tabloyla çizilir. 

“Gözleri peri an bir nazarla etraf  ihata eden zulmetleri, zulmetlerin içinde birer kesif heyula gibi 
duran a açlar , gözlerinin alt nda bulutlara gömülmü  elvah , sislerin aras nda birer hayal gözü gibi 
garip ihtizazlarla bakan ziyalar  dola t . 

Zulmet!... Sükut!... 

Her kö ede bir gam eseri, her manzarada bir hüzün rengi vard .” (B.Ö.D., 2005: 20). 

Bu sahneler alt nda Hüsam, kendisine gelen bir ça r  üzerine arkada  Vecdi’nin evine gider. Vecdi, 
Hüsam’ n çocukluk arkada d r. Yat l  okula verildi inde Hüsam’la tan r. Hüsam’  her zaman gitti i 
halas n n evine götürür. Halas n n k z  Nigar’la tan t r r. Halas , k z n  Vecdi’ye vermek ister. Vecdi’nin 
de Nigar’da gönlü vard r. Fakat Nigar ve Hüsam aras nda bir a k geli ince onlar n aras na girmemek 
için kendini feda eder, sava a gider. Yazar Halit Ziya, karakterlerinin ki isel çöküntülerini bu sava larla 
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ve olaylar n geçti i di er mekânlarla vermeye çal r. Tanzimat’ n ve Halit Ziya’n n di er romanlar nda 
bu olgu oldukça çok i lenmi tir. 

Vecdi sava tan bir kolunu kaybederek döner. Ya murlu bir havada d ar da bekleyince hastalan r. Bu 
hastal k onu ölüme sürükler. Ölüm dö e indeyken arkada  Hüsam’  son kez görmek için ça r r. Hüsam 
ve Nigar evlenmi ler ve çocuklar  olmu tur. Hüsam Vecdi’yi görmek için geldi inde onun yatt  
mekânda ölümün izlerini görmektedir. 

“Etraf na bakt ; perdeleri kapanm , koyu renkli kuma larla dö enmi  zulmetine zulmetler kat lm  
bu sakin oda; duvarlar  örten kütüphanelerin içinde hazin duran bu kitaplar; tavan n ortas nda 
hal n n üzerine soluk bir renk aksettiren kandil; bütün bu hüzün ve sükun ye il perdenin ötesinde 
haz rlanan mevtin matemini tutuyor gibi sakit bir elem içinde duruyordu.” (B.Ö.D., 2005: 22). 

Halit Ziya’n n tüm romanlar  trajik bir ekilde sonlan r. Ana karakterler hep ac  çekerler. Bir Ölünün 
Defteri’nde Vecdi ölünce tabiat ona a lar gibidir. 

“Bu esnada ya mur sabahlar na mahsus bir sisli fecir slak lacivert gözlerini aç yordu…” (B.Ö.D., 
2005: 158). 

Sonuç  

Halit Ziya U akl gil’in zmir dönemi romanlar  Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri ve Ferdi ve 
ürekas ’d r. Bu romanlar onun ç rakl k ve kalfal k dönemi diyebilece imiz döneminin romanlar d r. 

Dil-anlat m aç s ndan ve teknik aç dan Tanzimat döneminin özelliklerini gösterirler. lk dönem 
romanlar yla uyumlu olarak bu eserlerde de romantik unsurlar a r basar. Halit Ziya, Servet-i Fünun 
dönemi eserlerinde realist olmasa, bu ilk dönem romanlar ndan yola ç k larak onun romantik oldu u 
bile iddia edilebilir. Bu eserlerinde duygusall k ve ezilmi lik hep ön plandad r. lk roman  Sefile’de 
kurgusal eksikli e dü er. Sonraki romanlar  çok geli mi  olmasa da gittikçe olgunla r. stanbul dönemi 
romanlar  Mai ve Siyah, A k-  Memnu, K r k Hayatlar ve Nesli Ahir’dir. Bu romanlar nda o, hem kendini 
hem Türk edebiyat n  geli tirmi tir. Mai ve Siyah ile ba layan olgunluk dönemi A k-  Memnu ile zirveye 
ç kar. Bu iki romanda Halit Ziya mükemmelli e eri mi , realizmi tam anlam yla olay örgüsünde, 
karakterlerde, mekânlarda ve di er yap sal unsurlarda sergilemi tir. Tabiat tasvirlerinde Balzac ve 
Tolstoy gibi yazarlarla benzerlik gösterirken Stendhal’in ayna benzetmesine yak r bir ekilde mekân 
unsurlar n  yorumlam t r. Servet-i Fünun romanlar  d  mekânlar  da tasvir etse asl nda salon 
romanlar d r. Halit Ziya iç mekânlar  tasvir etmede oldukça usta bir romanc d r. Mekân  tasvir ederken 
oldu u gibi aktarmam  karakterlerin ruh hâllerini bu unsurlarda yans tm t r. Bu yönüyle o 
empresyonist airlere benzeyen vas flar ta r.  

nsanlardan ve bask lardan bunalan sanatç lar kendileri için sonsuzlu u ifade eden tabiata yönelirler. 
Bask y  en çok hisseden Servet-i Fünun yazarlar  kendi bunal mlar n  karakterlerinin psikolojileri 
vas tas yla tabii unsurlara yans tm lard r. Bu asl nda romantik eserlerde kendini gösteren bir özellik 
olsa da realist eserlerin romantizmle bulu tu u Servet-i Fünun romanlar nda s kça rastlan lan bir 
durumdur. Halit Ziya’n n romanlar nda karakterler mutsuz bir görüntü sergilediklerinden anlat c n n 
tabiat  ifade edi  biçimi de karamsar bir tablo eklinde yans r. Tabiat unsurlar  bireyin iç dünyas n  
yans tmas  bak m ndan bir vas ta görevi görür. ncelenen tüm romanlarda U akl gil’in karakterleri 
hayata mutlu ba lay p sükût-  hayale u rayan portreler çizerler. ah slar n hayal k r kl klar  anlat c lar 
yard m yla iç ve d  mekâna ait tabiat unsurlar nda derinlemesine yans t l r. Halit Ziya yaral  
psikolojileri yans t rken romantizmden de yararlan r. Kahramanlar n psikolojilerini güçlü tahlillerle 
sunar. Tabiat tasvirlerinde ise insan ruhunun do aya aksedi i rahatl kla görülebilir. Yazar n gerçeklik 
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alg s  salt gerçeklikten ibaret de ildir. Hayat n gerçekli iyle sanat n gerçekli i birbirinden farkl  eyler 
oldu undan karakterleri, mekânlar  ve tabiat  olu tururken bu unsurlar  do al gerçeklik içinde vermez, 
sanatsal gerçeklikle yans t r. Sonuç olarak karakter psikolojisi ve tabiat ili kisini güçlü bir ekilde 
eserlerine yans tan Halit Ziya U akl gil, Türk roman n n ve Türk edebiyat n n geli mesinde kö e 
ta lar ndan biri olmu tur. 
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30- Somut olmayan kültürel miras n elektronik kültür ortam nda aktar m : 
Kukuli müziklerindeki kültürel unsurlar 

ule GÜMÜ 1 

APA: Gümü , . (2022). Somut olmayan kültürel miras n elektronik kültür ortam nda aktar m : 
Kukuli müziklerindeki kültürel unsurlar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 
492-505. DOI: 10.29000/rumelide.1073962. 

Öz 

Kültür, milletlerin kimli ini belirleyen temel unsurdur. Maddi manevi üretimlerin bütünü olarak 
de erlendirilen kültür, bir milletin millî kimli ini olu turdu u için o milletin tarih sahnesindeki 
varl n  sürdürebilmesi, kültürünü gelecek ku aklara aktarabilmesi ile do ru orant l d r. Somut 
olmayan kültürel miras n yinelenerek yahut yenilenerek aktar m  çe itli araçlarla 
gerçekle ebilmektedir. Bu araçlardan biri de kültür aktar m n n en alt tabakas nda ve ilk a amas nda 
bulunan çocuklara hitap eden çizgi filmlerdir. Bu çal mada Kukuli adl  çizgi filmde yer alan yirmi 
parçan n içeri i ve klipleri somut olmayan kültürel miras  aktarmadaki rolü aç s ndan incelenmi tir. 
Çizgi filmin içeri ine uygun olarak yerle tirilmi  olan ark lar / türküler ile bunlar n kliplerinde yer 
alan kültürel unsurlar tespit edilmi tir. Çal mada örneklem ve içerik analizi yöntemi kullan lm t r. 
Yap lan inceleme neticesinde ele al nan ark larda ve onlar n kliplerinde kültürün en temel unsuru 
olan dile ait kal p sözlerin, atasözü ve deyimlerin, s kl kla kullan ld  tespit edilmi tir. Ayr ca halk 
oyunlar , müzik kültürü, halk mutfa , halk hekimli i, temizlik, aile kültürü, kom uluk kültürü, 
payla mc l k, meslek folkloru, pazar kültürü tespit edilen kültürel unsurlar aras ndad r. Somut 
olmayan kültürel miras de erlerini etkileyen, modern ça n getirdi i dijital kültür ve 
ehirlile me/kültür de i imi gibi konular da incelenen ark  ve kliplerde yer almaktad r. Kültürel 

unsurlar  içeren yerli çizgi filmlerin artmas  ve bunlar n uluslararas  sunumu kültürümüze ait 
unsurlar n yurt içinde ve yurt d nda etkin bir biçimde aktar m n  sa layacakt r. 

Anahtar kelimeler: kültür aktar m , kültürel kod, kültürel miras, çizgi film 

The transfer of intangible cultural heritage in digital media: cultural elements 
in Kukuli songs 

Abstract 

Culture is the fundamental element that determines the identity of nations. Considered the whole 
material and moral productions, culture creates the national identity of a nation, so the survival of 
the nation on the history stage is directly related to its ability to transfer its culture to future 
generations. The transfer of intangible cultural heritage by repetition or renewal can be achieved 
through various means. One of these means is cartoons that appeal to children at the lowest level and 
the first stage of cultural transfer. In this study, the content and video clips of twenty songs in the 
cartoon Kukuli were examined in terms of their role in transferring the intangible cultural heritage. 
The songs used according to the content of the cartoon and the cultural elements in the video clips of 
these songs were determined. The sampling and content analysis methods were used in the study. 
Nineteen songs with cultural elements were evaluated along with their video clips. As a result of the 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü, Gösteri Sanatlar  (Sivas, 

Türkiye), sulegezer45@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-7028-6292 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
09.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073962]  
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examination, it was determined that expressions, proverbs, and idioms, the most fundamental 
element of culture, are frequently used in the songs and their clips. In addition, folk dances, music 
culture, traditional cuisine, traditional medicine, cleaning, family culture, neighborhood culture, 
sharing, Professional folklore, market culture are among the cultural elements that were determined. 
Topics such as affecting intangible cultural heritage values dijital culture and urbanization/culture 
change brought by the modern age were also found in the songs and clips examined. The increase in 
domestic cartoons containing cultural elements and their international presentation will ensure that 
the elements of our culture are effectively transferred at home and abroad. 

Keywords: cultural transfer, cultural code, cultural heritage, cartoons 

Giri  

Kültür, bir milletin maddî ve manevi üretimlerinin bütünüdür. Milletlerin millî karakterini olu turan, 
bir milletin tarih sahnesindeki duru unu belirleyen içinde ya ad  kültürdür. Kültürel benli ini yitiren 
milletler, asimile olmaya ve varl klar n  kaybetmeye mahkûmdur. Bu sebeple özbenli i meydana getiren 
kültürel kodlar n zamana ve zemine uyumlu bir biçimde yinelenerek veya yenilenerek aktar lmas  
gerekmektedir.  

Somut olmayan kültürel miras n korunmas  ve gelecek ku aklara aktar m  hususunda uluslararas  
geçerlili i olan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözle mesi vard r. UNESCO’nun 17 Ekim 2003 
tarihinde toplanan 32. Genel Konferans ’nda kabul edilen sözle mede yer alan birinci maddede somut 
olmayan kültürel miras ba l  alt nda nelerin bulundu u ifade edilmektedir (O uz, 2009: 63; O uz, 
2013: 5-13). Buna göre sözlü anlat mlar ve sözlü gelenekler, gösteri sanatlar , toplumsal uygulamalar, 
ritüeller ve festivaller, halk bilgisi, evren ve do a ile ilgili uygulamalar, el sanatlar  gelene i somut 
olmayan kültürel miras unsurlar  içerisinde de erlendirilmektedir. UNESCO’nun haz rlad  Somut 
Olmayan Kültürel Miras n Korunmas  Sözle mesi, sanayile me ve küreselle me neticesinde zamanla 
yok olan somut olmayan kültürel miras ürünlerini koruma alt na alma dü üncesiyle imzalanm t r. 
Türkiye bu sözle meye 2006 y l nda taraf olmu tur. Sözle me sürecinde taraf olan devletler ulusal 
dökümler haz rlayarak Acil Koruma Gerektiren Liste ve Temsili Liste olu turmu lard r. Baz  taraf 
ülkeler ise Ya ayan nsan Hazineleri Program n  ilan etmi lerdir (Gürçay r 2011: 5-10). 

Bu sözle me küreselle en dünya kar s nda yerel kültürleri ve kültürel ifade çe itlili ini koruma alt na 
almay  hedeflemektedir. Bu hususta müzeleme bir yöntemdir. Bir ba ka yöntem ise ya ayarak ve 
ya atarak korumakt r ki bu da ancak kültür aktar m  ile mümkündür.  Kültür aktar m n n sa lanaca  
araçlardan birisi de çizgi filmlerdir. 

Kültür unsurlar n n içeri e uygun bir ekilde çizgi film kurgusuyla aktar lmas  kültürel belle in 
devaml l n  ve kal c l n  sa lamaktad r. Bat  bu hususta çizgi filmlerin etki gücünden oldukça aktif 
bir ekilde yararlanmaktad r. Giyim ku amdan yeme içme kültürüne ve aile içi ili kilerden sosyal 
ileti ime pek çok kültürel de erin Avrupa yap m  çizgi filmlerde yer buldu u görülmektedir. Günümüzde 
kültür aktar m  için uygun içeri e sahip yerli yap m çizgi filmlerin say s n n artmas  sevindirici bir 
geli medir.  
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Çizgi filmlerin2 hitap etti i kitle ve etkileme gücü dü ünüldü ünde güçlü kodlamalara sahip oldu u 
görülmektedir. Bu kodlamalar n önemli bir k sm  kültür eksenlidir ve gelenekten beslenmektedir. 
Görsel materyaller sözlü kültürün aktar m  için bir araçt r ve halkbilimcilere ara t rma için pek çok 
malzeme sunmaktad r (Ölçer Özünel, 2012 172). Kültürel kodlar görsel metinler arac l yla ça a uygun 
bir biçimde yeni görünümleriyle gelecek ku aklara aktar lmaktad r (Metin Basat, 2014: 226). 

Televizyon ça da  toplumlarda toplumsal gerçekli i in a eden bir araçt r (Gerbner, 1972: 37’den aktaran 
Erdo an, 2014: 154). Yak n zamana kadar bireyler aras  veya grup ili kileri arac l yla yüz yüze 
gerçekle tirilen kültür aktar m  günümüzde dijital ortamda televizyon ve internet arac l  ile 
sa lanmaktad r. Televizyon ve internetin kültür aktar m na ve devaml l na, dü üncelerin de i im ve 
dönü ümüne, sosyal hayatta kaplad  yere bak ld nda bu alanda bir ara t rma yapma gereklili i 
do maktad r. TÜ K ve RTÜK’ün 2013 y l nda gerçekle tirdikleri ara t rmaya göre 6-10 ya  grubu 
içerisindeki çocuklar n % 94,8’inin günlük televizyon izledi i ve bu çocuklar n %93,8’inin çizgi film 
izledi i tespit edilmi tir (E itti, 2016: 127). Bu ara t rmadan hareketle kültür aktar m n n ilk 
basama nda yer alan çocuklar n neredeyse tamam n n bilincini, ki ili ini ekillendirmede çizgi 
filmlerin oldukça etkili oldu u ortaya ç kmaktad r. Çizgi filmler, somut olmayan kültürel miras n 
aktar m  hususunda da etkin bir araçt r. Yap lan ara t rmalar göstermi tir ki çocuklar izledikleri çizgi 
filmlerden büyük ölçüde etkilenmi , çizgi film kahramanlar  gibi davranmaya, giyinmeye 
özenmi lerdir.3 

1. Kukuli hakk nda  

Kukuli adl  çizgi film, ad n  çizgi filmin ana karakteri olan maymun Kukuli’den al r.4 Çizgi film Kukuli 
adl  Youtube kanal nda, TRT Çocuk ve Minika Çocuk’ta yay nlanm t r. Yeni bölümleri Youtube 
kanal nda ve Minika Çocuk’ta yay mlanmaya devam etmektedir. Fauna Production’un yap mc l n  
yapt  bir yerli çizgi film olan Kukuli’de ba karakter sevimli maymun Kukuli’dir. Tinky ve Minky de 
kurgu içerisinde öne ç kan di er iki karakterdir. Bu üçlü d nda Toriki ve Dütdüt de çizgi filmde yer alan 
karakterlerdir. Kukuli’de her bölüm birbirinden ba ms zd r. Her bölümde farkl  bir konu ele al n r. 
Payla ma, temizlik, mevsimler, aile içi ili kiler gibi konular didaktik bir ekilde i lenir. Çocuklara 
verilmek istenen mesajlar, kurgu içerisine müzik ve dans da eklenerek e lenceli bir ekilde 
sunulmaktad r. Çizgi filmin didaktik yönü a r basmakla birlikte dans ve müzik e li indeki sunum, bilgi 
ve kültür aktar m n  ilgi çekici hale getirmektedir.  

Kukuli markala m  çizgi karakteri ve sosyal medya fenomeni olmas  bak m ndan da ilgi çekicidir. 175 
çe it lisansl  ürün ile pazarlama sektöründe de öne ç kmaktad r. Kukuli filminin kahramanlar ; oyuncak, 
k rtasiye ve tekstil sektöründe yerini alm t r. Bu kahramanlar n resimlerinin oldu u kullan m e yalar  
çocuklar taraf ndan sevilmekte ve tercih edilmektedir. Çok sevilen Kukuli yurt içinde kazand  ba ar y  
yurt d nda yay nlanarak uluslararas  seviyeye ula t rm t r. Çizgi film, ngilizce olarak da piyasada yer 
almaktad r. Ayr ca 13 farkl  dile çevrilmesi hedeflenen film bugün yurt d nda yay mlanma imkân  da 
bulmu tur. Yerli yap m bir çizgi filmin yurt d nda da gösterime girmesi Türk kültürünün uluslararas  
tan t m  noktas nda önem ta maktad r.  

                                                             
2  Çizgi film ve animasyon kavramlar , kavramlar n tarihçesi ve yap m  hakk nda detayl  bilgi edinmek için; Kaba (1992), 

Atan (1995), Alan (2009), Özakçao lu (2009) ve Yap c o lu (2010)’un çal malar na müracaat edilebilir. 
3  Konu hakk nda detayl  bilgi için bak n z: Kaba (1992), Murato lu (2009), Atan (1995), A ç  (2006), Alan (2009), 

Eskandari (2007), K lc  (2009), Özsevgeç ve Saka (2018). 
4  Ayr nt l  bilgi için bak n z: (http://www.animasyongastesi.com/tag/kukuli/) (05.01.2022) ve 

(http://www.ranini.tv/haber/31721/1/yerli-cizgi-dizi-kukulinin-sohreti-gunden-gune-buyumeye-devam-ediyor) 
(05.02.2022).  
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2. Kültürden ekrana yans yanlar: : Kukuli ark lar ndaki kültürel unsurlar 

Bu çal mada Kukuli adl  çizgi filmde yer alan ark lar n kültür kodlar n  aktarma konusundaki rolü 
de erlendirilmi tir. Çizgi filmde yer alan ark lar ve bu ark lar n kliplerinde yer alan kültürel unsurlar 
tespit edilmi tir. Çal mada örneklem ve içerik analizi yöntemi kullan lm t r. çerisinde kültürel 
unsurlar  bar nd ran yirmi ark , klipleri ile birlikte de erlendirilmeye tabi tutulmu tur. Buna göre 
ark larda ve kliplerinde sözlü kültürümüzün önemli bir parças  olan deyimlere s kl kla yer verildi i 

görülmektedir. Bunun yan nda halk oyunlar , müzik kültürü, halk mutfa , halk hekimli i, temizlik, aile 
kültürü, kom uluk kültürü, payla mc l k, meslek folkloru, pazar kültürü tespit edilen kültürel unsurlar 
aras ndad r. Modern ça n getirdi i dijital kültür ve ehirlile me/kültür de i imi gibi konular da 
incelenen ark 5 ve kliplerde yer almaktad r.  

2.1. Kal p sözler 

Kültür olu umunu, geli imini ve gelecek nesillere aktar lmas n  sa layan dildir. Bu sebeple dile ait 
de erler kültürün en önemli unsurlar d r. Bu hususta içeri inde bir milletin ya anm l klar n  ve 
özbenli ine ait hususlar  içeren atasözü ve deyimler öne ç kmaktad r. Kukuli adl  çizgi filmin ark lar  
incelendi inde özellikle deyimlerin yo un olarak kullan ld  tespit edilmektedir. Elini Y ka adl  ark da; 
tahtal köyü boylamak, mis gibi kokmak deyimleri yer almaktad r: “Aç muslu u su aks n kir pis pas pus 
kalmas n / O zal m bakteriler tahtal köyü boylas n / (…) Sabun mis gibi kokar hem temizler hem paklar 
/ Y kan nca ellerin oh ne güzel ferahlar.” 

Pasakl , adl  ark da; deli etmek, mikrop yuvas  deyimleri öne ç kar: “Pasakl  pasakl  / Pasakl s n Kukuli 
/ Kirlettin her yeri / Deli ettin Tinky’i / (…)Hep kirlidir odas  / Kokusu da cabas  / Tam bir mikrop 
yuvas .” Nereye Koyduysan Ordad r ark s nda ise “alt n  üstüne getirmek” deyimi dikkat çeker: “Sa a 
bakt m sola bakt m bulamad m / Nereye koyduysan ordad r. / Evin alt n  üstüne getirdim / Nereye 
koyduysan ordad r.” Düt Düt adl  ark da, “Dütdüt'tür benim ad m / Yollar benden sorulur / Benimle 
a k atan / Be  dakikada yorulur / im ek gibi çakar m / Rüzgâr gibi geçerim / oförlükte ustay m / 
Gezmeyi çok severim.” sözlerinde geçen “benden sorulur, a k atmak, im ek gibi çakmak, rüzgar gibi 
geçmek”  ifadeleri dilimizde kal pla m  deyimlerdir.  

Tut Tut adl  ark da; di ini s kmak, yolunu tutmak, kendini koyuvermemek deyimleri yer almaktad r:  
“Çi in geldi tut tut tut s k di ini Kukuli / Tuvaletin yolunu tut tut tut / (…) Koyverme kendini hemen / 
Tuvaletin yolunu tut tut tut.” Yaz Geldi adl  ark da; kendini d ar  atmak, tad n  ç karmak, kahkaha 
patlatmak, a ka gelmek deyimleri vard r: “Yaz geldi, okullar tatile girdi / Sonunda, ortlar terlikler 
giyildi / Kukuli, kendini d ar  att  / Sokakta, yaz n tad n  ç kard  / (…) Patlad , ne e dolu kahkahalar / 
A açlar meyveye doydu / Ba aklar sapsar  oldu / Sar  k z ikiz do urdu / Yaz geldi / K nal  kuzu meledi 
/ Balar s  v z v z dedi / Çiçek böcek a ka geldi.” Ayr ca bu ark n n klibinde havan n s cakl n  göstermek 
için Kukuli yere yumurta k rar ve yumurta pi er. Halk aras nda yayg n olan ve havan n çok s cak 
oldu unu belirtmek için kullan lan ‘Kafamda yumurta k rsam pi er.’ deyiminin klipte gösterimi 
gerçekle tirilmi tir. Abur Cubur adl  ark da; yaz k olmak ve mideyi bozmak deyimleri yer al r: “Karn n 
a r r gurul gurul / Sa l na yaz k olur. / (…)Abur cubur hapur hupur / Sonunda bozdun mideyi.”  

Payla mak Güzel adl  ark da hadi yine iyisin, karde  pay  deyimleri yer al r: “Hey Kukuli merhaba! / 
Nas ls n, iyi misin? / Bir sürprizim var sana hadi yine iyisin! / Çikolata çok tatl  ama payla mak daha 

                                                             
5  Bu makalede kullan lan ark  / türkü sözleri https://www.youtube.com/watch?v=t1AadJ_jR9c (02.01.2022) adresinde 

yer alan videolardan al nm t r.   
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tatl  / Bir sana bir de bana yapal m karde  pay  / Payla mak güzel payla mak güzel.” Arkandan A lar 
adl  ark da pat diye, boynu bükük, hüzün çökmek, yüzü dü mek, ah çekmek, silip süpürmek, götürmek 
(yemek) deyimleri tespit edilmektedir: “Bak yine yar m b rakt . / Pat diye sofradan kalkt . / Nohutlu 
pilav barbunya. / Boynu bükük mahzun kald . / (…) Sofraya bir hüzün çöktü. / Mercime in yüzü dü tü. 
/ Köfte derin bir ah çekti. / Bak en çok ekmek üzüldü. / Arkandan a lar, arkandan a lar. / (…) yi s y r 
sil süpür / Ye bitir hadi götür / Yaz k çöpe gitmesin kalanlar.” Ak am Yatmaz Sabah Kalkmaz adl  ark da 
uykusunu almak, seni gidi, büyük sözü dinlemek, geri kalmak ifadeleri kal p kullan mlar olarak dikkat 
çekmektedir: “Ak am yatmaz sabah kalkmaz / Uykusunu alamaz / Seni gidi yaramaz / (…)Tam bir 
haylaz / Saat olmu  11-12 / Hala ayakta bizimki / Büyük sözü dinlemez ki / Terli i yer annesinden / 
Geceleri geç yat nca / Sabahlar  geç kalk nca / Okula da geç kal nca / Geri kal r derslerinden.” Kar 
Ya yor adl  ark da; sabah n körü, tatl  bir tela  içinde olmak, su gibi akmak, gece gündüz (sürekli), 
göbek atmak deyimleri yer almaktad r: “Kukuli’ye bak n hele! / Kalkm  sabah n köründe. / (…) Tatl  bir 
tela  içinde eldivenleri elinde. / (…) Sonbahar, yaz, ilkbahar, k  / Günler su gibi akarm . / Gece gündüz 
hep kar ya m  / Vali televizyona ç km  / Okullar  tatil yapm  / Çocuklar çok mutlu olmu  / 
Mutluluktan göbek atm .”  

H çk r k adl  ark da ise bo az na tak lmak ve kâr etmemek deyimleri yer al r: “Tak lm  bo az na / 
Gitmemi  bu h çk r k / (…) Hiç bir ey kar etmemi  / Geçmemi  bu h çk r k” Tur u Tur u adl  ark da 
tad na doyamamak ve içinin bir ho  olmas  deyimleri dikkat çeker: “Doyamam hiç tad na k t r k t r 
di lerim / Bi' ho  oluyor içim kama yor di lerim.” Tebessüm En Güzel Hediye adl  ark da; çat k ka l , 
atarl , mahkeme duvar , ek i surat, gemileri batmak, yüzünde güller açmak, iki gözüm, yüzü sirke 
satmak, ömre bedel, afakanlar n basmas , içi kararmak, pi mi  kelle gibi ifadeleri yer al r: “Uyan r çat k 
ka l  / Huysuz, aksi atarl  / Hiç bir nedeni yokken / Yüz mahkeme duvar / Ek i suratla gezer sorsan yok 
bir eyim der / Gemilerin mi batt ? / Kukuli art k yeter / Güller açs n yüzünde / (…) Kukuli iki gözüm/ 
Sirke satmas n yüzün / Bir gülü  ömre bedel / Sen gülsen dünya güler / Afakanlar basmas n / çin hiç 
kararmas n / Tam pi mi  kelle gibi / Haydi s r t bakal m / Güller açs n yüzünde / Gülümse gülümse.” 

Bar  Manço’nun “Nane Limon Kabu u” adl  parças na da çizgi filmde yer verilmi tir ve bu ark n n 
sözlerinde çok say da kal pla m  söz yer almaktad r: “Bir çiçekle bahar olmaz.”, “kendini bilmek”, “can 
pazar ”, “Zürafan n dü künü beyaz giyer k  günü.”, “ ifay  kapmak”, “ bin derde deva” “ çok ya a / sen 
de gör” ,“önünü k  tutmak”, “evdeki hesap çar ya uymaz”, “dizini dövmek”. ark n n sözlerinde geçen 
bu kal p ifadeler dilimizin zenginlikleridir ve bu ark n n çizgi film içerisinde yer almas  bu kültürel 
zenginliklerin çocuklara aktar m n  hem kolayla t rm  hem de ak lda kal c  olmas n  sa layarak 
h zland rm t r. ark n n sözleri u ekildedir: “ Eski adamlar do ruyu söylemi  / Bir çiçekle bahar olmaz 
/ Ki i kendini bilip sa a sola sormal  / Can pazar  bu oyun olmaz / Zürafan n dü künü beyaz giyer k  
günü / Sonunda ifay  kap pta a r nca / Bana gel beni dinle iyi yaz / Defteri kalemi al iyi yaz / Nane 
limon kabu u bir güzel kaynas n aman / Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçe i biraz tere otu katas n aman / 
Ha ha ha ha ha hatta biraz tarç n bir tutam zencefil aman / Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor biraz 
daha sabret güzelim / Ha ha ha ha ha hap u / Çok ya a / Sen de gör / Rahat ve iyi ya a / Sen tedbirini 
al önünü k  tut b rak yine de yaz gelsin / Ço u zaman hesap çar ya uymaz sonra dizini döversin.”  

Dilin soyut anlaml  sözcükleri olan deyim ve atasözlerinin müzik ve dans e li inde ark lar içerisinde 
sunumu çocuklar n ilgisini çekmi  ve kültürün temel unsuru olan dile ait aktar m n gerçekle mesi kolay 
ve e lenceli hale gelmi tir. 
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2.2. Tekerleme 

Çizgi filmde yer alan Macera Diyar  adl  ark n n sözlerinde masal tekerlemesine yer verildi i 
görülmektedir. Masallarda zaman  h zland rmak için kullan lan geçi  tekerlemesi ark da yer al r: 
“Macera diyar  macera diyar  / Geliyorum az kald  az kald  / Az kald  / Az gittim ve uz gittim / Dere tepe 
düz gittim / Yoruldum ama y lmad m / Sonunda yollar  tükettim”. Sözlü kültür ürünlerimizden olan 
masal n önemli bir parças  olan tekerlemelerin çizgi film içerisinde ark  format nda yer almas , kültür 
aktar m  aç s ndan önem arz etmektedir. 

2.3.Müzik  

Ele al nan ark larda Türk müzik kültürünün hem geleneksel hem de modern örneklerine yer verilmi tir. 
Ordu yöresine ait olan F nd k Dallar  adl  türkü çizgi filmde “Yine ye illendi f nd k dallar /Zaten hep 
ye ildi f nd k dallar ” sözleriyle yer alm t r. Geleneksel müzik kültürümüzü yans tan bu örne in çizgi 
film içerisindeki sunumu geleneksel müzi in gelecek ku aklara aktar m  aç s ndan önemlidir. Küçük bir 
çocuk tek ba na türküyü dinlemekten ho lanmayabilir ancak çizgi film içerisinde yer ald nda bu onun 
ilgisini çekecektir.  

Çizgi filme ait ark lar bölümünde sadece halk müzi ine de il klasik müzi e de yer verilmi tir. “Katibim”  
veya “Üsküdar’a Gider iken” ad yla bilinen parça6 film içerisinde sözsüz olarak yer al r.  Klibinde ise 
Minky’nin gitar çald  görülürken Tinky elinde kenarlar  i lemeli,  pembe bir emsiyeyi döndürür. Bu 
haliyle Tinky, eski stanbul han mefendilerini taklit etmektedir. 

“Hayat Hareket” adl  ark n n müzi i ise 70’li y llar n Türk filmlerinde s kça görülen kanto müzi i 
and rmaktad r. Geleneksel müzik kültürünün yan  s ra modern müzik kültürümüzün de çizgi film 
içerisinde yer buldu u görülür. Bar  Manço’ya ait olan iki ark  ele al nan senaryo ile ba lant l  olarak 
çizgi film içerisine yerle tirilmi tir. Bunlardan ilki 1981 y l nda ç kan ve “Sözüm Meclisten D ar ” adl  
albümde yer alan “Arkada m E ek” adl  ark , di eri 1998 y l nda ç kan ve “Full Aksesuar 88 Manço 
Sahibinden htiyaçtan” adl  albümde yer alan “Nane Limon Kabu u” ad n  ta yan ark d r. Ayr ca 
Mahmut Tuncer’in 1992 y l nda ç kan “Kalbimde Sen” adl  albümünde yer alan “Bakkal Amca”  adl  ark  
da çizgi filmde yer almaktad r. Bugün nostalji ku a nda yer alan bu ark lar n çizgi film içerisinde 
çocuklara aktar lmas  müzik kültürümüze dair birikimin yeni nesillerce bilinmesini sa layacakt r. 

2.4. Halk danslar  

Dans, duygu ve dü üncenin, ya am tarz n n müzik e li inde beden hareketleriyle aktar m d r. Bir 
milletin yerel danslar  incelendi inde kültürel ya am  ile ilgili ipuçlar na ula mak mümkündür. Halk 
danslar  içinden ç kt  toplumun sosyal ve ekonomik durumunu, co rafya ve iklimini, geçim 
kaynaklar n , duygu ve dü ünce dünyas n  yans tmaktad r. ncelenen ark lar n kliplerinde Türk halk 
danslar ndan örnekler söz konusudur. Kukuli adl  çizgi filmin incelenen ark lar ndan dördünün 
klibinde halk danslar  icras  gerçekle tirildi i görülmektedir. Elini Y ka ad n  ta yan ark n n klibinde 
Kukuli elinde marakas7 ile ritim tutar. Tinky ve Minky de çiftetelli oynar. 

                                                             
6  Bu türkü Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan ve S rbistan gibi geçmi te Osmanl  s n rlar  içerisinde yer alan Balkan 

devletlerinde de bilinmektedir. Sultan Abdülmecid döneminde ortaya ç kt  tahmin edilmektedir. 
(https://musikilugati.com/katibimin-hikayesi/ ) (29.12.2021). 

7  Tahta, bambu ve plastikten yap lan, içindeki bo lu a küçük, sert parçac klar n yerle tirildi i, elde salland nda ç kard  
ses ile ritim tutmada kullan lan çalg . Bu çalg , Afrika ve Latin Amerika müziklerinde yayg n olarak kullan lmaktad r. (Bkz: 
https://tr.10steps.org/Fazer-Maracas-2614 (29.12.2021) 
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Resim 1: Tinky ve Minky çiftetelli oynarken. (https://www.youtube.com/watch?v=t1AadJ_jR9c) (02.01.2022) 

Çizgi filmde yer alan F nd k Dallar  adl  türkünün klibinde ise ka k oyunlar n n icras  görülmektedir. 
Kukuli, Tinky ve Minky ellerinde uzun sapl  ka klarla dans eder. 

 

Resim 2: Kukuli, Tinky ve Minky ka k oyunu oynarken. 
(https://www.youtube.com/channel/UCF5IUvgXe_3sHBuKpEz7Btw) (02.01.2022) 

Tebessüm En Güzel Hediye ad n  ta yan ark n n klibinde ise halk danslar m zdan halay n icras  yer 
almaktad r. Tinky, Kukuli ve Minky el ele tutu arak halay kurar. “Hayat Hareket” adl  ark n n  klibinde 
de halay icras  görülmektedir. Önde Tinky, Minky ve Kukuli bir dizi halinde, arkada ev halk  yine dizi 
halinde ve el ele tutu arak halay kurar. Arkadaki dizide halay ba  Toriki’dir.  Her iki ark n n klibinde 
de koreografik olarak halay n düz dizi halinde ve “yelleme” denilen h zl / hareketli bölümünün 
oynand  görülmektedir. 

 

Resim 3: Kukuli, Tinky ve Minky halay çekerken. 
(https://www.youtube.com/channel/UCF5IUvgXe_3sHBuKpEz7Btw ) (02.01.2022) 
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Resim 4: Kukuli, Tinky ve Minky ile evdekiler halay çekerken. 
(https://www.youtube.com/channel/UCF5IUvgXe_3sHBuKpEz7Btw ) (02.01.2022) 

2.5. Halk hekimli i 

Halk hekimli ine8 yönelik uygulamalar da ark larda ele al nm t r. Günümüzde t p biliminin yan nda 
alternatif t p uygulamas  olarak varl n  sürdüren halk hekimli i, atalar n uzun süreli gözlem ve 
tecrübeleri do rultusunda ortaya koyduklar  yöntemlerle do al yollara ba vurarak sa altman n 
gerçekle tirilmesini sa lamaktad r. Halk aras nda yayg n olarak bilinen ve so uk alg nl na ifa olarak 
görülen nane limon, Kukli adl  çizgi filmde yer alm t r. Bar  Manço’nun “Nane, Limon Kabu u”  ad n  
ta yan ark s  çizgi filmin konusuna uygun olarak film içerisine yerle tirilmi tir.. ark n n klibinde ise 
Tinky ve Minky hasta olur, Kukuli onlar  iyile tirmek için nane limon haz rlar. ark  sözlerinde nane 
limonun nas l haz rlanaca  anlat l r: “Eski adamlar do ruyu söylemi  / Bir çiçekle bahar olmaz / Ki i 
kendini bilip sa a sola sormal  / Can pazar  bu oyun olmaz / Zürafan n dü künü beyaz giyer k  günü / 
Sonunda ifay  kap pta a r nca / Bana gel beni dinle iyi yaz / Defteri kalemi al iyi yaz / Nane limon 
kabu u bir güzel kaynas n aman / Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçe i biraz tere otu katas n aman / Ha ha 
ha ha ha hatta biraz tarç n bir tutam zencefil aman / Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor biraz daha 
sabret güzelim.” Burada halk hekimli ine ait bu bilginin ark  format nda aktar m  Bar  Manço’nun 
kültür aktar m na de erli bir katk s  olmu tur. Bu ark n n çizgi film içerisinde yer almas  ise bu kültür 
aktar m n n çocuklar aras nda daha kolay gerçekle mesini sa lam t r. “H çk r k” adl  ark da da 
h çk r k tuttu unda uygulanan do al yöntemlere yer verilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de maydanoz 
yemektir: “Neler neler denemi  / Maydanoz bile yemi  / Hiç bir ey kâr etmemi  /Geçmemi  bu 
h çk r k.” Günlük hayatta i e yarayacak olan halk hekimli ine dair bilgilerin çizgi film içerisindeki 
sunumu hem kültürel belle in aktar m n  sa lam  hem de günlük ya am bilgisi kazand rm t r. 

2.6. Mutfak kültürü ve sofra adab  

ncelenen ark larda Türk mutfak kültürüne9 ve sofra adab na yönelik unsurlar da yer almaktad r. 
“Arkandan A lar”, “Abur Cubur”, “Tur u Tur u”, “Bakkal Amca” adl  ark larda Türk mutfa nda pi en 
yemekler, yeme içme kültürü yer almaktad r. “Arkandan A lar” adl  ark n n klibinde Kukuli taba n  
bitirmeden sofradan kalkar ve bu davran  yanl  bulunur. Türk sofra adab na göre taba n  bitirmeden 
kalmak do ru de ildir. ark n n sözlerinde sofradaki yemekler ki ile tirilir ve onlar n bu davran  
kar s nda üzüldü ü söylenir. Burada sofrada yer alan yemekler hakk nda bilgi edinmi  oluruz. Nohutlu 
pilav, barbunya, mercimek, köfte ve ekmek sofrada yer alan yiyeceklerdir: “Bak yine yar m b rakt  / Pat 
                                                             
8  P. Naili Boratav’a göre halk hekimli ini ekillendiren halk n maddi durum yetersizli i veya ba ka nedenlerden ötürü 

doktora gidemedi i ya da gitmek istemedi i zaman hastal klar  te his ve sa altma amac yla geli tirdikleri yöntemlerdir. 
(1997; 122-123) 

9  Mutfak Kültürü: Belenmede kullan lan yiyecek içeceklerle birlikte bunlar n haz rlan n , pi irme, saklama ve tüketim 
usullerini, kullan lan araç gereçleri, yeme içme ile ilgili toplumsal uygulama ve inan lar , mekan olarak mutfa  kapsayan 
geni  bir içeri e sahiptir. 
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diye sofradan kalkt  / Nohutlu pilav, barbunya /Boynu bükük mahzun kald  / Arkandan a lar, arkandan 
a lar /Arkandan a lar, taba nda kalanlar / (…) Sofraya bir hüzün çöktü / Mercime in yüzü dü tü / 
Köfte derin bir ah çekti / Bak en çok ekmek üzüldü.” Burada en çok ekme in üzüldü ünün söylenmesi 
Türk halk inan lar nda ekme e atfedilen kutsiyet ile ili kili olmal d r. Ekmek, Türk kültüründe r z k ile 
ili kilendirilmi tir ve ekme e sayg s zl k edilmesinin fakirlik ve bereketsizli e yol açaca na inan lm t r. 
Bu inan  ark da ekme e yap lan vurgu ile yer alm t r. Ayr ca Türk sofra adab nda israf etmek yasakt r, 
herkes önüne gelen r zk  bitirmelidir. Yemeklerin çöpe gitmesi “yaz k olmas ” demektir ve bu eve fakirlik 
gelmesine neden olmaktad r. ark da yer alan “ (…) yi s y r sil süpür / Ye bitir hadi götür /Yaz k çöpe 
gitmesin kalanlar.” sözleriyle adeta bu inan a vurgu yap lm t r.  

“Abur Cubur” adl  ark da da Türk kültüründeki yeme içme al kanl klar na dair bilgilere 
rastlanmaktad r. ark da geçen ““Ben günde üç ö ün yeme imi yerim / Sa l kl  beslenmeye dikkat 
ederim” ifadeleri Türk beslenme kültüründe üç ö ünün bulundu unu ve do al beslenmenin önem arz 
etti ini göstermektedir. Sa l kl  beslenme için tercih edilen besinler ise öyle s ralan r: “Et, patates, 
salata, fasulye, bal k, p rasa/ Yemek seçmem asla her eyi yerim.” Burada yemek seçmeme sa l kl  
beslenmenin anahtar  olarak yer al r, ayn  zamanda bu, bir sofra adab d r. Türk sofra adab na göre ki i 
sofradaki yeme i be enmemezlik yapmamal d r. Yemek seçmek, yemekleri be enmemek; r zk  
küçümsemek anlam na geldi i için bereketsizlik getirecektir. Üstelik ki i misafirlikte ise ev sahibini de 
k rm  olur. Bu sebeple yemek seçmek do ru bulunmaz.  ark n n devam nda üç ö ünde hangi 
yiyeceklerin tüketildi ine dair bilgiler de yer almaktad r. Tinky ve Minky; kahvalt da süt ve yumurta, 
ö len sebze yeme i, ak ama ise çorba, tavuk ve makarna yedi ini söylemektedir: “Kahvalt da yumurta, 
sütümü içerim / Ö lenleyin mutlaka sebzemi yerim / Ak ama da çorba, tavuk, makarna / Yemek 
seçmem asla her eyi yerim.” Bu ark  arac l yla Türk beslenme kültürü bir yönüyle tan t lm t r. Bu 
kültürün içerisinde abur cubura çok yer yoktur. ark da geçen: “Abur cubur abur cubur/ Oburlu un 
sonu budur / Karn n a r r gurul gurul / Sa l na yaz k olur / Ah Kukuli vah Kukuli / Niye yedin onca 
eyi / Abur cubur hapur hupur / Sonunda bozdun mideyi.” ifadelerinde abur cubur yemenin sa l ks z 

oldu u söylenmi  ve düzensiz beslenme ele tirilmi tir.  

“Tur u Tur u” adl  ark da ise Türk mutfak kültürünün önemli besinlerinden olan tur ular hakk nda 
bilgi verilmi tir. Tur u kurmak k  haz rl klar  aras nda önemsenmektedir. Bilindi i gibi tur u suyu k n 
so uk günlerinde sokak sat c lar  taraf ndan sat lmakta ve halk buna ra bet etmektedir. Tur unun nas l 
kuruldu unu ve Türk beslenme kültüründe hangi tur ular n oldu unu ark n n sözlerinden anlamak 
mümkündür. ark da geçen tur ular unlard r: “Erik tur usu, biber tur usu / Kekik tur usu, kelek 
tur usu / Korni onu, havucu çok lezzetli do rusu / Ama benim favorim salatal k tur usu / Fasulye, 
domates, kelem, tur usu / Brokoli, karnabahar tur usu.” Ayr ca ark n n giri inde yer alan “Hadi gel 
gidelim pazara kom u / Alal m lahana kural m tur u.” fadelerinde de lahana tur usu geçmektedir. 
Tur unun sadece kendisi yenmemekte suyu da içilmektedir: “Gel otur yan ma yiyelim tur u/ Sonra da 
suyunu içelim kom u.” ifadelerinde Türk beslenme kültüründe yer alan bu uygulama tespit 
edilmektedir. ark da tur unun kurulu u hakk nda da bilgi verilmektedir: “Doldur doldur tepeleme 
tepeleme / Bol bol limon bol bol sirke / Bast r bast r s k  s k  s k  s k  / Kapa n  kapat v c  v c  v c  v c  / 
Haz r olsun bu k a / F ç  f ç  f ç  f ç  / Tur uuuuuu”. ark n n klibinde de Kukuli, Tinky ve Minky önce 
pazara gidip tur uluk malzeme al r, sonra evde tur u kurar. Böylece Türk mutfak kültürüne ait bir 
yiyece in yap l  a amalar  ayr nt l  olarak gösterilmi  olur.  

Çizgi filmde yer alan “Bakkal Amca” adl  ark da da Türk beslenme kültüründe öne ç kan helva ve 
mangal yer almaktad r. Helvan n ya , un ve eker ile yap ld  da yine ark n n sözlerinden 
anla lmaktad r: “Bakkal amca! / Ne var? / Ya n var m ? / Var var / Unun var m ? / Var var / ekerin 
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var m ? / Var var / Ne duruyorsun? / Ne yapay m? / Helva yapsana!” ark n n klibinde de bakkal amca 
helva yapar Kukuli, Tinky, Minky, Toriki yer. ark da geçen “Kasap amca! / Ne var? / Pirzolan var m ? 
/ Var var / Izgaran var m ? / Var var / Kömürün var m ? / Var var / Ne duruyorsun? / Ne yapay m? / 
Mangal yapsana!” sözleri de mangal kültürünü yans tmaktad r. Klipte kasap amca mangal yakar. Kukuli 
de mangal yak p muz közler.  

Görüldü ü gibi incelenen ark larda Türk beslenme kültüründe öne ç kan yiyecekler, bu yiyeceklerin 
nas l haz rland  ve sofra adab na dair hususlar yer almaktad r. Kültürün önemli bir parças  olan 
beslenme kültürüne dair hususlar n çizgi filmde ark  format nda aktar m  geleneksel beslenme 
kültürünün benimsenmesi ve devaml l  için önemlidir.  

2.7. Temizlik 

Türk kültüründe temizlik, temiz olmak temel davran lar aras nda yer al r. “Evini temiz tut, misafir gelir; 
bedenini temiz tut ölüm gelir.”, “Temizlik, imandand r” gibi sözler Türk kültüründe temiz olmaya verilen 
önemi ortaya koymaktad r. Kukuli adl  çizgi filmde de temiz olma, vücudunu temiz tutma hususlar  
te vik edilmektedir. “En Az Yar m Dakika Elini Y ka”, “Di lerimi F rçalar m” ve “Pasakl ” ark lar nda 
çocuklara temiz olma özendirilmektedir. “Elini Y ka” adl  ark da ki inin sokaktan gelince, yemeklerden 
önce, öksürünce, hap urunca ellerini sabun ve bol su ile y kamas  tavsiye edilir: “Ellerin kirlenince ko  
hemen lavaboya / Köpürt köpürt sabunla mikroplar  kovala / En az yar m dakika elini y ka / Aç muslu u 
su aks n kir pis pas pus kalmas n / O zal m bakteriler tahtal köyü boylas n / (…) Sabun mis gibi kokar 
hem temizler hem paklar / Y kan nca ellerin oh ne güzel ferahlar / (…)Köpürt köpürt sabunla elini y ka 
/ V c  v c  durula elini y ka / Kukuli hadi ama elini y ka / Sak n bunu unutma elini y ka / Sokaktan 
dönünce elini y ka / Yemeklerden önce elini y ka / Öksürünce hap r nca elini y ka / Aks r nca t ks r nca 
elini y ka.”  

“Di lerimi F rçalar m” ark s nda ise yeme i bitirince ve yatmaya gitmeden önce günde iki kez di lerin 
f rçalanmas  gerekti i söylenmektedir: “Yeme imi bitirince di lerimi f rçalar m / Yatmaya gitmeden 
önce di lerimi f rçalar m / Bembeyaz bütün di lerim onlara iyi bakar m / Günde iki kez mutlaka 
di lerimi f rçalar m.” ark da di lerin nas l f rçalanaca  da anlat l r ve klibinde Kukuli, Tinky ve Minky 
taraf ndan gösterimi yap l r: “Bir sa a bir sola çalkala çalkala / Yukar ya a a ya gargara gargara.”  

“Pasakl ” adl  ark da ise Kukuli özelinde pasakl  ki ileri kimsenin sevmeyece i ve bu ki ilerin toplum 
taraf ndan d lanaca  ifade edilir: “Çamurlu ayaklar , uzam  t rnaklar  / Y kamaz hiç yüzünü, gözleri 
hep çapakl  / Pasakl , pasakl , pasakl s n Kukuli / Kirlettin her yeri, deli ettin Tinky'i / Da n kt r masas , 
hep kirlidir odas  / Kokusu da cabas , tam bir mikrop yuvas .” ark n n sonunda “Temizlik güzeldir, 
mutlu eder herkesi /Pasakl  olup da üzmeyin annenizi.” ifadeleriyle temizlik te vik edilmektedir.  

2.8. Kom uluk kültürü 

Türk kültürünün önemli de erlerinden biri olan “kom uluk” toplumsal hayat n temel 
dinamiklerindendir. Türk toplum yap s n n güçlü kalmas n  sa layan unsurlar n ba nda yer alan 
kom uluk kültürü köklü bir tarihî geçmi e sahiptir (Ahunbay vd. 2018). Günlük hayatta her zaman iç 
içe olunan kom ular aile bireyleri kadar yak n kabul edilmi ; yeri geldi inde mal mülk hatta e , evlat 
kom uya emanet edilmi tir. Ac lar, sevinçler kom u ile payla lm ; en güvenilir dost olarak kom u 
kabul görmü tür. Dayan ma, yard mla ma, payla ma, iyilikseverlik gibi kültürümüzün temel de erleri 
de kom uluk ili kileri içerisinde yer alm t r. ncelenen ark larda kom uluk kültürüne de vurgu 
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yap lm t r. Küreselle me, dijitalle me ve yo un çal man n neticesinde ortaya ç kan bireyselle me ne 
kadar kom uluk ili kilerini y pratsa da Türk kültüründe kom uluk ili kileri devaml l n  
sürdürmektedir. Çizgi filmde yer alan “Tur u Tur u” adl  ark da k  haz rl klar ndan biri olan tur u 
haz rlama için kom unun davet edilmesi, imece usulü k  haz rl klar n  hat rlatmaktad r: “Kom u kom u 
kom u kom u / Kom u kom u kom u kom u / Hadi gel gidelim pazara kom u / Alal m lahana kural m 
tur u / Tur u tur u tur u tur u / Tur u tur u tur u tur u / Gel otur yan ma yiyelim tur u / Sonra da 
suyunu içelim kom u.” Kom u ile birlikte tur u kurma ve tur u suyu içme sahneleri ark n n klibinde de 
yer al r. Buna göre Tinky ve Minky kom udur. Birlikte pazara gidip tur uluk malzeme al rlar ve evde 
tur u kurarlar. Sonra da birlikte yiyip suyunu içerler. Görüldü ü gibi ark n n sözlerinde ve klibinde 
kom uluk kültürüne ait bir aktar m söz konusudur.  

2.9. Pazar kültürü 

“Tur u Tur u” adl  ark da pazar kültürünün öne ç kt  görülmektedir. Birbirine kom u olan Tinky ve 
Minky tur u kuracak malzemeyi almak için pazara gider. ark  sözünde de bu yer al r: “Kom u kom u 
kom u kom u / Hadi gel gidelim pazara kom u / Alal m lahana kural m tur u.” ark n n klibinde pazar 
ortam  canl  bir ekilde gösterilmektedir. ki kom u olan Tinky ve Minky ile birlikte Kukuli de pazar n 
yolunu tutar.  Kukulinin elinde pazar arabas  vard r. Tinky ve Minky de pazar çantalar n  alm t r. Üçü 
tezgâhlar  dola p uygun fiyat  bulmaya çal rken esnaf onlar  kendi tezgâh na çekmek için u ra r. 
Sonunda bir tezgâha yakla p lahana al rlar. Lahanan n elden ele at larak verildi i görülür. Tezgâhtaki 
pazarc  çevik hareketlerle kocaman lahanay  bir anda po etin içine koyar. Pazar kültürüne dair bu 
aktar m da tektiplemi  ve zincir marketlerin elinde ilerleyen al veri  anlay n n yayg nla t  
günümüzde geleneksel esnaf ve pazar kültürünün çocuklar taraf ndan bilinmesini sa layacakt r. 

2.10. Payla mc l k 

Türk kültüründe payla man n önemli bir yeri vard r. Payla mak; toplumun fertlerini birbirine ba lar, 
birlik ve beraberli in peki mesini sa layan bir yönü vard r. Atasözleri ve deyimlerimizde yer alan “Biri 
yer, biri bakar; k yamet ondan kopar. (Aksoy, 1993: 90)”, “Kom uda pi er, bize de dü er(Aksoy 1993: 
167). “göz hakk ” gibi ifadeler ve bir hadis olan, milletimizce özümsenip atasözü gibi dillerde dola an 
“Kom usu aç iken tok yatan bizden de ildir.” ifadeleri Türk toplumunun payla maya verdi i önemi 
göstermektedir. Kukuli adl  çizgi filmin ark lar nda da payla ma kültürüne yer verilmi tir. ncelenen 
di er ark lar n kliplerinde ve sözlerinde küçük göndermeler bulunmakla birlikte payla ma kültürünü 
tam olarak yans tan ark  “Payla mak Güzel” adl  ark d r. Bu ark n n hem sözlerinde hem klibinde 
payla man n te vik edildi i görülmektedir: “Hey Kukuli merhaba! / Nas ls n, iyi misin? / Bir sürprizim 
var sana hadi yine iyisin! / Çikolata çok tatl  ama payla mak daha tatl  / Bir sana bir de bana yapal m 
karde  pay  / Payla mak güzel payla mak güzel / Haydi sen de gel payla mak güzel / Payla mak güzel 
(hey) payla mak güzel.” ark n n devam nda geçen ve bugün annelerimizin kal p sözü haline gelen “Ac k 
da karde e ver” ifadesi de payla ma kültürünün günlük hayata katt  güzel söylemlerden birisidir. Yine 
halk aras nda söylenen “Bir ki inin doydu u ile iki ki i de doyar” sözü ark da u ekilde yer almaktad r: 
“Bir ki i doyuyorsa iki ki i de doyar / ki ki i doyarsa üçüncüye de yer var / Üç ki ilik bir yemek 
dördüncüye de yeter / Sofrada var dört ki i, davet et be inciyi / Payla mak güzel payla mak güzel / 
Haydi sen de gel payla mak güzel.”  ark n n klibinde de çizgi film kahramanlar  yiyeceklerini birbiriyle 
payla r ve payla t kça mutlu olur. Ayr ca klibin son sahnesinde Tinky, Minky ve Kukuli ellerinde 
payla m  te vik eden sözler içeren pankartlar ta r. Bu pankartlar n üzerinde “Kendin pi ir kendin ye! 
Birlikte yiyelim!”, “Payla t n senindir, biriktirdi in de il!”, “Yeme inin resmini de il yeme ini payla !” 
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yazmaktad r. ark n n sözleri ve klibi Türk kültürünün önemli bir de eri olan payla mc l  çocuklara 
sevdirip benimsetmesi aç s ndan dikkate deerdir. 

2.11. Aile 

Aile toplumun en küçük yap lanmas d r ve ailenin temelinin sa lam olmas  toplumun sa lam temellerde 
yükselmesi anlam na gelmektedir. Türk toplumunun yap lanmas nda sa lam bir aile düzeni vard r( 
Ka tç ba  1990: 13). ncelenen ark larda Türk aile ortam na yönelik unsurlar da yer almaktad r. “Anne 
Ner’de” adl  ark da Türk aile yap s  içerisinde anne ve çocuk aras nda s kça geçen bir diyalo a yer 
verilmektedir: “Anne çorab m nerede? / Nereye koyduysan ordad r. / Anne pijamalar m? / Nereye 
koyduysan ordad r. / Sa a bakt m sola bakt m bulamad m / Nereye koyduysan ordad r. / Evin alt n  
üstüne getirdim / / Nereye koyduysan ordad r.” E yalar n  kaybeden çocuklar, annesine giderek 
e yalar n n nerede oldu unu sorar. Annesi de o kal p sözü söyler: “Nereye koyduysan ordad r.” Bu 
ark da ve klibinde aile ortam nda çocuk e itimi hu una yer verilmi tir. 

“Ak am Yatmaz Sabah Kalmaz” adl  ark da da yine anne-çocuk ili kisine yer verilir. Televizyon ve 
bilgisayar ba nda vakit geçirip yatmayan çocu a annesi k zar ve çocuk annesinin sözünü dinlemedi i 
için sonunda terli i yer: “Saat olmu  on bir, on iki / Hala ayakta bizimki / Büyük sözü dinlemez ki / 
Terli i yer annesinden.” Burada biraz da mizahi bir yakla mla ile anne ile çocuk aras ndaki irtibat ele 
al nm t r. Annelerin çocuklar na sözlerini dinletmek için terlik f rlatmas  (Terlik çocu a isabet 
ettirilmez, çocu a k yamayan anne terli i bilerek onun yan na do ru atar. Bu durum “terlik geliyor” gibi 
kal pla m  bir sözü ortaya ç karm t r.) durumu ark  sözlerinde ele al nm t r. 

2.12. Dijitalle me 

Günümüzde geleneksel kültürü etkileyen en önemli faktörlerden biri dijitalle medir. Teknolojinin 
geli imi ile birlikte hayat m za giren televizyon ve bilgisayar günlük ya am  da olumlu ve olumsuz 
etkilemeye ba lam t r. Bu etki somut olmayan kültürel mirasa ait unsurlar n da de i im ve 
dönü ümüne hatta bazen yok olmas na neden olmaktad r. Bu sebeple makalede modern kültürü 
ekillendiren, somut olmayan kültür unsurlar n  da etkileyen dijitalle meye yer verilmi tir.  

Toplumsal hayattaki dijitalle me durumu Kukuli adl  çizgi filmde de ele al nm t r. “Ak am Yatmaz 
Sabah Kalmaz” adl  ark da dijitalle menin olumsuz yönüne vurgu yap lmaktad r: “Televizyonun 
kar s nda / Bilgisayar n ba nda / Oyun oynar saatlerce / Gezer durur internette / Ak am yatmaz sabah 
kalkmaz / Uykusunu alamaz / Ak am yatmaz sabah kalkmaz / Seni gidi yaramaz”. Geleneksel kültüre 
göre erken yat p erken kalk lmaktad r. Televizyon, bilgisayar ve internetin hayat m za girmesi ile birlikte 
bu düzen bozulur. Kültür içindeki bu de i ime i aret etmesi bak m ndan bu ark  önemlidir. 

2.13. Kentle me ve kültür de i imi 

Kentle me ve kent ya am n n do al bir getirisi olan kültür de i imi somut olmayan kültür unsurlar n  
da olumlu / olumsuz yönlerden etkilemi tir. Ya am tarz n n de i mesi baz  kültür unsurlar n n da 
de i imini, dönü ümünü sa lam t r. Bu de i imler bazen maalesef kültürü yozla maya kadar götürmü  
hatta kültüre ait baz  unsurlar n tamamen ortadan kalkmas na yol açm t r. Burada kentle me ve kültür 
de i imi ba l n n aç lmas n n nedeni kentle menin kültür de i imine neden olmas  bu durumun da 
somut olmayan kültürel miras  do rudan etkilemesidir.  
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Kentle me / kültür de i imi ile ilgili vurgu ise Bar  Manço’ya ait olan ve film içerisine yerle tirilen 
“Arkada m E ek” adl  ark da yer al r. ark n n sözlerine uygun olarak klipte Kukuli y llar önce göç 
etti i köyünü ve en yak n arkada  e e i özler. ehirde evin içinde, do adan uzak bir ya am  olan Kukuli, 
s k l r ve foto raf albümünü eline al r. Foto raflara bakarak arkada  e ek ile köyde geçirdi i güzel anlar  
hat rlar. “Kaç y l oldu saymad m köyden göçeli / Mevsimler geldi geçti, görü meyeli / Hiç haber 
göndermedin o günden beri / Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? / Dün yine seni and m, 
gözlerim doldu / O tatl  günlerimiz bir an  oldu / Ayr l k geldi ba a, katlanmak gerek / Seni çok çok 
özledim, arkada m e ek.” Kukuli geride b rakt  hayat , do a ile iç içe olmay  özlemi tir.  Çay rda 
tepi en yaban taylar , kedilerle dövü en çilli horoz, Sar k z ve buza s , kuzular ve o laklar Kukuli’nin 
gözünde canlan r ve o günlere olan özlemi artar: “Yaban taylar  çay rda tepi iyor mu? / Çilli horoz 
kedilerle dövü üyor mu? / Sar k z minik buza y  sütten kesti mi? /Kuzularla o laklar sevi iyor mu?” 
Sonunda Tinky ve Minky onu köye götürmeye karar verir.  Hepsi valizleri haz rlay p Dütdüt’e binerek 
köye gider. Kukuli, arkada  e e e ve köyüne kavu up mutlu olur.  Bu ark da ve klibinde kültür de i imi, 
köyden kente göç ve köy özlemi konular  öne ç km t r. Özellikle kentte, köy ortam ndan uzak ya ayan 
çocuklar için köy hayat  hakk nda fikir vermesi, köy kültürünün aktar m  aç s ndan bu ark  ve çizgi 
filmdeki klibi dikkate de erdir.  

Sonuç 

nsano lu geçmi ten günümüze çe itli araçlarla ileti im kurmu  ve ekillendirdi i kültürü gelecek 
ku aklara bu ileti im araçlar  yard m yla aktarm t r. Günümüzde bu ileti im araçlar ndan en yayg n 
olan  televizyon ve internettir. Çekirdek ailelerin yayg nla t , çe itli nedenlerden dolay  nine ve 
dededen uzak ya am n geli ti i, anne baban n ise yo un çal ma temposundan dolay  çocukla geçirdi i 
sürenin azald  günümüzde çocuklar zihinsel aç dan ço unlukla televizyon ve internetten 
beslenmektedir. Kültürümüze ait kodlar n çocuklara aktar lmas  hususundaki görev de büyük ölçüde 
yine televizyon ve internete dü mektedir. Bu bak mdan çocuklar n izledi i çizgi filmlerin içeri inde 
kültürel unsurlar n yer almas , çizgi film arac l  ile kültürel de erlerimizin gelecek ku aklara 
aktar lmas  önem arz etmektedir. Bu ba lamda burada Kukuli adl  çizgi filmde yer alan ark  / türküler 
ve bu ark lar n klipleri kültürel unsur içermeleri bak m ndan de erlendirilmi tir.  ark larda ve 
kliplerinde Türk kültürüne ait temel de erlerin, somut olmayan kültürel miras ögelerinin i lendi i tespit 
edilmi tir. Kültürü olu turan ve geli tiren en önemli unsur olan dilin kal pla m  ifadelerine ark  /türkü 
sözlerinde s kl kla yer verildi i görülmü tür. Ayr ca halk danslar , müzik kültürü, halk mutfa , halk 
hekimli i, temizlik, aile kültürü, kom uluk kültürü, payla mc l k, meslek folkloru, pazar kültürü tespit 
edilen kültürel unsurlar aras ndad r. Somut olmayan kültürel miras unsurlar n  önemli ölçüde etkileyen, 
de i tirip dönü türen modern ça n getirdi i dijital kültür ve ehirlile me/kültür de i imi gibi konular 
da incelenen ark  /türkü ve kliplerde yer almaktad r.  

Türk halk kültürüne dair bu unsurlar n dijital ortama ta nmas , çizgi filmle ve ark  içerisinde sunumu, 
kültürün gelecek ku aklara aktar m nda etkili bir araçt r. Bu sebeple içerisinde Türk kültürüne ait 
unsurlar  bar nd ran çizgi film say s n n artmas  kültürün yinelenerek ve yenilenerek aktar m n  
kolayla t racak, somut olmayan kültürel unsurlar n ya at larak korunmas n  sa layacakt r. 
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Öz 

Erke in kad na tahakkümünü içeren ataerkil ideoloji, kendi lehine i leyecek ekilde tarihe yön veren 
güçlü bir etkiye sahiptir. Tarihsel süreç içinde ya anan olaylara ve toplumlara yerle en eril zihniyet 
mitolojik anlat larda ve dinsel metinlerde de etkisini hissettirmektedir. Kad n n ve erke in toplumsal 
ya amdaki yerini belirlemede etkili olan dini-mitolojik anlat  ve ö retiler, kad nlar n bugünkü 
konumunu anlamada önemli ipuçlar n  olu turmaktad r. Yarat l tan bu yana var oldu u dü ünülen 
Lilith efsanesi, tarihsel süreçte toplumlar n kad na bak n  anlamada önemli bir figür olarak 
görülmektedir. Bu çal mada; feminist perspektiften, kemikle en ataerkil ideolojik sistemin 
mitolojide ve dinlerdeki kad n alg s n  nas l etkiledi ine de inilecektir. Bununla birlikte bir kad n 
arketipi olarak Lilith’in tarihsel süreçteki konumu üzerinden ataerkil toplumlar n kad na yönelik 
alg s  incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Ataerkil toplum yap s , Feminizm, Lilith, kad n alg s  

A feminist perspective on perception of women in mythology and religions 
through the figure of 'Lilith' 

Abstract 

The patriarchal ideology, which includes the domination of men over women, has a powerful 
influence that shapes history to work in its favor. The masculine mentality, which settled in the events 
and societies in the historical process, also makes its impact felt in mythological narratives and 
religious texts. The religious-mythological narratives and doctrines, which are effective in 
determining the place of women and men in social life, constitute important clues in understanding 
the present position of women. The legend of Lilith, which is thought to have existed since creation, 
is seen as an important figure in understanding the society's view of women in the historical process. 
In this study, it will be discussed from a feminist perspective how the rooted patriarchal ideological 
system affects the perception of women in mythology and religions. In addition, society's perception 
of women will be discussed through Lilith's position in the historical process as a woman archetype. 

Keywords: Patriarchal social structure, Feminism, Lilith, perception of women 
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Giri  

Mitler insan n varl n , evreni ve hayat  ele alan, onlar n ola anüstü men eini anlamak ve yorumlamak 
amac yla ortaya ç kan anlat lard r. Mitler inan lan ve kutsal kabul edilen de erler sistemi ve kozmik 
bilgilerin sembolik bir taktimidir. Tüm toplumlar kültürel geçmi leri, din ve inan lar n  yans tan 
mitolojik anlat lara sahiptir. Din, bu kutsal gerçekleri ve kültürü nesillere aktarmada arac  konumdad r.  

Mitolojide ve dinlerde yer alan ‘yarat l  anlat lar ’ insan n kültür hayat na geçi inin ana unsurlar n  
yans tmaktad r. Yarat l  anlat lar ndaki kad n-erkek alg s  toplum hayat na yön veren nitelikler 
içermektedir. Tarih boyunca kad n n fonksiyonlar n n neler oldu unu anlamak için, onun hayat 
içerisindeki görünümlerine bakman n yan  s ra Tanr sal dünyaya yans t lan tasavvurlar n  incelemek 
gerekmektedir. Yarat l tan bu yana mitolojik anlat larda ve dinsel ö retilerde çe itli formlarda varl n  
sürdüren Lilith figürü, tarihsel süreç içerisinde kad na bak n nas l ekillendi ini anlamada önemli bir 
arketip olarak görülmektedir. 

Üç semavi dinin kutsal kitaplar nda, Adem ve Havva yarat lan ilk insanlar olarak yer alm t r. Ancak 
baz  hikaye ve mitlerde Havva’dan önce ilk kad n olarak Lilith’in yarat ld ndan bahsedilmi tir. Lilith’e 
dair ula labilen en eski izler Sümerlerin G lgam  Destan ’nda; sonras nda ise Yahudi kültürüne 
dayanan Ben Sira Alfabesinde görülmü tür. Ben Sira Alfabesinde Lilith, Âdem ile e it yarat ld n  
savunmu  ve ba ms zl  u runa cinsel ili ki s ras nda Âdem’in alt na yatmay  reddederek cennetten 
ayr lm t r. Sonras nda ise insanlara musallat olan di i bir eytana dönü mü tür. Lilith ölüm ve kaos 
getiren, itaatsizlikle ili kilendirilen bir kötülük simgesi haline gelmi tir. Dünyaya gelen ilk kad n oldu u 
dü ünülen Lilith’in böylesi olumsuz niteliklerle tan mlanmas  kad na dair var olan negatif alg n n 
geçmi ten günümüze gelen bir göstergesidir. Kad nlarla kötülük aras ndaki ba  kutsal metinlerde 
özellikle de Yahudi kutsal metinlerinde y lan- eytan-kad n (Lilith) bile imi bir figür olarak daha da 
belirginle tirilmi tir. Günümüzde ise feministler, kad na ili kin olu an bu alg y  sorgulamakta ve di er 
tan mlamalar n aksine Lilith’i, erkek egemen otoriteye kar  ç kan ilk cesur kad n olarak görmektedir.  

Mitoloji ve dinlerde kad na bak  

Toplumlardaki ortak bilincin olu mas na katk  sa layan mitler, köklü bir geçmi e sahip olup ortaya 
ç kt klar  toplumlar n kutsal gelenekleri, kültürel de er yarg lar  hakk nda bilgi verir (Nar, 2014, s. 56). 
Mitler geçmi le bugün aras nda ba  kurarak ilkel ve geleneksel toplumlardan bu yana insanlar n 
dü ünce ve davran lar n  yönlendirir (Seyido lu, 2017, s. 10-11).   

Mitler, evrenin yarat l na dair kutsal ve gerçek hikâyeleri içerir. Evreni anlama, kutsal olanla ba lant  
kurma iste i kad n n ve erke in toplum içindeki konumunu çe itli yönlerde etkilemi tir (Akmaz, 2019, 
s. 111-114). lk mitolojik anlat larda: “kutsall n erkek oldu u kadar di i biçimlerde de temsil edildi i ve 
her ikisinin ad ve biçimin ötesinde bir özün bölünmü  tezahürü” (Kef, 2018, s. 25) olarak ortaya 
ç km t r. Kutsal n cinsiyeti zamanla gücü elinde tutanlar taraf ndan belirlenme e ilimine gidilmi tir 
(Kurt, 2010, s. 48-56).  

Mitler, toplumsal cinsiyet kabullerinde belirli sembollerle ortaya ç karak kad nlar  ve erkekleri farkl  
ekillerde etkilemi tir (Kocaba  A., 2013, s. 21-22). Ço unlukla Tanr  ve Tanr ça figürlerinin ba  rolde 

oldu u mitler, insanî niteliklerden ar nm  de ildir. Tanr  ve Tanr çalar h rs, bencillik, cinsellik, ehvet, 
a k, aile ve e  gibi kavramlar yüklenmesi arac l yla toplumlar n aynas  gibidir (Gözen ve Adigüzel, 
2017, s. 181). Bu sebeple toplumlar n kad n alg s  ile Tanr çalara atfedilen nitelikler aras nda paralellik 



508 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

A feminist perspective on perception of women in mythology and religions through the figure of 'Lilith' / / S. C. Yeter; K. Özcan 
(pp. 506-525) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

oldu u dü ünülmektedir. Kutsal n di il boyutu olarak görülen Tanr ça kültü, ya an lan döneme ve 
toplumun kültürüne göre farkl la arak mitolojik anlat larda olumlu ya da olumsuz bir figür olarak 
anlat lm t r. lk ça larda, “topra n bitki vermesiyle kad n n do urmas  aras nda bir ba  kurulmas  
nedeniyle topra n ruhunun kad n oldu una inan lm t r” (Kef, 2018, s. 28). Do a ve toprak ile 
ba da t r lan kad n, ana tanr ça ya da toprak ana gibi isimlerle özde le en mitolojik ana kültüyle üstün 
ve de erli bir pozisyona koyulmu tur. Ancak zaman içinde ataerkil düzenin hüküm sürmeye ba lamas  
ve erkek Tanr lar n hegemonyas  kad n Tanr çalara olan ilgiyi azaltm t r. Monoteist dinlerin de ortaya 
ç kmas yla birlikte ‘di i-kutsall k’ figürü dini-mitolojik alanda etkisini yitirmeye ba lam t r (Gültepe, 
2017, s. 33-34). Eril zihniyet çerçevesinde ele al nan mitolojik anlat larda kad n art k haz merkezinde 
yer alan, ç kar ili kilerinin oda nda, bedensel bir nesne veya entrikan n ba  aktörü olarak 
eytanla t r lm  pozisyonlarda tan mlanm t r (Yonar, 2019). Mitolojik anlat larda kad n n, güçlü kad n 

figürleriyle göksel dünyaya kadar ta nd  bir zamandan olumsuz ya da yetersiz bir kad n alg s n n 
yükselmeye ba lad  bir zamana evrildi i görülmü tür. Bu de i im, toplumun yönetimindeki gücün el 
de i tirmesiyle aç klanabilir (Armstrong, 2005, s. 9-13).  

Mitolojik anlat lar n tekrarlanmas yla toplumlar kendilerini yeniler. Periyodik olarak sunulan mitler, 
kültürlerin in as nda ve dinlerin tekrar yaz m nda ba rolü üstlenmi lerdir (Kef, 2018, s. 23). Dinsel 
metinler ve ö retiler; mitolojik anlat lardan ve içinde bulundu u kültürden etkilenen, tarihsel süreç 
içerisinde olgunla an ve sistemle en bir kabuller silsilesidir. Dinsel metinler ve ö retiler t pk  mitolojik 
anlat lar gibi do rudan ya da dolayl  olarak ya ama yön veren etkiye sahiptir. Mitolojik anlat lar ve dini 
ö retiler, evreni ve insan n yarat l n , birbirleriyle olan ili kilerini aç klayan, düzenleyen ve yöneten 
kutsal bir kayna a dayanan inanç ve ibadetlere dayanmaktad r. Bunun ötesinde toplumlara dair pek 
çok konuyu içinde bar nd ran dini-mitolojik anlat lar bir toplumun norm ve kurallar n n 
kurgulanmas nda, kad nl k ve erkeklik tan mlar nda, cinsiyet kal p yarg lar n n biçimlenmesinde önemli 
rol oynamaktad r (Yeniçeri, 2015, s. 14-16). Bu sebeple dini-mitolojik anlat lar, kad na yönelik bak n 
ekillenmesinde de etkili olmu tur. Bu noktada, insan n kültür hayat na geçi inin ana unsurlar n  

yans tan ve mitolojik imgelerden etkilenerek kutsal kitaplarda önemli bir konumda yer alan ‘yarat l  
anlat lar ’ndaki kad n-erkek alg s  toplum hayat na yön veren nitelikler içermektedir. Yarat l  
anlat lar nda kad na erke in a a s nda ve onun bir parças  olma statüsü atfedilmi tir. Kad n n erkek 
için yarat ld  ve erke in kad ndan üstün oldu u dü üncesi yasak meyvenin i lendi i anlat lara da 
yans m t r. Kökenleri çok daha eskiye dayanan bu anlat lar toplumsal hayatta kad nlara yönelik alg y  
büyük ölçüde etkilemi tir.  

Toplumsal ya am n morfolojik faktörleri, dini-mitojik anlat lar kad n ve erkek aras ndaki muhalefetin 
ve mücadelenin örneklerini yans tma özelli ine sahiptir. Dini-mitolojik olarak erkeklere lay k görülen 
birtak m kültürel ve Tanr sal kodlamalar anaerkil toplum düzeninin ya and  ça larda kad nlara ait 
olarak görülmü tür (Eliade, 1990, s. 143-144). Ba lang çta kad n ve erke in e it denebilecek statüde 
bulundu u dü ünüldü ünde zamanla tar m n ke fiyle birlikte toplumsal ya am n ürünü olarak olu an 
toplumsal cinsiyet rolleri, i levlerindeki de i imler ve erke in kad n n do urganl  üzerindeki sosyal 
kontrolü kad n-erkek e itsizli inin ba lang c  olarak görülmü tür. Kendi soyundan geleni, kendine 
benzeyeni dünyaya getirmek için kad n n bedenine, do urganl na ihtiyac  oldu unu ve kad n n do al 
üstünlü ünü fark eden erkek bu iktidars zl n  ba ka iktidarlar kurarak telafi etmek istemi tir. Ancak 
bu e itsizlikten mutlak erkek egemenli ine geçi  ve erkek de erlerinin üstünlü ünün evrensel olarak 
kabulü ba ka mekanizmalar n devreye girmesini gerektirmi tir (Tu rul, 2010, s. 49-70). Bu noktada pek 
çok alanda mutlak egemenli ini kuran eril zihniyet, Tanr sal dünyayla kurulan ba da da bu gücünü 
kullanarak kad nlar  kötü ve kaç n lmas  gereken varl klar olarak tan mlam t r. Bu zihniyet 
çerçevesinde içselle tirilen kal p yarg lar yüzy llar boyunca sistemli ve kümülatif bir ekilde 
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sürdürülmü tür. Kad na yüklenen ikincil statü ve negatif alg  günümüzde de derin bir ekilde toplumsal 
ya amda etkisini hissettirmektedir. 

Feminizmin kad n n konumuna, sorunlar na ve dine bak  

Feminizm köken olarak Latincede kad n ya da di i anlam na gelen ‘femina’ kelimesinden türemi tir. 
Sonuna ‘-izm’ eki alarak bir hareket ya da kuram olma özelli i kazanm t r. 1789 Frans z Devrimiyle 
birlikte gelen özgürlük, hak, e itlik kavramlar n n sadece erkekler için de il kad nlar için de var olmas  
gerekti i fikri feminizmin ç k  noktas  olmu tur. 19. yüzy l ve sonras nda ise feminizm, modern 
anlamda h z kazanmaya ba lam t r. Özellikle Yahudi toplumlar ndaki ataerkil yap da kad nlara sadece 
aile içindeki rolleri ve anneli i üzerinden pozitif de er verilmesi, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlardan 
soyutlanm  konumda olmalar , erkek kar s ndaki ikincil konumlar , kat  ve kad n  a a layan dini 
geleneklerin olmas  onlar  özgürlük aray na itmi  ve feminist hareketlerin öncülü ünü üstlenmi lerdir. 
lk ba larda kad n haklar  savunuculu u fikri ile kavramla an feminizm, temelde e itlik ve hak elde etme 

giri imi olarak görülse de feminist hareketler tarihsel dönü ümlerle çe itli konular  içeren, farkl  tan m 
ve bak  aç lar yla kendini yenileyen bir ö reti hâline gelmi tir. Bir ideoloji ve döngüsel süreç içeren, 
ulusal ve uluslararas  boyutlarda ortaya ç karak birçok toplumu etkileme özelli ine sahip olan feminizm, 
tek koldan ilerleyen bir yap da de ildir. Farkl  dönemlerde farkl  boyutlarda ve gruplarda ortaya ç kan 
birçok feminist hareket bulunmaktad r. Her bir gruba dahil bireylerin kendi feminizm tan mlar  ve 
aç klamalar ndaki görü  farkl l klar  bu kavram n anlam n n geni lemesine sebep olmu tur. Hem 
kullan mda hem de tan mlamadaki çe itlili i feminizm kavram n n bütünsel bir yakla mla ele 
al nmas n  zorla t rm t r. Ancak farkl  tan mlamalar içerse de feminizm ‘kad n’ etraf nda ekillenmi tir. 
Feminizm’de kad n erkek aras nda do al ya da normal kabul edilen e itsizlik ve cinsiyetçi rol da l m  
sorgulanm t r. Kad n n toplumdaki rolü ve statüsü, ezilmi li i ve sömürüsü, toplumsal cinsiyet 
ayr mc l , kad n  erke in kar s nda ikincille tiren ataerkil yap  ve tahakküm ili kisi  feministlerce 
geni  ölçüde tart lan konular oldu u görülmü tür. Her feminizm hareketi kendi sorunlar  çerçevesinde 
hareket etse de genel feminizm anlay ndan kopmam t r. Bu ba lamda feminizm kad nlar n siyasi, 
sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel alanlarda ya ad klar  sorunlar n  en aza indirgeyebilecek yollar 
arama çabas yla yürütülen hareketler dizisidir ( ahin, 2013, s. 9-37).  

Feminizmin üç dalga hâlinde yay ld  görü ü hakimdir. Birinci dalga feminizm, ço unlukla siyasi 
talepler yani oy elde etme hakk  etraf nda ortaya ç km t r. Ayr ca kad nlar n erkek dünyas na -kamusal 
alana- kat lma, e itim ve e it haklara sahip olma mücadelesi ele al nm t r. kinci dalga feminizmin 
ba lang ç noktas  1960’l  ve 1970’li y llar olarak kabul edilmi tir. Bu dalgada medeni ve kamusal haklar n 
masaya yat r ld , evlilik, aile kurumunun ve kad nlar n özel, ev içi i lere hapsedilmi li inin 
sorguland  görülmü tür. Kad n cinsinin farkl l  üzerinde durarak öteki olman n ayr cal  ve kad n n 
do urganl  tart lm t r. Bu dönemde ataerkil ve kapitalist sistemden kurtulma çabas  a r basm t r. 
Üçüncü dalga feminizmdeki feminist hareketlerin özel durum ve ko ullar içerisinde daha özgür bir 
biçime dönü tü ü, daha bireysel kutupla malara do ru gidildi i, kad n bak  aç s n n çe itlilik gösterdi i 
bir dönemi içine ald  görülmü tür. Bu dönemde, cinsiyet ve cinsellik radikal boyutlarda geni  bir 
ekilde ele al nm t r. Üçüncü dalgada farkl  bölge ve rklardaki kad nlar n sorunlar , erkek 

egemenli inin do a ve kad n kar s ndaki üstünlü ü ve sömürüsü, kad n ve erkek e itli inden ziyade 
insan e itli i konular n  ele alan farkl  feminist hareketler ortaya ç km t r (Donovan, 2014, s. 319-405). 
Bu dönemler ele al nd nda her dalga birbirini tamamlam  ve bir di erinin geli imini desteklemi tir. 
Her bir dalga bir önceki dalgan n yanl lar  veya eksikleri üzerine yo unla arak kendi çap nda 
kazan mlar sa lam t r. Böylece kad n ve erkek aras ndaki farkl l klar  asgari düzeye indirmeye yönelik 
ciddi mücadeleler verilmi tir.  
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Feministler ataerkil yap n n, erkek ve kad n aras ndaki iktidar ili kisinin yeniden üretilmesinde etkili 
olan tüm ideolojik ve kurumsal yap lar n aleni ya da örtük bir ekilde örgütlenmesini destekledi ini ileri 
sürmü lerdir (Akça ve Tönel, 2011, s. 15). Ataerkil zihniyet çerçevesinde olu turulan sosyal ya amdaki 
hiyerar ik yap n n kutsall k kat larak me rula t r lmas  için dinin kullan ld n  iddia etmi lerdir. Bu 
do rultuda: “Erkekler ve kad nlar aras ndaki farkl l klar  belirleyen din midir yoksa içinde ya ad klar  
toplumun dini paradigmalar  m d r?” (Palab y k, 2019, s. 81) sorusu çerçevesinde din, feministler 
taraf ndan sorgulanmaya ba lanm t r. Din kapsam ndaki feminist hareketlerin iki boyutta gerçekle ti i 
söylenebilir. Bunlar; cinsiyetçi oldu unu dü ündükleri kültürü ve dini tamamen reddedenler; dinin 
özünde e itlikçi oldu u ve bu özü bozmadan kendi kültürlerine yeni de erler  getirmeye çal anlar olarak 
ele al nabilir. Son y llarda pek çok dindar reformcu feminist, dinlerin do ru bir ekilde anla ld  
takdirde, kad nlar  a a lamad  ve e itsizli i desteklemedi inin görülece i dü üncesini 
savunmaktad r. Tek Tanr l  dinlerin ilk dönemlerinde kad nlar n esas nda iyi konumlarda olduklar n  
ancak tarihsel süreç içinde toplumda geri planda kal lar n n as l sebebinin ataerkil toplumlar n 
gelenekleri ve geleneksel din ö retileri olmas n n yan  s ra bu gelenekler çerçevesinde kad nlar n 
sistematik olarak ma dur edildiklerini ifade etmektedirler (Çaha, 2010, s. 305-360; Ali, 2014, s. 13-50; 
Donovan, 2014, s. 69-127). 

‘Lilith’ figürü üzerinden toplumlardaki kad n alg s  ve feminizm 

Feministler, kad nlar n toplumsal ezilmi liklerine ve erkek kar s ndaki ikincil konumlar na tepki 
göstermektedirler. Feministler kad nlar n erkeklerle e it artlarda ve özgür bir ya am sürmeleri için 
mücadele etmektedirler. Lilith, eril tahakkümden kurtulmak isteyen birçok feminist ak m n ilham 
kayna  ve sembolü olmu tur. Ataerkil ideolojinin eytani bir varl k olarak sundu u Lilith, feministler 
taraf ndan erkek egemen otoriteye boyun e meyi reddeden ilk kad n olarak görülmü tür. Özellikle 
Yahudi feministler Lilith’in hikâyesini kad n bak  aç s yla yeniden ele alarak onun cesaretine ve 
ba ms z karakterine odaklanm t r. Lilith’in Ademle e it ko ullarda yarat lmas  onlar için olumlu bir 
temsil olmu tur (Yeniçeri vd., 2015, s. 1036).   

Lilith miti, kad n kimliklerinin toplumsal in as nda tarih boyunca birçok söylemsel ba lamda yer 
alm t r. Dünya mitolojisinde pek çok kad n karakteri and ran ve onlarla benze en özellikleri bulunan 
bir figür olmu tur. Bu mit, ataerkil normlarla ekillenen toplumsal cinsiyet rollerini me ru k lma ve 
tahakküm ili kisinin süreklili ini sa lama amac yla eril zihniyet taraf ndan erkek yanl l yla ele 
al narak günümüze kadar belirli ritüellerle peki tirilmi tir. Feministler, erkek ve kad n n insan olu lar  
aç s ndan ayn l k gösterdi ini ancak kültürü elinde tutan eril gücün toplumsal ko ullarda kad na atfetti i 
sembolik özelliklerle di il olan  ikincil plana itecek de erler yüklendi ini belirtmi lerdir ( ahin, 2013, 
326-335). Onlara göre eril ideoloji taraf ndan, t pk  kad nlara yap ld  gibi Lilith’e de negatif anlamlar 
yükleyerek güçlü ve olumlu yönleri bertaraf edilmeye çal lm t r. Toplumsal ko ullardan ba ms z 
dü ünülmeyen bu anlat lardan yola ç karak yarat lan ilk kad n oldu u dü ünülen Lilith’in konumu ile 
toplumlar n kad n alg s  aras ndaki ba  dikkat çekmektedir. Bu sebeple tarihsel ve dini gerçeklikler göz 
önünde tutularak Lilith’in kökenini, tarihsel serüvenini ve de i imini ele almak toplumlar n kad na 
yönelik bak n  anlamak aç s ndan faydal  olacakt r. 

Köken olarak Sümerce ‘lîl’ kelimesinden türeyen Lilith’e dair farkl  dillerde yak n anlamlar içeren 
kelimeler yer alm t r. öyle ki; Babilce Lilîtu, Asurca L l tu, branice Laylâ, Arapça Leylâ, Habe çe 
Lel t, Aramice L yl , Süryanice Leyla (Ç nar, 2018, s. 366; K l ç ve Eser, 2018, s. 34) gibi adlarla benzerlik 
gösterdi i görülmü tür. ‘Lîl’ kelimesi ‘rüzgâr, ruh, nefes ve hava ’ anlam na geldi i gibi ‘zehir ve 
salg n hastal k’ anlamlar n  da içermektedir. Bu anlamlar dâhilinde Lilith’in bir ekilde hava 
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unsurlar yla ba lant l  oldu u dü ünülmektedir (Ç nar, 2018, s. 363-367). Mezopotamya 
kültüründe havaya ait, rüzgâr n y k c l yla ehvetin birle tirildi i ‘ lilitu’ isimli di i (cin) varl n 
ve ‘Lîl’ adl  bir F rt na Tanr ças n n bu görü ü kuvvetlendirdi ini söylemek mümkündür (Altuna y, 
2014, s. 177). Kökeninde hava unsurlar yla ili kili olmas  Lilith’e ruhsal bir anlam kazand rm t r. 
A. Ç nar (2018) Thompson’dan (1903) al nt layarak; Akadça, ‘Tanr ’ anlam na gelen ‘ilu-alu/iltu’ 
kelimelerinin de ‘lil’ ile ayn  anlamda kullan ld n  belirtmi tir. Lil ve türevi (lil , lilitu, lilî…) 
kelimelerin iyi ya da kötü ruhlar  temsil ettikleri ve Tanr sal olanla ili kilendirilerek yüceltildikleri 
görülmü tür.  

Birçok kültüre, dine ve zaman dilimine yay lan Lilith’in ad na ilk olarak yakla k MÖ 2000 y l öncesine 
dayanan Sümerlerin yarat l  öyküsü G lgam  Destan ’nda rastlanm t r (Ç nar, 2018, s. 365-366). 
Destana göre; F rat rma n n kenar na dikilmi  olan Huluppu A ac , güney rüzgar n n etkisiyle 
kökünden koparak bu rmak boyunca sürüklenirken o s rada rma n kenar ndan geçen Tanr ça nanna 
a ac  görmü  ve onu al p tap na na getirerek kendi kutsal bahçesine dikmi tir. Bu a açla kendisine bir 
taht, kürsü ve yatak yapma iste i olan nanna a aca büyük bir özenle bakm t r (Kramer, 1999, s. 71-72; 
Zingsem, 2007, s. 17-20). Y llar sonra büyüyen a ac  kesmek istedi inde: “ (…) O zaman evcille meyen 
bir y lan / yuvas n  huluppu a ac n n köklerine kurdu / A ac n dallar nda Anzu-ku  kuluçkaya yatt  / Ve 
gövdesinde karanl k bakire Lilith evini in a etti…” (Özbay, 2013, s. 45). A ac  kesemeyece ini anlayan 
nanna büyük bir hüzünle Uruk kentinin Kral  G lgam ’tan yard m istemi tir: “G lgam  e itilemeyen 

y lan  öldürdü. Anzu-Ku  yavrular yla da lara uçtu. Ve Lilith evini y karak vah i, ss z yerlere kaçt ” 
(Ç nar, 2018, s. 365). G lgam  a ac n gövdesinden nanna’ya vermek için bir taht ve yatak oymu , 
nanna da a ac n köklerinden pukku ve tepesinden mikku yaparak cesaretinin bir ödülü olarak 

G lgam ’a sunmu tur (Kramer, 1999, s. 72-73; Ç , 2015, s. 7).  

Huluppu a ac  etraf nda geçen bu anlat ya ili kin farkl  yorumlamalar n oldu u görülmü tür. Buna göre; 
Tanr ça nanna’n n ( tar) kutsal evlilik teklifini, onun gücü alt nda ezilmemek ve ona boyun e memek 
için reddeden G lgam ’ n aralar nda küslük ya anmas  sebebiyle Tanr ça’ya Huluppu a ac ndan bir taht 
yapmak istedi i ve a ac  kesmek isterken Lilith ile kar la t  görülmü tür. A ac n gövdesinde Bakire 
Tanr ça Lilith’in evi, dallar nda aslan-kartal görünümlü ku , köklerinin alt nda y lan n ya ad  
belirtilmi tir (Gezgin, 2007, s. 72). G lgam  a ac  keserek Lilith’i özgürlü üne kavu turmu tur 
(Ramazano lu, 1944, s. 53). ki yorumdan yola ç karak destan n orijinal metninde bulunan ki-sikil-
lîl-lâ ifadesinin Lilith ile ili kili oldu u görülmü tür. ‘Ki’ Sümerce yer ya da bölge anlam nda; ‘sikil’ temiz, 
taze veya bakir olarak çevrilmi tir. ‘Ki-sikil’in ise, kutsal bölge veyahut tap na a i aret eden ‘el 
de memi /bakir yer’ anlam na geldi i görülmü tür (Ç nar, 2018, s. 366). ‘Lîl-lâ’ ifadesi ise, S. Kramer 
(1999) taraf ndan Lilithle özde le tirilerek ‘di i cin’ olarak çevrilmi tir. Bu bilgiler dahilinde A. Ç nar 
(2018) bu ifadeyi, “bakir bir kutsal alana çöreklenmi  di i ruh” olarak yorumlam t r. Kisikillîllâ ifadesine 
dair ba ka bir yorumda,  ‘kis ya da k s’ günümüzde kullan lan k z kelimesiyle benzerlik gösterdi i, ergenlik 
ça na gelmemi  kad n anlam n  içerdi i ve lil-la kelimesinin gökyüzü ve rüzgar  temsil etti i belirtilmi tir. 
Bu anlamlara göre Kisikillîllâ ifadesi “gökyüzünün bakir temiz saf  k z ” olarak yorumlanm t r (Url, 1). 
Bu anlat da Lilith’e dair ba ka bir bilginin yer almad  ve yorum farkl l klar  oldu u görülmü tür. 
Anlat da Lilith’in kötülük, u ursuzluk ya da eytanla ba da t racak özellikler ta d na yönelik 
do rudan bir at f  olmad  dikkat çekmektedir. 

Bu anlat n n simgesel çözümlemesi yap ld nda Huluppu a ac , kutsal görülen ve Tanr yla olan 
ileti imde arac  konumda olan bir figürdür (Öztekin, 2008, s. 43). Aslan-kartal betimlemeleriyle de 
tasvir edilen An-Z  ku u, kimi zaman hastal a sebep olan bir cin kimi zaman da yer alt  Tanr s  olarak 
betimlenmi tir. Kaderi tayin etme, güç ve bilgelik yönleriyle mdigut ku u bir di er ad yla bayku la 
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imgesel olarak örtü mektedir (Hooke, 1993, s. 62-64; Zingsem, 2007, s. 215-221). Ana Tanr çayla 
özde le tirilen veya kutsal bir varl k olarak nitelendirilen Lilith y lanla birlikte imgele tirilmi tir. 
Anlat da Huluppu a ac , ku , y lan ve Lilith iç içe geçmi  mitolojik simgeler olarak görülmü tür. 
Birbirine kenetlenmi  olan bu imgeler, Tanr ça nanna’n n hüküm sürdü ü anaerkil düzende kutsal 
kabul edilen ögelerdir. G lgam ’ n di il olan n kutsall n  yans tan bu ögelere yönelik y k c  müdahalesi 
oldukça manidard r (Özbay, 2013, s. 46-47). Kutsal olan n eril oldu u dü üncesine hakim ataerkil 
anlay  için, di il bir ilah olan nanna’n n kutsall n  yans tan bu ögelerle sa lad  güç bir tehdit olarak 
nitelendirilebilir. 

Lilith, düalitenin sembolü y lan n özellikleri alt nda pek çok kez tasvir edilmi tir. Y lan, özünde do um-
ölüm, tar m-ekonomi gibi z tl klar  içinde bar nd ran gizemli bir figürdür (Ç nar, 2018, s. 378). Y lan 
imgesi: 

“ yi ve kötü güçlerin mücadelesinde her zaman önemli bir rol üstlenmi tir. Fakat y lan bu mücadelede 
ço unlukla di il gücü temsil etmi  ve iktidar  simgeleyen eril güce yenik dü mü tür. Her ne kadar eril 
güç taraf ndan alt edilse de yine eril gücün soyunu sürdüren de o olmu tur. Yarat l  mitlerinde 
do urganl , üremeyi sa lam t r yani neslin devam n  getirmi tir. Fakat bu özelliklerine ra men 
yaratt klar na da dü man olup onlar  yok etmek isteyen de bir yönü vard r. Di il gücü temsil 
etmesinin yan  s ra görünü ü bir fallusu and rmaktad r ve eril taraf  ön plana ç kmaktad r. Ayn  
zamanda y lan firavunlar n taçlar nda yer al r ve takip edilmesi gereken bir lider gibidir. Çünkü onda 
bilinmeyen s rlar ve sonsuzluk vard r. Bu yönleriyle de y lan bir bilge konumundad r ve herkesi 
yönlendirir. eytan y lan olarak an lan y lan ise, kötü özelliklerini hilebaz figürü üzerinden gösterir. 
Y lan, iyile tirici-tedavi edici özellikleriyle de ço unlukla yeniden do u u ve annenin iyi eden olumlu 
özelliklerini ortaya koyar” (Sivri ve Akbaba, 2018, s. 63). 

Y lanla ba da t r lan Lilith’in di il kozmik gücü temsil etti i söylenebilir. F. Bayat’a (2012) göre, tek 
Tanr l  dinlerde kötü ruhlar n ve kötü gücün simgesi olarak tasvir edilen y lan eski toplumlarda olumlu 
niteliklere sahip simgesel bir varl k olarak görülmü tür. Eski kültürlerde kad nlar n Tanr çal k, annelik 
ve do urganl k vas flar  y lan -güç ve egemenlik- ve gizemli bilgelikle ili kilendirilmi tir. Ancak kad n ve 
y lan imgesinin birbirine kenetlenmi  formlar  zaman içerisinde kötülükle ba da t r larak eytani 
formlarda sunulmaya ba lanm t r. Y lan-kad n imgesinin bu dönü ümünün toplumsal ko ullardaki 
de i imlerle yak ndan ili kili oldu u söylenebilir. 

lk ça larda –anaerkil düzenin hakim oldu u dü ünülen- kad n, erke in ötekisi olmaktan ziyade kendi 
egemen kültürünü ve mitosunu olu turabilecek güce sahip olmu tur. Tar m öncesi ya da avc  toplay c  
ya am biçiminin ya and  bu dönem, kad n-erkek e itsizli inin minimum düzeyde oldu u veya hiç 
olmad  bir süreci içermi tir. Ayn  zamanda insan n do aya hükümetmekten ziyade onunla uyum 
içinde ya am sürdü ü bir dönem olmu tur. Tar m öncesi dönemde kad n n daha çok toplay c l k 
görevini üstlenmesi, bereketin ve üreticili in simgesi olan toprakla içe içe olmas n  sa lam t r. Kad n n 
do ayla olan ili kisi onu önemli ve üstün k lm t r. Topra n bereketi kad n n do urganl yla 
özde le tirilmi tir. ‘Bereket ya da Ana Tanr ça’ kültü ve eski kültürlere dayanan amanizm’deki ritüeller, 
kad n amanlar n iyile tirici ve kutsay c  gücü bu durumun önemli simgelerindendir (Drury, 1989, s. 
154-155). Toplumsal cinsiyet aç s ndan dü ünüldü ünde toprakla özde le tirilen, ya amla ölümü elinde 
tutan ve do a güçlerini yöneten kad n n ya am içinde de erli bir konumda oldu u söylenebilir (Depe, 
2010, s. 467).  Ancak tar m n ke fiyle topra  i leme ve elde tutma çabas  olarak belirtilen mülkiyet 
anlay  dengeleri de i tirmi tir. Fiziksel olarak daha güçlü oldu u için tarlay  sürmeyi kendine görev 
edinen erkek, kad n  bu alan n d nda tutmu tur. Art k kad n do adaki ya da ev d ndaki aktif 
görevinden soyutlanm  ve ev içi özel alanda konumland r lm t r. Erke i kamusal alana kad n  özel 
alana lay k gören bu yeni düzenle birlikte toplumsal cinsiyet rol ayr m n n ve e itsizli inin temelleri 
at lm t r. Erke i öne ç karan bu ya am biçimi, kad n n erkek kar s ndaki ikincil konumunun da 
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kültürel ba lang c  olmu tur. Erkek ve kad n aras ndaki e itsizlik esas nda insan ve do a aras ndaki 
e itsizli in bir görünümüdür. nsan n do ay  istismar yla ba layan serüven, tar ma ve yerle ik ya ama 
geçi le elde edilen kültürel kazan mlarla peki tirilmi tir. lk e itsizli in türevi olan bir di er e itsizlik 
erkek ve kad n aras nda gerçekle mi tir. Erkek sadece tarlada -do ada- de il kad n üzerinde de 
hakimiyet kurmaya ba lam t r. lerleyen süreçte toplumlar taraf ndan içselle tirilen ve kurumsalla an 
eril güç, kad n  hemen her alanda denetleme, her bak mdan a a lama ve kendine ba ml  k lma 
anlay n  sürdürmü tür (Atay, 2004, s. 15-46).  

Ataerkil toplumlarda gökyüzünü ve kutsall  temsil eden Eril Tanr ’n n özellikleri aras nda olan güç ve 
bereket, anaerkil düzende toprak ve do ayla özde le tirilen di il ilahilerin do urganl k ve koruyuculuk 
vas flar n  sembolize etmektedir. Di il Bereket Tanr ças ndan Eril Gök Tanr ya geçi  topra a tapan 
insandan topra  kendine mülk edinmeye çal an insana dönü ümle olmu tur: “kad n art k ya am n 
kayna , cömert ve bereketli toprak de il, erke in yaratt  can  içinde tutup büyüten ta y c dan 
ibarettir” (Berktay, 2000, s. 59). Özne konumundaki ‘kad n ve toprak’ yerini ‘erkek ve tohuma’ 
b rakm t r. Kad n n do urganl  üzerinde etkisi oldu unu fark eden erkek, t pk  tohumun topraktan 
ç kt  gibi kendisinin de kad n bedeninden ç karak hayat buldu u gerçe ini göz ard  ederek kendini 
üstün görmü tür: “Tohum olmazsa topra n ürün veremeyece i, erkek olmazsa kad n n var 
olamayaca , saban tar m n n yerle ik geçim biçimi oldu u toplumlar n yarat l  mitolojilerine 
damgas n  vurur” (Atay, 2004, s. 16). Kad n  simgeleyen pek çok unsur da kutsall kla de il a a  ve 
baya  olmakla ili kilendirilmi tir. Kad n n cinselli inin kutsall  ve cinsel ya am, yarat l n 
bilinmezli iyle iç içe geçmi tir. Kad n bir yandan kendinden olmayan  do urma özelli iyle eril gücü 
beslemekte bir yandan da ölüm ve ya am döngüsünü sürdürmektedir (Campbell, 1995, s. 384-385). 
Y lan imgesi de kad na atfedilen bu özellikleri bünyesinde bar nd rmaktad r: “Y lan toprakta ya ar 
ve topra n derin gövdesinden ç kan ya am suyunun tecessümüdür. Y lan, hayat-madde varolu  
alan ndaki ya am gücüdür. Deri de i tirmesiyle kendi kendini yeniler” (Tokyürek, 2016, s. 304). Y lan 
ve kad n n, ana rahmini and ran karanl k yeralt yla ili kisi de bu noktada önemlidir (Sivri ve Akbaba, 
2018, s. 58). Kad n rahminin ve y lan n birlikteli i belirsizli i ve gizemi temsil eden güçlü simgelerdir. 
Bakire-kad n mitosunda ortaya ç kan güç de buradan gelmektedir. Bakire mitosu, kad n n do al 
egemenli ini sa layan nitelikleri kapsamaktad r (I k, 2018, s. 191). Öte yandan ataerkil toplumlarda 
medeniyet, ak l, kültür ve kutsall k erke e atfedilen özellikler olmu tur. Kad n ise bedenin, duygular n, 
rasyonel olmayan n, bilinmeyenin ve yoklu un temsilcisidir (Berktay, 2010, s. 23-33). Kad n n 
do urganl n  yans tan gizemli gücü akl n ötesinde bir üstünlüktedir. Dünyan n gizemlili i gibi 
kad n bedenindeki bu gizem de erkek için kad n korkusunu ve kad n uyar s n  da beraberinde 
getirmi tir. Bu gücüyle kad n, eril zihniyet taraf ndan bereket ve bilgeli in yan  s ra karanl k 
özellikleri de bünyesinde bulunduran bir varl k olarak tan mlanm t r. Kendini kad n ve dünya 
üzerinde etkin k lmaya çal an erkek, bu ba lay c  güçler kar s nda kendi ruhsal mitolojik gücünü 
olu turmu tur (Stone, 2000, s. 233). Eril zihniyetle ekillenen ve kültürel kodlarla desteklenen 
mitolojik unsurlar, kad n ve y lan aras ndaki ili kiyi de kendi lehine göre i leyecek biçimde 
sunmu tur. eytan-y lan gibi ayart c  ve kötülükle ba da t r lan kad n karakterler eril korkularla ortaya 
ç km  ve anne arketipinin olumsuz yönünün temsili olmu tur (Sivri ve Akbaba, 2018, s. 59). 

Y lan, kad n ve eytan ili kisinin geleneksel inanç ve anlat larda pek çok farkl  anlamda ve biçimde ortaya 
ç kt  görülmü tür. Yunan mitolojisinde Medusa, Türk-Anadolu mitolojisinde ahmeran, slâm 
mitolojisinde Belk s gibi kad n karakterler y lan-kad n ya da eytan-kad n ilintisinde simgele tirilmi tir. 
Adlar  farkl  olsada her biri ayn  kimli i temsil etmekte ve bir ekilde Lilithle birle mektedir.  Öte yandan 
Hint mitolojisinde kaotik bir varl k olarak sunulan Kali; ilk ölümlü kad n, tüm kötülükleri yayan ve erke e 
ceza olarak dünyaya gelen Pandora yine Lilithle özde le tirilen kad n karakterlerden olmu tur. Yahudi 
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kültüründe ise Lilith, Âdem ve Havva’n n yasak meyveyi yemesi ve cennetten kovulmas na neden olan 
kötü bir metafor olarak ortaya ç km t r. Lilith’in y lan- eytan-kad n birle imi olarak ilk günah n 
i lenmesinde aktif rol ald  tasvir edilmi tir. Lilith, ço unlukla yapt  kötülüklerden güç alan 
kad nlar n temsili olarak yer alm t r. Lilith ve benzeri kad n imajlar n n ele al nd  anlat larda 
ço unlukla Tanr lar n ya da erkeklerin çektikleri güçlüklerin betimlemeleri yer alm t r. Eril zihniyetin 
ekillendirdi i, kad n n kötücül bir varl k oldu u görü üne eklemlenen ve pek çok yönden ayn  kaderi 

payla an bu arketipler tarihin lanetlileri aras nda yer alm lard r. Ataerkil güç kendi kontrolü alt na 
alamad  kad nlar  bu ekilde kötü formlarda yans tm t r. Bugünkü kad n alg s n n temelini olu turan 
bu arketipler, mitsel anlat lar yoluyla nesilden nesile aktar lm t r. Ana Tanr ça  kültüne de yak n bir 
figür olan Lilith, ‘ilk ana’ ya da ‘ulu ana’ olma özelli i ta yan ve yarat l  mitlerinde yer alan Tiamat, 
Namnu, Umay, Ayz t, nanna, Kibele, sis, Afrodit, Artemis gibi pek çok Tanr çayla da örtü mektedir 
(Zingsem, 2007, s. 15; Ç nar, 2018, s. 370-380; Oyluba , 2013, s. 438; Yeniçeri vd., 2015, 1036-1037; 
Özbay, 2013, s. 54; Erhat, 2018, s. 162). Ana Tanr ça kültünün bünyesinde bar nd rd  yarat c l  ve 
yok edicili i içeren nitelikler Lilith’in de özellikleri aras nda tasvir edilmi tir (Jung, 2013, s. 22-40). 
Lilith'in mitolojilerdeki formlar  benzerliklerle doludur ayn  zamanda bedensiz ve belirsizdir. Lilith, 
yüzy llar içinde toplumlar taraf ndan farkl  adlarda ve biçimlerde sunulmu tur. Lilith’in sosyal temsiline 
bak ld nda daha çok kötü ruhsal güçlerle ba da t r larak olumsuz niteliklerle donanm  formlarda yer 
ald  görülmü tür. Öyle ki Lilith’in cinselli e olan dü künlü ü, intikamc  yap s , ba tan ç kar c l  en 
belirgin özellikleri olarak vurgulanm t r. Lilith’in hikayesinin geri kalan  göz ard  edilmi tir. Kad n 
cinsiyetine atfedilen ahlaki normlara ve toplumsal cinsiyet rollerine uymayan kad n temsilleri tarih 
boyunca hem ula lamaz bir arzu hem de bir a a lanma nesnesi konumunda yer alm lard r. 

Mezopotamya mitolojisinde Lilith’in Ana Tanr ça nanna bir di er ad yla tar etraf nda 
ekillenen anlat larla paralellik gösterdi i görülmü tür. Tanr ça nanna eril ve di il pek çok nitelikle 

donanm t r. Gök ve yer kraliçesi olarak tan mlanan nanna bir taraftan özgürlük, a k, bereket ve 
do urganl  temsil etse de di er taraftan sava ç , gaddar, güzelli iyle ba  döndüren, k skanç ve ehvetli 
bir yap da tan mlanm t r (Schimel, 2004, s. 230). nanna’n n s fatlar ndan biri Kutsal Fahi e’dir. 
Tanr ça nanna’ya ili kin M. . Ç  (2005), Sümerlerde tap nak fahi eli inin kad nlar n görevlerinden 
say ld n  ve tap naklarda ya anan cinsel birlikteli in kutsal oldu unu belirtmi tir. O dönemde, 
nanna’n n temsilcileri olan Kadi tu/ artu’lar -kutsal kad nlar- toplumun kutsal mekânlar  say lan 

tap nak sitelerinde -Tanr ça’n n kutsal evi- bir arada ya am lard r. Tanr çalar na sayg lar n  göstermek 
için topluluktaki erkekler aras ndan seçtikleriyle tap nakta cinsel birlikteli e girmi lerdir. Çocuklar 
do urarak onlar  tap na a ba lar bir nevi Tanr ça’ya hediye sunarlarm . Tanr ça nanna’n n cinsel 
ya am n n kutsalla t r ld  eski Sümer kaynaklar nda kutsal kad nlarla ilgili hikâyelerden biri olan 
nanna ile Enki anlat s nda genç bir k z betimlemesiyle ad  geçen Lilith, ‘ nanna’n n eli’ olarak 

tan mlanm t r. Lilith’in, nanna taraf ndan gönderildi i ve sokaktaki erkekleri toplayarak tap na a 
getirmek üzere görevlendirildi i belirtilmi tir (Uraz, 1994, s. 77-78; Stone, 2000, s. 182). Burada Lilith 
nanna’ya sadakatlerini gösteren kutsal kad nlar  ve do urgan kad n imaj n  temsil eden sembol olarak 

görülebilir. Ana Tanr ça nanna’n n kutsal say ld  dönemlerde kendisine sunulan ‘Kutsal Fahi e’ s fat  
saf ve lekesiz kad nlar  temsil etse de zaman içinde Tanr ça taraf ndan görevlendirilen ve kutsal evlilik 
yoluyla do urganl n art r lmas na hizmet eden kutsal kad nlar, Eril Tanr ’n n Tanr çaya kar  güç 
kazanmaya ba lad  dönemlerde art k babas  belli olmayan çocuklar do urarak evlilik d  cinsel 
birlikteli i ve ahlaks zl  temsil eden varl klar olarak nitelendirilmi tir. nanna erkekleri cinsel 
eylemlere k k rtarak kendisine bir beden olu turmaya çal an ve birlikte oldu u erkeklerin hayatlar na 
kötülük getiren bir figür olarak görülmü tür. nanna ile özde le en Lilith ise, eril yap n n kad na 
yükledi i ahlaka kar t olarak var olan mitolojik bir figür haline gelmi tir. Lilith’in, babas  belirsiz 
çocuklar ve cinler yaratmaya çal t na yönelik bir uyar  niteli inde ve ondan sak n lmas  gerekti ini 
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vurgulayan anlat lar ortaya ç km t r. Lilith bir nevi nanna’n n negatif yönünün temsili olmu tur 
(Ç nar, 2018, s. 369). Lilith’in kendisine biçilen bu olumsuz kimli i zamanla peki tirdi i görülmü tür. 
Mitolojik unsurlar n yo unlukta oldu u eski Yunan medeniyetinde de kad nlar n belirli aç lardan 
olumsuz yönlerle alg land  görülmü tür. Bu dönemde kad n dünyaya kötülük yayan, erke in 
hizmetinde olan ya da erke i a a  çeken olumsuz bir varl k olarak tan mlanm t r (Estin ve Laporte, 
2002, s. 56-59). Yine bu dönemde, cinselli in kutsal olandan uzakla t rd  dü üncesi sebebiyle 
kad nlarla cinsel birliktelik kötü olarak yorumlanm t r. Lilith’in ba lang çtaki olumlu gücünün aksine 
zamanla olumsuz niteliklerle çevrili bir karaktere evrildi i görülmü tür. Lilith, ba larda saf, kutsal ve 
güçlü bir figür olarak varl k sürdürse de toplumlarda eril zihniyetin hüküm sürmesiyle birlikte cinselli e 
dü kün, intikamc  yap da, ba tan ç kar c , bebek katili ve cin- eytan gibi formlara bürünmü tür. Bu 
de i im Tanr ça statüsündeki dü ü le benzer bir durumdur. Toplumlarda ataerkil düzenin 
yerle mesiyle kutsal olan erkek eline geçmi tir. Tanr çalar da önemini yitirerek art k olumsuz s fatlarla 
an lmaya ba lanm t r. Ana Tanr ça kültünün önemini yitirmesi Tanr çal k vasf na yak n bir figür olan 
Lilith’in kutsall k, do urganl k ve bereketi temsil eden olumlu nitelikleri zaman içinde cinsel dü künlü e 
ve gayr  me ru soya dair eril korkulara dönü mü tür.   

Lilith’in brani mitolojisindeki görünümü çok daha farkl  olmu tur. Lilith art k: “Âdem’in cinsel aç dan 
kendisine boyun e meyen ilk kar s n n ad  olarak ç kar; bu ad daha sonralar ysa ortal a saç lan 
spermleri elde etmek için havada bekleyen cinin ad  olur” (Stone, 2000, s. 182). Yahudi kültürüne 
dayanan Ben Sira Alfabesi Lilith’in Adem’in ilk e i oldu una dair bilgileri içeren en eski kaynak olarak 
görülmü tür. Buna göre: 

“Tanr  ilk insan  yaratt nda öyle konu tu: ‘ nsan n yaln z olmas  iyi bir ey de il.’ Ve ona topraktan 
bir e  yaratt  -ona benzeyen- ad  Lilith olan. K sa süre sonra birbirleriyle kavga etmeye ba lad lar: 
Kad n erke e öyle dedi: ‘Ben senin alt nda yatmak istemiyorum.’ Ve ilk erkek kar l k verdi: ‘Ben 
senin alt nda de il, üstünde yatmak istiyorum; çünkü sen altta kalan olmay  hak ediyorsun ve ben 
üstün olmay  hak ediyorum.’ Kad n kar l k verdi: ‘ kimizde e itiz; çünkü ikimiz de topraktan 
yarat ld k.’ Ve her ikisi de birbirlerini anlamay  reddettiler” (Zingsem, 2007, s. 36). 

Yarat lan ilk kad n olma misyonuyla Lilith bu metinde ilk defa tam bir ki isel karaktere bürünmü tür 
(Patai, 1994, s. 205). Bu anlat mda, e itlik söyleminin Adem taraf ndan kabul görmemesi üzerine 
Lilith’in, Tanr ’n n bilinmeyen ad n  söyleyerek var olan konumundan ayr ld  ve Samael adl  bir iblisle 
birlikte oldu u, ondan cin-iblis kar m  çocuklar do urdu u anlat lm t r. Bunun üzerine Adem, 
Tanr ’dan Lilith’in geri gelmesini talep etmi tir:  

“Tanr , Lilith’in pe inden üç melek gönderdi. (...) öyle konu tu: ‘Geri dönmek istedi i takdirde, 
tamam; ama istemezse, her gün yüz o lunun ölümüne ahit olmay  göze almal d r.’ Melekler kad n  
bulup Tanr ’n n sözlerini ilettiler. Ama o geri dönmek istemedi. ‘Seni denizde bo aca z!’ dediler. 
Kad n: ‘Beni yaln z b rak n; çünkü ben çocuklar  zay f dü ürmekten ba ka bir i e yaramam: erkek 
çocuklar  do umlar ndan sekizinci günlerine, k z çocuklar n  ise do umlar ndan yirminci günlerine 
kadar gözetmem emredildi.’ (...) böylece kad n günbegün eytanlar ndan yüz tanesinin ölmesini göze 
ald ” (Zingsem, 2007, s. 36-37). 

Adem’den ayr l n n bedeli olarak Lilith’e ceza verildi i görülmü tür. Bu anlat da bask  uygulayan 
taraf erkek olmas na kar n cezaland r lan n kad n olmas  dikkat çekmektedir. “Lilith'e verilen ceza 
kad nlar ataerkil normlara ve kültürel ritüellere uymazsa ne olaca n  gösteren sembolik bir eylemdir. 
Kendini gerçekle tirmeye çal an kad nlara bir uyar d r. Özgürle meyi talep ederlerse, onlar  kötü 
eylemciler yapacak erkek egemen toplum taraf ndan d lanacaklard r” (Yeniçeri vd., 2015, s.1037). 
Kad n n ya am içerisinde bir özne olarak var olma çabas n  içeren davran lar ataerkil egemen kültürde 
bir ba kald r  olarak görülmekte ve bu çaba içerisindeki kad nlar toplumdan d lanarak 



516 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

A feminist perspective on perception of women in mythology and religions through the figure of 'Lilith' / / S. C. Yeter; K. Özcan 
(pp. 506-525) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

cezaland r lmaktad r. Gilbert ve Gubar’ a göre (2016) Lilith, kad n n kendini gerçekle tirme serüveninde 
ödemesi gereken bedellerin temsilidir.  

Lilith’in kaç , eytani bir isyandan ziyade kad n cinsiyeti üzerindeki eril tahakkümü reddetme ve ondan 
ayr lma çabas d r. Lilith kendi iradesi d nda kovulmu  ya da d lanm  de ildir. Lilith, Adem’in 
kendisine e it davranmayaca n  anlad nda onun yan ndan ayr lmay  seçmi tir. Lilith erke in 
belirledi i beklentiler taraf ndan bask  alt na al nmay  reddetti i için tehdit ve cezaland rmayla kar  
kar ya kalm t r (Basmac , 2021, s. 7). Lilith’in konformite olmayan bu tavr  ondan i renilen, 
kaç n lmas  gereken ve itaatsiz bir kad n figürü hâline gelmesine neden olmu tur. Lilith pek çok dini 
mitolojik anlat da kötülük ve ba tan ç kar c  özelliklerle y lan ve eytanla özde le tirilmi tir. Lilith’in 
cesaret, tutku, ego gücü ve arzu gibi tüm de erleri göz ard  edilmi tir. Bu anlat da kad n n Tanr ’n n 
bilinmeyen ad n  söyleyerek cennetten uzakla t  görülmü tür. Kad n n Tanr ’n n gizli ad n  bilmesi ve 
onunla dolays z ileti im kurabilmesi eril zihniyet taraf ndan kabul edilebilir bir durum olarak görülmez 
(Yeniçeri ve vd., 2015, s. 1036). 

Ç. Aky ld z (2013), ataerkil anlay a göre gökyüzü ve yeryüzünün iki ayr  uç oldu unu belirtmi tir. Di il 
güç toprak ve yeryüzüyle eril güç gökyüzüyle ba da t r l r. Yeryüzünün do urganl k ve üretkenlik 
özellikleri bulunur ve bu özellikler kad n cinsiyetine uygun görülür. Fakat yeryüzünün ölüm, lanet, 
kötülük, gizlilik gibi baz  olumsuz özellikleri de vard r. Eril olanla ili kilendirilen gökyüzü ise kutsal olan  
ve kutsal olan n safl n  bir arada bulundurur. Bu anlat da Adem’in cinsel ili ki s ras nda topra  temsil 
eden kad n n altta, gökyüzünü temsil eden erke in ise üstte kalmas na ili kin iste i feministlerce 
Adem’in cinsel narsizmi olarak yorumlanmaktad r (Öztürk, 2004, s. 159). Adem, zeki ve cinsel olarak 
aktif bir kad nla sevi me konusundaki yetersizli ini kad n n üzerine yükleyerek ona bir nevi bask  
uygulamaktad r. Ancak Lilith bu zorlay c  sevgiyi reddetmektedir. Tanr çal k döneminde kutsal kad nlar 
olarak belirtilen kad nlar nda benzer cinsel birliktelik anlay lar  oldu u söylenebilir. Cinsel birliktelik 
esnas nda partnerinin otorite dayatmas na direnen Lilith, kad n n erke e tabi oldu u anlay na sahip 
ataerkil toplum yap s  içindeki masumiyet ve itaat merkezli kad n arketiplerine uygun de ildir. Lilith 
yaln zca cinsel manada Adem’in zirvede olmas n  reddetmekle kalmay p her ko ulda e it olduklar n  
savunmaktad r. Bu yönüyle Lilith, geleneksel anlay  y kan ve erkek egemen dünyaya ba kald ran bir 
tav r sergilemektedir (Ç nar, 2018, s. 384; Karaca, 2019, s. 121). Eril zihniyet bu durumu erkekliklerini 
kurtarmak için kendi ç karlar  çerçevesinde yorumlayarak Lilith’e dair olumsuz alg  olu turduklar  
söylenebilir. 

Ataerkil tan mlara göre Tanr , Lilith’in geri dönmeyece ini anlam  ve Adem’in yaln z kalmamas  için 
onun kaburga kemi inden Havva’y  yaratm t r (Ünal, 2017, s. 108-111). Bu anlat n n eski yarat l  
hikâyelerinden olan Ay-Atam ve Ay-Wa anlat s yla benzerlik içerdi i görülmü tür. Bu anlat ya göre, 
erkek ve kad n çamurdan yarat lm t r. lk yarat lan erkek olmu tur. Kad n da çamurdan yarat lm  olsa 
da yarat l  esnas nda güne  s s  yeterince olmad  için yar m kalm t r (Borotav, 2012, s. 36). 
Havva’n n Adem’in kaburga kemi inden yarat lmas  kad n ve erke in varolu lar  aç s ndan e it 
olamayacaklar na yap lan bir vurgu niteli indedir. Bu hikâyede, kad n n zay f ve erke in a a s nda 
yarat lmas  yönündeki alg  kad n ve erkek aras ndaki tahakküm ili kisini biyolojik gerekircilikle genetik 
koda havale etmi tir. Kaburga kemi inden yarat lma hikayesinde Adem, kad n n do urganl k i levini 
kendi üzerine alarak ya am n yarat c s  rolünü üstlenmi tir. Erke i do uran kad n de il esas nda kad n 
erkekten do mad r. Çünkü kad n erke in bedeninden yarat lm t r. Erke in bir parças  olan kad n tek 
ba na bir de ere sahip de ildir. Kad n erke in isteklerini ve ihtiyaçlar n  kar lamak için yarat lm t r 
(Zingsem, 2007, s. 153-154). Bu durum kad n n gizemli gücüne yönelik olu an korkunun yans mas n n 
ve kendini ispat etme çabas n n bir parças  olarak de erlendirilebilir. Lilith’in kutsal annelik gere i 
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zorunlu görülen annelik görevini reddetmesi, cinsel olarak aktif olmas  ve monogamiye uymayan hâlleri 
ataerkil normlara ters dü mektedir. Lilith’in aksine Havva itaatkâr, saf, zay f, cinsel olarak pasif ve 
erke in soyunu devam ettirmeye istekli bir kad nd r. Bu yönleriyle Havva, ataerkil ideolojinin ideal 
kad n  konumundad r. Havva, Adem’in hayalindeki kad n n özelliklerine sahip oldu u söylenebilir. 
Günümüzde de kad n  ikincille tiren ve tahaküm ili kisini sürdüren eril zihniyetin edilgen, uyumlu, 
a rba l  ve erke e muhtaç olma gibi kad na atfetti i rollerin benzerli i dikkat çekmektedir. Eril 
zihniyete göre kad n e ini mutlu etmeli, kendini evine, kocas na ve çocuklar na adamal d r. Eril bak  
aç s na göre, aksi yöndeki tutum ve davran lar kad nlar  Lilith ile birle tirmektedir.  

Ben Sira Alfabesi'ndeki anlat ya dayal  olarak Yahudi kutsal metinlerinde de birtak m referanslar 
bulunmaktad r. Tevrat’ta kad n n yarat l na ili kin iki anlat  yer almaktad r. Tekvin 1. Bab’da, Tanr  
insan  kendi suretinde erkek ve di i olarak yaratt  ve onlara “…ço al n, yeryüzünü doldurun ve onu tâbi 
k l n…” (Kitab-  Mukaddes: Tekvin Bab 1) diyerek seslendi. Di er bir anlat  olan Tekvin 2. Bab’da ise, “… 
Allah dedi: Adam n yaln z olmas  iyi de ildir; kendisine uygun bir yard mc  yapaca m. …adam n 
üzerine derin uyku getirdi. [Onun] …kaburga kemi inden bir kad n yapt  ve adam getirdi…” 
ifadeleri yer al r (Kitab-  Mukaddes: Tekvin: Bab 2). Bab 1’de cinsiyet ayr mc l  gözetilmedi i 
görülmü tür. Bab 2’deki anlat da ise kad na erke e yard mc  olma vasf  yüklenmi  ve kad n n 
erkekten yarat lmas  onu erke in a a s nda konumland rm t r. lk anlat da, kad n ve erke in e  
zamanl  olarak topraktan ya da tozdan yarat ld  belirtilse de ikinci anlat da kad n n erke in 
kaburga kemi inden yarat ld  görülmü tür. Bu yarat l  hikâyeleri birbirinden farkl d r çünkü 
birincisi insanlar n e it yarat ld n  gösterir. kincisi ise ataerkil bir temaya sahiptir. Havva’n n 
Adem’in kaburga kemi inden yarat lmas  hadisesine dair Kur’an’da do rudan böyle bir ibare yer 
almamakla birlikte, Tevrat’ n bir bölümünde, baz  hadis ve tefsir yorumlar nda yer alan ifadeler bu 
konuya ili kin iddialar  genel bir kabule dönü mü tür ( ahin ve Toprak, 2016, s. 206-207; Ünal, 2017, 
s. 105). Kur’an’daki “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da e ini yaratan ve ikisinden 
birçok erkekler ve kad nlar üretip yayan Rabbinizden sak n n” (Maide, 4/1) ayetinin de bu ba lamda 
yorumland  görülmü tür. Ancak modern yakla mda, ‘tek bir nefs’ ifadesinin  asl nda kad n ve erkek 
için ayn  eyi ifade etti i iki cinsiyetin de tek bir özden yarat ld  eklinde yorumlanm t r (Palab y k, 
2020). Yarat l  anlat lar nda geçen ‘Âdem’ ifadesinin insan anlam na geldi i bilinmektedir. nsan ya da 
Tanr  kavramlar n n kaynaklarda erkekle özde le tirilmesi, kad n n varolu unu e it konuma getirmesi 
konusunda ortaya ç kan en temel sorunlardan biridir.  

Lilith, ilk günah anlat lar nda Adem’i günaha sürükleyen Havva’ya yasak meyveyi veren ki i olarak tasvir 
edilmi tir. Yahudi-H ristiyan anlat lar na göre Lilith (y lan-kad n- eytan) ya da sadece biri, Havva’y  
yasak meyveyi yemesi konusunda kand r r. Havva’ da bilahare Adem’e bu meyveyi yedirince cennetten 
kovulmalar na sebep olur. Baz  anlat larda ise, Havva ile Lilith’in i birli i yaparak Adem’i kand rd klar  
ileri sürülür. Burada, cennetten kovulu un sebebi olarak bir ekilde kad n sorumlu tutulur. Kur’an’da 
ise bu olay do rudan eytan ile ba da t r l r (Özbay, 2013, s. 42-45). “Âdem’in cennetten kovulmas n n 
sebebi olarak kad n n görülmesi ba tan ç kar c l yla ili kilendirilir. Buna göre kad n, s rf kad n oldu u 
için ayart c  ve ba tan ç kar c d r dolay s yla ba tan da ç kabilir” (Palab y k, 2020). Bu sebeple kad nlar 
tehlikeli ve kontrol edilmesi gereken varl klar olarak görülmü tür. Kad nlara yönelik olu an bu negatif 
alg  yüzy llar boyunca onlar n hayatlar n  etkilemi  ekonomik, sosyal, aile hayat nda olumsuz izlerini 
sürdürmeye devam etmi tir. Bu cinsiyetçi yorumlar n toplumsal hayata yans malar  kad nlar n aleyhine 
olacak ekilde yer alm t r. Tarihsel süreç boyunca kad n n e itilmesine, erkekten ba ms z bir konuma 
getirilmesine ve ayart c l na izin verilmemesi gerekti i vurgulanm t r. 
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lk günah anlat lar nda kad n suçlu ya da ilk günah  i leyen ki i olarak tasvir edilmi tir. Adem ise 
aldat lan ve ba tan ç kar lan taraf olmu tur. Ba lang çta ayr mam  bir bütünün iki parças  olan Adem 
ve Havva ilk günah  i leyene kadar uyum içindedir. Yap lan itaatsizlikle birlikte bozulan düzende 
kad n n ba  suçlu ilan edilmesi bir kaosu da beraberinde getirmi tir. lk günahla birlikte kad n ve erkek 
art k cinsiyetlerinin ve cinselliklerinin bilincine varm t r. Cinsel uyan la birlikte kendinden olan  
yaratmak için kad n n bedeni ve do urganl na muhtaç oldu unu gören erkek, kad n n do urganl  
üzerine hakimiyet kurma çabas na girmi tir. Yasak meyvenin yenmesiyle her eyin mükemmel oldu u 
düzen art k yapt klar  hatan n bedelini ödeme mücadelesine dönü mü tür. nsan art k iyi ve kötünün, 
ölüm ve ya am n fark na varm t r (Akdeniz, 2017, s. 703). 

Toplumlarda var olan cinsiyet ideolojisinden etkilenen Havva ve Lilith, birbirinden farkl  karakterler 
olarak görülmektedir. Havva, erke in kaburgas ndan yarat lan ve onun iktidar n  kabullenmek zorunda 
kalan saf ve itaatkâr bir karakter iken Lilith ise, erkekle e it artlarda yarat lan ve daha çok kötü bir 
karakter olarak lanse edilen özgür ve güçlü bir kad nd r. Dede Korkut Destan  ve Köro lu Destan ’nda 
kad nlar n kahramanl klar n n yan  s ra iyinin, kötünün temsili olarak yer alan pek kad n ve Köpek kad n 
imgeleri bir nevi Lilith ve Havva’n n destanlardaki görünümleri olarak dü ünülebilir (Gazanfergizi, 2019, s. 
127-128). Geleneksel tan mlarda Lilith’in Havva ile Adem aras ndaki ili kiyi k skand  belirtilmi tir. 
Modern eklinde ise, Lilith ve Havva aras ndaki gerçek ili kinin dü manl ktan ziyade karde lik ili kisini 
içerdi i ileri sürülmü tür. Be enç (1974) yasak meyve anlat lar nda, sonsuz ya am n sembolü olarak 
görülen elman n -bilme meyvesi- öncelikli olarak kad na sunulmas n n ona anneli i ve do urganl  
bah etti inin bir simgesi oldu unu ifade etmi tir. Mitolojik ana kompleksiyle ili kili olan  Havva’n n 
kelime anlam n n ya am ya da hayat vericilik oldu u dü ünüldü ünde bu sav  destekledi i 
dü ünülmektedir. 

Antik dönemde Lilith’in kötü ya da eytan oldu una ili kin anlat lardaki olumsuz alg  Yahudilikle 
daha da yayg n hâle gelmi tir. Talmud’da Lilith, uzun saçl , k z l ve insan yüzlü olarak tasvir 
edilmekte, gece iblisi ya da erkekleri ba tan ç karmak için geceleri erkeklerin rüyalar na giren iblis 
olarak anlat lmaktad r. Talmud ve Zohar’da Lilith, lohusa kad nlar  ve bekâr erkekleri etkisi alt na 
ald  için dikkat edilmesi gereken bir varl k olarak yer alm t r. Erkekleri rüyalar nda rahat 
b rakmad  ve onlar  ba tan ç kard  belirtilmi tir. Bu sebeple Yahudilerde erkeklerin yaln z 
yatmamas  gereklili i ön görülmü tür (Ünal, 2017, s. 105-108). Bu durum Lilith’e dair toplumsal 
kolektif bilinçalt na yerle mi  bir kötüleme olarak yorumlanabilir. Metamorfik aç dan ‘gece’ 
u ursuzlu u ve tekinsizli i belirtmektedir. Lilith’in gece iblisi olarak tasvir edilmesi kad nlara duyulan 
güvensizli in bir yans mas d r.  

Eril anlat lara göre Adem’in soyundan gelen çocuklar  k skanan ve kendi cin çocuklar n n 
öldürülmesinin intikâm n  almak isteyen Lilith, hamile ve lohusa kad nlara musallat olan bir forma 
bürünmü tür (Karaca, 2019, s. 120-122). smen ayn  olmasa da bir metafor olarak  mitolojide Lilith’in 
kad nlara ya da bebeklere musallat olma özelli iyle ili kilendirilebilecek birçok figür oldu u 
görülmü tür. Türk mitolojisinde Alk z /Alkaras /Albast  (K l ç ve Eser, 2018, s. 54-56; Gazanfergizi, 
2019, s. 131). Mezopotamya’da Tiamat, Akatta Lamu thu ve Yunanlarda Lamia gibi mitolojik karakterler 
bebek katili ya da di i eytan olarak nitelendirilmi lerdir. Bu kad nlardan korunmak için kullan lan 
nazar boncu u, ayna, okunmu  arpa, t ls m yöntemlerin kökeni Lilith’e kadar dayanmaktad r. Bu 
uygulamalar, Lilith’ten korunmak için uygulanan geleneksel ritüellerle ba da maktad r (Aky ld z E., 
2013, s. 95).  
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Lilith’in ça da  sanat ve edebiyattaki görünümü 

Farkl  bak  aç lar yla yorumlanabilen karma k yap ya sahip bir kültür olgusu olan mitin, geçmi ten 
günümüze toplum içinde yerle mi  olan kolektif bilinçd  dü ünce ve yarg lar  anlamadaki etkisi 
önemlidir. Çünkü mitolojik anlat lardaki dü ünce ve semboller, gelenek ve göreneklerin 
biçimlenmesinde oldukça etkilidir. Sanatç lar ve yazarlar, bugünün izlerini anlayabilmek için mitolojik 
sembolleri dönüp sorgulanmas  gereken önemli kaynaklar olarak görmektedirler. Ayr ca sanatç lar ve 
yazarlar mitolojik kaynaklardan yararlanarak geçmi  ile bugün aras nda ili ki kurma, gerçekliklerini 
bulma ve yeni anlamlar üretme yoluna giderler (Chatzoudas M., 2018, s. 1082-1085).  

Özellikle kad n olgusu aç s ndan bak ld nda mitoloji, ataerkil düzende toplumsal cinsiyet rollerini 
olu turmak ve benimsetmek için kullan lan önemli bir araç olarak ortaya ç kmaktad r. Sanat ve 
edebiyat n da, ‘toplumsal cinsiyet ideolojisine’ hizmet etti inin örneklerini baz  eserlerin 
betimlemelerinde gözlemlemek mümkündür. Sanat, edebiyat gibi birçok alanda mitolojik unsurlara 
yo un göndermeler, manidar simgele tirmeler ve metaforlarla kar la lmaktad r (Özbay, 2013, s. 48-
50). Kad nl k olgusunun tarihsel süreçteki izlerini sorgulayan sanatç lar, mitolojik figür ve anlat lar  
kendilerine yol gösterici olarak seçerler. lk kad n n yarat l ndan bu yana kad n n özünü ve bedenini 
konu alan yerici-övücü niteliklerde sanat eserleriyle kar la mak mümkündür. 

Kutsal metinlerde ilk günah n i lendi i ‘yasak meyve’ye ili kin anlat larda,  Havva’n n y lan- eytan-
kad n birle imi olan canl yla ili kisi farkl  varyasyonlarda anlat lsa da temel olarak kad n n özüne ili kin 
negatif bir alg n n yüklendi i görülmektedir. Bu alg n n olu mas nda eski mitolojik söylenceler ve 
ataerkil zihniyetin pay  büyüktür. Kutsal metinlerde ve mitolojik söylencelerde kad nlarla kötülük 
aras nda kurulan ba  -y lan- eytan-kad n (Lilith) bile imi- baz  sanat eserlerindeki figürler ve edebi 
metinlerdeki ifadelerle belirginle tirilmi tir. Bu konuya ili kin olu an toplumsal bilinçalt n n izleri 
eserlerde farkl  ekillerde yerini alm t r. Dini mitolojik ö retilerde y lan-kad n ya da y lan- eytan 
eklinde tasvir edilen Lilith ile sanat eserlerindeki betimlemeleri aras ndaki benzerlikler dikkat 

çekmektedir. Michelangelo’nun ‘ lk Günah ve Cennetten Kovulu ’ adl  betimlemesinde (Ek, 1), bir incir 
a ac  görüntüsüyle resmedilen bilgelik a ac , sahneyi iki e it parçaya bölmü tür. A ac n izleyiciye göre 
sol k sm nda ilk günah n i lendi i an betimlenirken; sa nda ise cennetten kovulma sahnesi i lenmi tir. 
Resmin tam ortas nda,  Lilith’e özde  ‘y lan-kad n’ yer almaktad r. Resme bak ld nda, y lan-kad n 
figürünün yasak meyveyi Havva’ya uzatt  görülmektedir. Ancak Âdem’in de istekli bir ekilde a aca 
do ru yöneldi i görülmektedir. Michelangelo’nun burada, bütün suçun kad nda (Havva) olmad n , 
erke in de suçun bilinçli bir parças  oldu unu vurgulamaya çal t  dü ünülebilir. Ancak söz konusu 
resimde una da dikkat etmek gerekir ki; Havva ya anan olaylardan bihaber olarak görülse de Lilith her 
ikisi için de tehlike unsuru olarak tasvir edilmi tir (Özbay, 2013, s. 53; Akdeniz, 2017, s. 705). Lilith kötü 
kad n ; Havva ise iyi kad n  ça r t r r. Hugo van der Goes’in “Dü ü ” adl  eserinde (Ek, 2) Lilith, 
kutsal metinlerde yer alan yasak meyveyle kand rma anlat lar ndaki ba tan ç kar c , y k c  
betimlemelerin aksine; a aca tutunmu  bir ekilde Havva ve Âdem’i k skançl k ve keder içinde 
seyreden, görsel olarak çirkinle tirilmi  bir ekilde i lenmi tir. Tiziano Vecellio’nun, ‘Âdem ile 
Havva’ adl  eseri (Ek 3), Yahudi kutsal metinler ve mitolojik öykülerle in a edilen ba tan ç kar c , 
kötülü e meyilli, itaatsiz kad n imgesini destekleyici niteliktedir. Eser, ilk günaha dair anlat lara 
sad k kalarak hem Havva’y  hem de Lilith’i tüm kötülüklerin sorumlusu olarak göstermi tir. Âdem 
ise, iki kötü kad n aras nda kalm  bir kurban olarak tasvir edilmi tir (Akdeniz, 2017, s. 704). 
Lilith’i feminist bak  aç s yla ele alan Kiki Smith ‘Lilith’ ad n  verdi i heykelde (Ek, 4), kad n 
imgesini bir kad n n gözünden yeniden in a etmi tir. Eserde Lilith,  “duvarda çömelmi  olarak ba  
a a  yerle tirilmi , korkutucu bak lar n  izleyiciye yöneltmi tir” (Chatzoudas M., 2018, s. 1083). Bu 
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heykelde Lilith, eril ideolojinin kad n n varolu u sebebiyle itaatsiz, saf, zay f iradeli oldu u dü üncesine 
boyun e meyen güçlü ve özgür bir figür olarak gösterilmi tir. Öte yandan hassas bir kad n n varl  
ortaya ç kar lm t r. Heykelde Lilith istenen ve istenmeyen tüm özellikleriyle bir arada sunulmu tur. 
Lilith buradad r. Kendini bize gösterir ve cesaretini bize hat rlat r. Kad n n güçlü ve ba ms z olma 
iste ini temsil eden kad n kimlikleri eril ideoloji taraf ndan d lanmakta ya da bertaraf edilmektedir. 
Ancak bu heykel her eye ra men kad n n özünden ve cesaretinden vazgeçmemesi gerekti ini vurgular 
niteliktedir. 

Edebiyat alan nda da Lilith ile ili kilendirilen birçok karakter yer almaktad r. N. Naz m’ n ‘Zehra’ 
roman ndaki Zehra karakteri, annesi ölmü , zengin babas yla birlikte ya ayan, sonralar  ise Suphi 
ad nda biriyle evlenen; ihtirasl , k skanç ve intikamc  özellikleriyle çevresine zarar veren kimli e sahip 
bir kad nd r. Zehra, hayat na girdi i insanlara ba ta mutluluk verse de h rç n, kindar olu u onu her türlü 
kötülü ü yapmay  göze alan femme fatale bir yap ya büründürür ve hayat ndaki insanlara zarar verecek 
davran lar sergiler. Romanda Zehra, “kendisini aldat p metresine ev açan kocas ndan ve metresinden 
intikam almak için parayla ba ka bir kad n kiralay p kocas n n ba na musallat edecek kadar fettan, 
kötücül, cesur, ekonomik aç dan da güçlü bir kad n..” (Fedai, 2012, s. 86) olarak tasvir edilmi tir. 
Zehra’n n bencilli i dâhilinde sergiledi i davran lar hayat ndaki insanlar n ölümüne bile sebebiyet 
verir. Sevgi açl , bencilli i ve intikam içeren duygular yla Zehra tasvir edilen ‘Lilith’e benzer ekilde 
ele al nm t r. E i taraf ndan aldat lan Zehra’n n intikam ve h rs duygular yla çevresindekilere zarar 
vermesi durumu Lilith’in do urganl k özelli inin elinden al nmas  sonras nda, intikam ate iyle lohusa 
kad nlara musallat oldu una ve yeni do an çocuklar  öldürdü üne yönelik anlat larla metinleraras l k 
göstermektedir. Zehra’n n ruh hali kad n n özü itibariyle kötücül yap da oldu u anlay n  vurgular 
tarzdad r. A. Ç nar (2018), Leyla Erbil’in ‘Üç Ba l  Ejderha’ adl  roman ndaki, y lan saçl  Tanr ça 
betimlemelerinin manidar simgele tirmeler oldu unu belirtmektedir. Bu betimlemeleri, y lan-Lilith-
Havva ve Âdem imgeleriyle ili kilendirir. Söz konusu roman n; kutsal metinler ve mitolojik 
söylencelerin, erke in üstünlü ünü vurgulayan; kad n  ikincille tiren içeri ine kar t olarak yo un 
göndermeler içerdi ini söylemektedir. Ona göre, metinde yer alan y lan metaforlar  güç ve egemenli in 
simgesidir. Bu simgeyi, geçmi ten günümüze süregelen fallik hâkimiyet yani erk söyleminin kayna  
olarak görür. Romanda, varolu un erk (erk- y lan-fallus) ve di il olan n birbirini tamamlamas yla 
gerçekle ti ini ve ikisi aras ndaki diyalektik ili ki birinin üstünlük sa layaca  biçime -iktidar ili kisine- 
dönü ürse, varolu un bir çat ma içine girece inin vurguland n  ifade etmektedir. G. Dilmen’in 
‘Ba dat Hatun’ oyununun ba ki isi Ba dat Hatun kendi gücünü kullanmak istedi i için itaatsizli i, 
h rslar  ve arzular  nedeniyle çevresindekileri felakete u ratan demonik bir kad n olarak kurgulanm t r. 
Ataerkil ideolojiyi ve ahlaki de erlerini tehdit eden Ba dat Hatun, arzular n  dizginleyemedi i için kendi 
sonunu da haz rlam  olur (Vural, A., 2020, s. 1002). Kad n n bir otorite olarak erke in kar s nda olma 
iste i eril zihniyet için bir isyan göstergesidir. Eril dü ünceye göre kad n erke in gerisinde olmal  ve 
onun dedikleriyle hareket etmelidir. Bu anlay a kar t tutum ve davran lara olumsuz anlamlar 
yüklenerek kad n  kötüleme yoluna gidilmektedir. Fuzuli’nin ‘Leyla ile Mecnun’ adl  eserinde de Lilith 
figürüne ili kin gizli ça r mlar bulunmaktad r. Leylâ’n n güzelli inin cazibesi kadar Lilith, kand r lan 
Havvâ kadar tehlikeli olu unu Mecnûn üzerinde gösteren sahneler yer almaktad r. Örne in; “Leylâ’n n, 
Mecnûn’u delirterek akl n  kaybetmesine sebep olmas , onun için kabilelerin sava malar , Lilith’in 
dönü türülen, karanl k taraf  ile ba nt l  dü ünülmelidir” (Y lmaz ve Gezer, 2018, s. 7). O. Pamuk’un 
‘K rm z  Saçl  Kad n’ adl  roman nda yer alan kad n karakter Gülcihan mitolojide k z l saçl , özgür, 
felaket getiren ve ehvetli olarak tasvir edilen Lilith’in bir yans mas  olarak yer alm t r. Gülcihan 
güzelli inin bir simgesi olan k z l saçlar yla erkekleri kendine hayran b rakan bir kad nd r. K z l saç 
cinsel arzunun çekicili ini yans tan bir imgedir. Ataerkil ahlak içinde kad n n cinselli ine yönelik 
duygular n  d a yans tmas  ve bedenini dikkat çekecek ekilde kullanmas  ho  kar lanmamaktad r. 
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Kad na atfedilen roller a rba l  ve erke in tahakkümü alt ndan ç kmayacak ekilde tan mlanmaktad r. 
Özgür ruhuyla Gülcihan t pk  Lilith gibi eril normlara uymayan bir karakterdir (Karaca, 2019, s. 124-
127). 

Sonuç 

Mezopotamya mitolojisi ba ta olmak üzere pek çok kültürde var olan yarat l  anlat lar  ve Tanr ça 
kültünün etkisiyle geli en Lilith imgesi, teolojide mit olmaktan s yr larak kendisine bir ki ilik 
olu turmu tur. Baz  anlat larda yarat lan ilk kad n olma statüsünde yorumlanarak sosyolojik olarak da 
toplum nezdinde bir köken edinebilmeyi ba arm t r. Tanr çalar n hüküm sürdü ü antik dönemde Ana 
Tanr ça ile bütünle en Lilith, kutsall kla ba da t r lm  ve önemli bir konum elde etmi tir. Zaman 
içerisinde Eril Tanr ’n n, Ana Tanr ça kar s nda güç kazanmaya ba lamas yla birlikte farkl  ekillerde 
yorumlanmaya ba lanm t r. Bu yorumlar ataerkil zihniyet çerçevesinde olu turularak Lilith’i isyan, 
öfke, ehvet ve cinselli in sembolü hâline getirmi tir. Yahudilikle birlikte, bir eytan metaforunun 
zirvesine oturtularak femme fatale konuma gelmi tir. Kötü ve di i bir eytan olarak nitelendirilen 
Lilith’in, Yahudi kutsal metinlerinde s kça i lenir duruma gelmesi oldukça dikkat çekicidir. Yahudi 
anlat lar nda erke in üstün olu u, evrendeki kutsal ve merkezi rolü vurgulanmaktad r. Lilith imgesi 
üzerinden ise kad n n itaatsiz, suçlu ve cezal  rolü belirginle tirilmektedir. Lilith figürüyle kad n n 
kötülükle e itlenmesi ve toplumdan soyutlanmas  eril toplumlar n çok da ikâyet etti i bir durum 
de ildir. Kad na yönelik olumsuz alg  dini metinlerinde i in içine girmesiyle sorgulanmayan ya da 
sorgulanmak istenmeyen bir konu hâline gelmi tir. Eril yap y  içinde bar nd ran toplumlar, dini bir 
araç olarak kullanarak kad nlar üzerinde bask  olu turmaya çal m lard r. Günümüzde ise bu negatif 
alg  ve cinsiyetçi yakla mlar birçok kad n taraf ndan kabul görmemekle birlikte ataerkil düzene kar  
bir direni  ba lat lm t r. Lilith, feministler taraf ndan erkek otoritesine ba kald ran, özgürlü ü için 
sava an ilk kad n olarak kabul edilmi tir. Lilith onlar için erkek egemen toplum kar s nda boyun 
e mekten kurtulmalar  için bir sembol olmu tur.  

Ataerkil ideolojinin var oldu u hemen her toplumda kad nlar n, erkeklerin bir ad m gerisinde yer ald  
a ikârd r. Belirli durumlarda kad nlar pozitif konumlarda yer alsalar da (aile içinde ve annelik rolünde) 
birçok aç dan negatif alg n n hâkim oldu u söylenebilir. Kad na yönelik negatif alg n n kutsal metinler 
kaynakl  oldu u dü ünülse de esas nda bu alg  daha da eski dönemlere dayan r. Yarat l tan bu yana 
çe itli formlarda varl n  sürdüren bir arketip olan Lilith, toplum dü üncesinin arka plan n  yans t r. 
Kad n bedenini, cinselli ini ve ya am n  kontrol edebilmek amac yla dini mitolojik anlat lar  bask lama 
arac  olarak kullanan ataerkil ideoloji için Lilith figürü önemli bir konumdad r. Erke in kad ndan üstün 
oldu u görü ünü besleyen ve ataerkil ideolojinin sürdürülmesine zemin haz rlayan kaynaklardan 
biridir. Ça lar boyunca Lilith mitini kendi lehine olacak ekilde yöneten eril zihniyet, toplumsal cinsiyet 
normlar na uygun tutum ve davran lar sergilemeyen kad nlara yüklenen olumsuz s fatlar n ta y c s  
olmu tur. 

Ataerkil ideoloji çerçevesinde olu an toplumsal cinsiyet, kad n ve erkek aras ndaki tahakküm ili kisinin 
temellerini olu turmaktad r. Erke in kad n üzerinde güç kurma iste ini yans tan toplumsal cinsiyet 
rolleri yüzy llar boyunca çe itli formlarda sunulmu  ve içselle tirilmi tir. Toplumsal cinsiyete dayal  bir 
yap  üzerinde kurgulanan düzende kad n, erke in a a s nda ve korunmaya muhtaç olarak 
konumland r lm t r. Eril toplum yap s  içinde saf, edilgen, söz dinleyen kad nlar ideal kad n -Havva- 
olarak görülmektedir. Kad na yüklenen roller çerçevesinde a rba l l k ve boyun e me gibi özellikler 
olumlu anlamlar ta rken kad n n cinselli i, hazz  kötülükle ya da günahla ba da t r lmaktad r. Bir 
kad n n erkekle ayn  de erde olmas , bireyselli i ve aktif olarak haz alma iste i ataerkil düzende kabul 
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görmemektedir. Lilith, eril gücün kad na yükledi i anlamlar n ötesinde kendi gücünün ve cinselli inin 
fark nda olan bir kad n figürüdür. Her eye ra men özünden ve ba ms zl ndan ödün vermemi tir. 
deal kad n tan m na uymayan Lilith’in kontrol edilemez yap s  eril güç için korku unsuruna 

dönü mü tür. Böylesi kad nlar n kötü oldu u ve toplum taraf ndan d lanaca na yönelik kolektif 
bilinçd  normlar geli tirilmi tir. Eril olan n kad na ve cinselli e dair ya ad  korku kad n üzerinde 
hâkimiyet kurma çabas n n temelinde yer almaktad r. Adem’in Lilith üzerinde kurmaya çal t  otorite 
ataerkil toplum düzeni içinde erke in kad n üzerindeki tahakkümünün Tanr sal dünyayla kurulan 
ba daki yans mas d r. Lilith, Eril Tanr ’ya z t ama onunla e  de erde bir figürdür.  

Lilith mitolojiden ilham n  alan, intikamc  ve kötülük getiren kad n anlam na gelen femme fatale 
özelliklere sahip kad n, erke in boyunduru u alt na girmek istemeyip cesur yap s yla özgürlü ü için 
sava an ilk kad n olarak iki z t kimli e bürünmü tür. Lilith, ataerkil düzene ba kald ran bir figür olarak 
dü ünülse de varolu un ve e itli in aray  içindedir. Bir bütünün iki e  parças  olan kad n ve erke in 
yarat l tan bu yana yapt  ritüel kavgalar ve otorite sava lar  bireyleri insan olman n bilincinden 
uzakla t rmaktad r. Kad n n ne Lilith gibi bir kahraman ne de Havva gibi boyun e en bir yap ya 
bürünmeden,  insan olman n de eriyle erkeklerle e it artlarda ve e it haklara sahip bir ya am 
sürmelidir. 
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32-Türkan oray’ n ikinci dalga kad n hareketi paralelinde de i en kariyeri  

enay TANRIVERM  1 

APA: Tanr vermi , . (2022). Türkan oray’ n ikinci dalga kad n hareketi paralelinde de i en 
kariyeri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 526-542. DOI: 
10.29000/rumelide.1075625. 

Öz 

Ülkemizde Osmanl  mparatorlu u’nun son döneminde do an Birinci Dalga Kad n Hareketinin 
ard ndan 1980’lerde do an kinci Dalga Kad n Hareketi, ya am n her alan na yans d  gibi sinemaya 
da yans m t r. kinci dalga hareketin sinemadaki yans malar n , Türkan oray’ n 1980’li y llardan 
itibaren ba rolde oldu u filmlerden izlemek mümkündür. Sanatç n n sinemada oldu u kadar özel 
hayat nda da kad n  ikincil konumdan kurtaracak kadar güçlü bir karakter olmas , Türkiye 
sinemas ndaki ataerkil bak n de i iminde kendisinin pay n  kolayl kla art rmaktad r. Türkan oray, 
Türkiye sinemas n n ikonik ve mitik de erlerinin neredeyse tümünü, en e siz estetikle bütünleyen 
Sultan  olarak kabul görmektedir. Ya ad  döneme göre de i en kanunlar  ve kurallar yla sinema 
gibi patriarkal düzenin en güçlü çal t  bir alanda ve zamanda, belki de Türkiye’deki ikinci dalga 
kad n hareketinin izlerini kendinde ta yan ve halk taraf ndan “sultan” kabul edilen tek isimdir. 
Sultanl k unvan n  kaybetmeden, toplumsal de i imin zorlu özgürlük talebinin icrac s  ve ricac s  
olarak toplumla çeli memeyi ba armas , Türkan oray efsanesini bilakis desteklemi tir. Çünkü 

oray, özellikle ikinci dalga feminist harekete paralel bir de i im gösterirken kentli, ta ral , kasabal , 
mahalleli olarak kimi ve nereyi temsil etse, izleyiciye kendisiyle özde le en bir portre sunar. Türkiye 
sinemas  halka "kendinden olan " sunmu  ve böylece halk Do ulu ya da ta ral  yönünü sinemada 
yeniden bulmu tur (Büker, 1993). Sultan, kendinden olan  halka sunarken ülkede ve dünyada geli en 
kad n hareketine uygun ekilde büyüme, olgunla ma ve kendini ke fetmeyle de i imin kad n hareketi 
aç s ndan gereklili ine de rol model olmu tur. Dolay s yla ülke tarihine denk dü en ki isel tarihi, pek 
çok aç dan incelenmeye de erdir. Bu çal mada Türkan oray’ n Türkiye’deki ikinci dalga kad n 
hareketinden nas l etkilendi i, filmleri ve feminist teori üzerinden anlat lmaya çal acakt r. 

Anahtar kelimeler: kinci dalga feminizm, oray kanunlar n n temsil etti i de erler, ataerkillik   

Türkan oray's career that changed parallel to the 2nd wavewave's movement 

Abstract 

The Second Wave Women’s Movement emerged in the 1980s following the First Wave Women’s 
Movement that rose during the waning years of the Ottoman Empire  The latter movement reflected 
on every aspect of life including cinema. It is possible to observe the effects of the Second Wave 
movement in films in which Türkan oray has been playing the leading role since the ‘80s. The fact 
that the actress has as strong of a personality in real life to liberate women from subordination as she 
does in her movies increases her contribution to the transformation of Turkish cinema. Türkan oray 
is regarded as the Sultan who integrates all of the iconic and mythical values of Turkish cinema with 
the most unique aesthetics. Like many star personas, she is the only name that carries the traces of 
the second wave women's movement in Turkey in a field and time where the patriarchal order works 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Ni anta  Üniversitesi, ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, ngiliz Dili ve Edebiyat  Bölümü 

( stanbul, Türkiye), senay.tanrivermis@nisantasi.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-1311-9767 [Ara t rma makalesi, Makale 
kay t tarihi: 12.10.2021-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1075625]  
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most strongly, such as cinema, with its laws and laws that change according to the period in which 
she lived, and is accepted as a 'sultan' by the public. The fact that she managed to not contradict the 
society as a performer and petitioner of the demanding demand for freedom of social change without 
losing her title of Sultan as an actor supported the legend of Türkan oray on the contrary. Because 
while oray shows a parallel change, especially in the second wave feminist movement, it presents a 
portrait that identifies with itself to the audience, whoever and wherever it represents as urban, rural, 
townspeople, and neighborhood residents. Turkish cinema offered the public "what is of its own" and 
thus the public found its oriental or provincial side in cinema. While presenting how herself is same 
to the public, the Sultan has also been a role model for the necessity of change in terms of women's 
movement with a growth, maturation and self-discovery in line with the women's movement 
developing in the country and the world. Therefore, her personal history, which corresponds to the 
history of the country, is worth examining from many angles, but this study will be evaluated from a 
feminist perspective in terms of the women's movement. 

Keywords: Second wave feminism, Values represented by oray laws, Patriarchy  

Giri  

Toplumsal geli im ve de i ime paralel olarak 1980’e kadar Türkiye sinemas nda ataerkil perspektif 
yayg n e ilim olagelmi tir. Patriarkal düzenin bask lar  alt nda kad n n bireyselli ini in a etme ve 
özgürlük aray , ancak 1980 sonras  filmlerde görünmeye ve ço almaya ba lam t r. Türk 
sinemas ndaki bu de i im, Türkan oray’ n 1980 sonras  filmlerinden net ekilde görülmektedir.  

Türkan oray’ n sinemaya ba lang c ndan 1980 sonras  dönemine denk gelen süreç, sinema tarihinin 
feminist perspektifle okunmas nda örnek te kil etmesi aç s ndan ayr ca de erlidir. Ye ilçam ku a ndan 
gelmesine kar n farkl  ve kendine özgü bireysel yolculu unu k smen de olsa ba aran oyuncu, eril 
merkezli sistemde di il bir parantez açmay  ba arm  ancak toplum nezdinde marjinal ya da özgürlükçü, 
aktivist ve/ya feminist gibi de erlendirmelerle de an lmam t r. Kad n n kimlik aray n , özgürle me 
hikâyelerini anlatan filmleri popüler seyircinin beklentilerini kar lamasa da, bu filmlerde özellikle 
ikinci dalga kad n hareketinin etkisi ve rehberli i nettir.  

Bu çal man n amac , özellikle ikinci dalga feminist teori ve kültür söylem teorileri e li inde, ataerkil 
dinamiklerin izdü ümünü, Türkan oray’ n sars lmayan “Sultan” lakab  e li inde incelemektir. Bir 
ba ka deyi le, de i en ataerkil düzen ile feminizm ili kisine Türkan oray’ n sinema kariyeri üzerinden 
de inmektir. Sanatç , hem sinemada hem de özel hayat nda kad n cinsinin ikincil konumdan 
kurtar lmas  mücadelesi verirken; de i en sineman n yol haritas nda kendine patika ç k lar bularak 
dominant patriarkal sistemi çok da sarsmadan, sultanl na gölge dü ürmemi tir.    

oray’ n 1980 sonras  filmlerinde kad n n özgürlü ü temas ; kad n n toplum içindeki bask lardan 
kurtulup kendi hayat n  kurabilmesi, arzular  ve cinselli i gibi bireysel varolu a dair konular  içerir. 

Türk sinemas nda süregelen sert toplumsal cinsiyet kurallar na ra men kad nlar n kimlik ve cinsel 
kimlik aray n n 1980’lerde ön plana ç k , o dönemlere tezahür eden ikinci dalga kad n hareketiyle 
ilintilidir. Bu harekete de inmeden önce, Türk sinemas nda kad n temsillerin özgürle mesinin 
kilometre ta lar n  çok önce dö eyen birinci dalga kad n hareketine, bundan yakla k 150 y l öncesine 
yol alaca z.  
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Türkiye’de birinci dalga kad n hareketi  

Türkiye’de kad nlara siyasal ve sosyal haklar n n tepeden verildi i kan s  do ru de ildir. Geçmi i 
yakla k 150 y l öncesine dayanan güçlü bir kad n hareketinin varl  ve kazan mlar , bunun kan t d r. 
Seçme ve seçilme hakk  kad nlara sunulmam t r, mücadele ile al nm t r (Kendirci, 2020, s. 35). 

Osmanl  mparatorlu u’nun son dönemlerinde 1870'lerde ba layan birinci dalga kad n hareketinin 
öncelikli talepleri aras nda; söz söyleme hakk , e itim hakk , çal ma hakk , aile içinde sayg n bir yer 
edinme hakk  (poligaminin ilgas , tek tarafl  bir erkek hakk  olan bo anman n k s tlanmas ) 
bulunmaktad r. O dönemde 3 Kas m 1839'da ba layan Tanzimat Ferman ’n n da etkisiyle, kad nlar  
özgürle tiren önemli kararlar al nm t r. 1845-57 y llar nda köle ve cariye sat n al nmas  yasaklanm t r 
(Tekeli, 2017). 1869 y l nda kad nlara ilkokul (o zamanki ad yla s byan okulu) e itimi zorunlu k l nm , 
1870’de kad nlar için ö retmen okulu aç lm  ve ilk kad n okul müdürü atanm t r. Kad nlar Tanzimat 
ba lam ndaki bu reformlar  savunsalar da, dönemin reformcu erkeklerinin, kad n haklar  konusunda 
tutuculu unu çok ciddi olarak ele tirmi lerdir. Gazetelere okur mektuplar  göndermekle yetinmeyen 
kad nlar, kendi adlar yla risale ve romanlar yazm , dergiler ç karm  ve dernekler kurmu tur.  

Fatma Aliye Han m’ n kurdu u ilk kad n derne i Cemiyet-i mdadiye 1908 y l nda hayata geçmi tir. 
1908-1918 y llar n  kapsayan kinci Me rutiyet dönemi, kad n n sosyal konumu ve haklar  
mücadelesinde elde etti i kazan mlar  art rm , kad n te kilatlar  ve yay nlar  bu dönemde büyük bir 
art  göstermi tir. Kad nlara üniversite kap s  ise 1914 y l nda, o dönemde ad  Darülfünun-u ahane olan 
stanbul Üniversitesi’yle aç lm t r. Yirminci yüzy l ba lar nda birinci dalga kad n hareketi daha da 
iddetlenmi , feminist kad n dernekleri say ca art p çe itlenmi tir. Tekeli, oy hakk n  1919'dan itibaren 

talep etmeye ba layan Türkiye’deki kad nlar n, süfrajet (oy hakk ) mücadelesinde Bat l  kad nlara göre 
geç kalmad n  vurgular (Tekeli, 2004). 

Seçme ve seçilme hakk n  önceleyen birinci dalga kad n hareketi, Cumhuriyet döneminde artarak devam 
etmi tir. 15 Haziran 1923 tarihinde kad nlar, genç Türkiye’nin ilk siyasal partisi olan Kad nlar Halk 
F rkas 'n  kurma giri iminde bulunmu tur. Nezihe Muhiddin ve arkada lar n n bu giri imi, kad nlara 
yurtta l k hakk  tan nm  olmad  için kabul edilmemi tir. Hemen ard ndan ayn  ekibin 7 ubat 1924 
tarihinde kurdu u Türk Kad nlar Birli i’nin kurulu  amac , kad n n siyasal haklar n  elde etmesi ve 
sosyal ya ama e it olarak kat l m n n sa lanmas d r. Türk Kad nlar Birli i’nin lk Genel Ba kan  Nezihe 
Muhiddin, halen faaliyette olan derne in internet sitesinde bu amac  öyle özetlemektedir: 

“Biz Türk Kad nlar  toplumsal ve siyasal ya amda hak etti imiz yeri almal y z. Önce Türk 
Kad nlar n  bilinçlendirmeli ve e itmeliyiz. Onlara daha fazla ey istemelerini ve bunlara nas l 
ula acaklar n  anlatmal y z. Amac m z Türkiye’de kad n ve erke in toplumsal, ekonomik ve siyasal 
e itli idir” (www.turkkadinlarbirligi.org/tr/).  

Türk Kad nlar Birli i’nin kurulu  amac nda aç k olarak belirtildi i gibi, siyasal e itli in yan  s ra 
toplumsal ve ekonomik e itlik de hedeflenmektedir. Say lar  az da olsa bu hedefleri destekleyen 
mebuslar, çok sert biçimde ele tirilecek ve sözü kesilecektir.  

TBMM’de kad na seçme hakk  verilmesi konusu, ilk kez 15 Kas m 1921’de Köy ve Bucak Yönetimi Kanun 
tasar s  görü melerinde gündeme gelse de konuyu irdeleyen as l konu ma, 3 Nisan 1923 tarihli Meclis’in 
birinci toplant s nda ya anm t r. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey’in açt , kad nlar n seçme ve 
seçilme hakk n  destekleyen görü üyle ba layan tart ma, Bolu mebusu Tunal  Hilmi Bey’in sözleriyle 
alevlenmi tir. Tunal  Hilmi’nin, kad nlara seçme ve seçime hakk  verilmesini istedi i konu mas , baz  
mebuslar taraf ndan, kad nlar n rü tünü ispat etmedi i iddias yla s ra kapaklar na vurularak, “Milletin 
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hissiyat yla oynama, milletin hissiyat yla oynama” sözleri e li inde protesto edilmi tir. Tunal  Hilmi 
Bey’in konu mas n n engellenmesi, 1923 y l nda TBMM’de kad n ve siyaset meselesinin tart lmas na 
bile henüz tahammül olmad n  göstermi tir. (Y lmaz, 2016) Böylece, haz rl k a amas nda 
öngörülmesine ra men 1924 Anayasas ’nda kad nlara seçme ve seçilme hakk  verilmemi tir. Ne var ki 
Türk Kad nlar Birli i önderli inde toplanan kad n hareketinin gayretleri, Atatürk’ün de talepleri 
benimsemesiyle olumlu sonuç vermeye ba lam t r.   

1926 y l nda kabul edilen Medeni Yasa ile kad nlar önce toplum içinde kimli ini elde etmi tir. Ard ndan 
kad nlar 1930 y l nda belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakk na, 1933 y l nda köy ihtiyar 
heyetlerinde seçme ve seçilme hakk na sahip olmu tur. 5 Aral k 1934 tarihinde de nihayet, Anayasada 
yap lan bir de i iklikle seçme ve seçilme hakk , kad n, erkek tüm Türk yurtta lara tanm ; kad nlar 22 
ya nda seçme, 30 ya nda seçilme hakk na sahip olmu tur. Takip eden y l, 1935 y l  5. Dönem 
milletvekili seçimlerinde 18 kad n n TBMM’ye girmesiyle kad nlar n mecliste temsil oran  yüzde 4,5 
olarak gerçekle mi tir. Di er yandan dünyadaki kad nlar seçme ve seçilme hakk na Fransa'da 1944, 
Japonya'da 1945, Çin'de 1949, M s r’da 1956, sviçre'de 1971, Kuveyt'te 2005 y l nda sahip olmu tur. 
Böylelikle Atatürk, kad n hareketinin de etkisiyle çok say da ülkeden daha önce kad nlara seçme ve 
seçilme hakk n n verilmesini sa lam t r. 

Türkiye’deki kad nlar n seçme ve seçilme hakk n  kazanmas n n dünyaya duyurulmas nda Türk 
Kad nlar Birli i arac  olmu tur. Bu amaçla 1935 y l nda Dünya Kad nlar Birli i Türkiye'de toplanm t r. 
Atatürk'ün himayesinde gerçekle tirilen, Türk Kad nlar Birli i’nin ev sahipli ini yapt  toplant ya 38 
ülke kat lm , 500'e yak n kad n delege gelmi tir.  

Türk Kad nlar Birli i, 1935 y l nda Meclis’e 18 kad n milletvekilinin girmesiyle amaçlar n  
gerçekle tirdikleri dü üncesiyle, Derne i feshetme karar  alm t r. irin Tekeli ise Türk Kad nlar 
Birli i’nin oy hakk n n kazan lmas  ve kad nlar n Meclise girmelerinin ard ndan kendi kendini 
feshetmek zorunda b rak ld n  ileri sürerken Türkiye’de 1935-1975 aras nda art k bir kad n 
hareketinden söz etmenin mümkün olmad n n alt n  çizer ve 1980’lere kadar olan dönemi,  Türkiye 
feminizminin “çorak y llar ” olarak nitelendirir (Tekeli, 2004 ve Tekeli, 1998). 

Türkiye’de ikinci dalga kad n hareketi 

Kad n hareketi Türkiye’de 40 y l  a an durgunluktan sonra tekrar aya a kalkarak 1980’lerin ba nda 
kinci Dalga Kad n Hareketi ve/veya kinci Dalga Feminizmi ba latm t r. kinci dalga kad n hareketi, 

Türkiye’de Bat l  ülkelere göre 10 y ll k bir gecikmeyle ortaya ç ksa da asl nda 1970’lerde güç biriktirmeye 
ba lam t r. 1978 y l nda Nermin Abadan Unat’ n stanbul’da düzenledi i “Türk Toplumunda Kad n” 
ba l kl  uluslararas  konferansta, kad nlar n toplumdaki mevcut durumunun san ld  kadar pozitif 
olmad  aç a ç km t r. Nermin Abadan Unat, ard ndan 1979 y l nda Türkiye’de kad nlar n durumunu 
çe itli boyutlar yla ele alan önemli, öncü bir akademik çal mayla Türk Toplumunda Kad n isimli kitab  
derlemi tir. Kitap Türkiye Sosyal Bilimler Derne i taraf ndan yay mlanm t r (Makal ve Toksöz, 2012, 
s. 8). 

1978 y l , dünyadaki önemli feminist yay nlar n kazand r ld  y l olmu tur. Kate Millett, 
Shulamith  Firestone, Simone de Beauvoir’ n kitaplar  Türkçeye çevrilmi tir. Ayn  y l Türkiye 
feminizminin önemli isimlerinden Duygu Asena yönetiminde, kad n sorunlar na odaklanan Kad nca 
dergisi de yay n hayat na ba lam t r. Asena’n n 1987 y l nda yay mlanan Kad n n Ad  Yok kitab n n 
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50’den fazla bask  yapmas , 1980’lerin sonunda ve 1990’larda feminizmin taban n n geni lemesine katk  
sa lam t r. 

Bunlardan önce, 1975 y l nda lerici Kad nlar Derne i’nin, ard ndan Demokratik Kad nlar Birli i, 
Emekçi Kad nlar Birli i, Devrimci Kad nlar derneklerinin kurulmas , ikinci dalgan n birikim 
sa lamas nda etkili olmu tur. Ay egül Devecio lu’nun da vurgulad  gibi kad n hareketi, 1990’lar n 
kitlesel feminizm dalgas na do ru giderken, 1980 öncesinde sosyalist –sol örgütlerde yer alan kad nlar n 
kat l m yla güç ve etkinlik kazanm t r (Devecio lu, 2010). Bu kad nlar n, 12 Eylül darbesiyle gelen 
depolitize ortamda mücadele alan n  kad n hareketine kayd rmas , ikinci dalgan n güçlenip yay lmas n  
sa lam t r. Nitekim 12 Eylül askeri darbesinden sonra soka a ç k p ilk eylem yapan kad nlar olmu tur. 
17 May s 1987 tarihinde stanbul’da yap lan kad nlara yönelik aile içi iddeti protesto yürüyü ü, 12 Eylül 
sonras nda yasal olarak düzenlenen ilk gösteridir.  

kinci dalga kad n hareketini 1980’lerde ba latan olaylara göz att m zda ise 1981 y l nda stanbul’da 
feminist bilinç yükseltme toplant lar n  görsek de, 1982 y l nda Türkiye’nin öncü feministlerinin bir 
araya gelerek Juliet Mitchell’in Kad nl k Durumu: En Uzun Devrim isimli çal mas n  Türkçeye 
çevirmesi ba lang ç olarak gösterilir. irin Tekeli, Gülnur Savran, Günseli nal, Feraye T nç, ule Torun 
ve Yaprak Zihnio lu’ndan olu an kad n ayd nlar n, askeri darbenin Türkiye sosyopolitik iklimini iddetli 
biçimde etkileyerek tüm siyasi ve sosyal hareketleri a r bask  alt na ald  ko ullara ra men bir araya 
geli i, feminist hareketin güç birikimine oldukça katk da bulunmu tur. Ayten Davuto lu’nun 
vurgulad  gibi, “Türkiye’de ikinci dalga feminizmin öncüsü kabul edilen kitab n ba l n n Kad nl k 
Durumu olmas , kad nl k durumu meselesinin Türkiye’de 1980’li y llar n feminist ideolojinin merkezi 
gündemini olu turdu unu göstermesi bak m ndan çok dikkate de erdir” (Davuto lu, 2017). 

Kad nl k Durumu kitab n  haz rlayan feminist kad n grubu büyümeye ba lam  ve Kad n Sorunlar  
Sempozyumu düzenlemi tir. 20–23 Nisan 1982 tarihlerinde Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen 
Kad n Sorunlar  Sempozyumu’na, Tunus kökenli Frans z feminist Gisele Halimi davet edilir. Halimi, 
konu mas nda, o dönem Türkiye feministlerinin kamuoyu önünde kullanmaktan çekindi i “feminizm” 
sözcü ünü kullan r. Böylece feminizm sözcü ü, Halimi arac l yla, kamuoyu önünde yeniden telaffuz 
edilmi  olur.  

1982 y l n n Türkiye feminizm tarihi bak m ndan bir ba ka önemi, irin Tekeli’nin Kad nlar ve Siyasal 
Toplumsal Hayat kitab n n bas lmas d r. 1983 y l nda aralar nda Tekeli’nin de oldu u bir grup feminist 
kad n n öncülü ünde, Kad n Çevresi olu umu irkete dönü erek kitap yay mlayacak, konferans ve 
seminerler düzenleyecektir.  

Türkiyeli feministlerin kamusal alana ilk ç k  ise, YAZKO’nun yay nlad  Somut Edebiyat dergisinin 
dördüncü sayfas n n feministlere ayr lmas yla olmu tur. Bu sayfa ile feministler, aç kça feminizmin 
savunuculu unu yapmaya ba lam t r. Dergide, kad n erkek rollerinin ele tirel de erlendirmesini 
yapan, kad nlar n ortak ezilmi li ine ve buna kar  ortak mücadelenin önemine de inen, feminizmin 
erkek dü manl  de il kad nlar n e itli ini ve özgürlü ünü hedefleyen bir ideoloji oldu unu anlatan; 
edebiyat, sinema ba ta olmak üzere hayat n her alan nda feminist ele tiriyi yerle tirmeye çal an yaz lar 
görülmektedir. Feryal Sayg l gil, dergide ele tirel yaz lar bulundu unu da aktar r:  

“Buna kar n feminizmin bu ülkedeki kad nlar n sorunlar n  görmeyen Bat  merkezli bir dü ünce 
oldu unu ve insan haklar  yerine kad n haklar n  savundu u için kad nlar n kurtulu unu 
sa lamayaca n , kad nlar n kurtulu unun kad n ve erke in ortak mücadelesi ile kapitalizm 
y k ld ktan sonra mümkün olaca n  savunan çok say da ele tiri yaz s  geldi ini de görüyoruz” 
(Sayg l gil, 2010, s. 291) 
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Ard ndan 1987’de Feminist dergisi, bir y l sonra da sosyalist-feminist Kaktüs dergisi yay mlan r. 1988’de 
önce ubat ay nda Ankara’daki feminist manifestoyu, May sta stanbul’daki 1. Kad n Kurultay  takip 
eder. 1989’da stanbul’da Kad n Kültürevi, Geceleri stiyoruz diyerek cinsel tacize kar  Mor ne 
kampanyas  ve 438. maddeye kar  kampanya ba lat r. Ceza Kanununun 438. maddesi, tecavüz edilen 
kad n fahi e ise cezas ndan 2/3 oran nda indirim yap lmas n  öngörmektedir.  

“Kad n kimli ini" ve "bedenini" önceleyen ikinci dalga kad n hareketinin düzenledi i tüm bu toplant lar, 
yay nlar, eylemler, yasal düzlemde somut meyvelerini vermeye ba layacakt r. Önce 1989 y l nda 438. 
madde TBMM taraf ndan iptal edilir. Evli kad n n ev d nda çal abilmek için kocas ndan izin almas n  
gerektiren Medeni Kanunun 159. maddesi de Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilir, gerekçesi 
Resmî Gazete’de 1992’de yay mlan r. Yeni Medeni Kanun ise 2001 y l nda kabul edilecek ve 2002'den 
itibaren yürürlü e girecektir. 

Daha öncesinde, 1986 y l nda Kad nlara Kar  Her Türlü Ay r mc l n Önlenmesi Sözle mesi’nin 
(CEDAW) Türkiye Cumhuriyeti taraf ndan onaylanmas  da ikinci dalgan n elde etti i önemli 
sonuçlardand r.  

1990’lara gelindi inde ülkemizde üniversitelerde, STK’larda ve pek çok alanda kurumsalla maya 
ba layan kad n hareketi, sinemada da varl n  gösterecek ve bu geli me 2000’li y llarda h zlanarak 
devam edecektir.  

Kad n bedeninin iddete maruz b rak lmas , aile içi iddet, tecavüz, cinsel taciz, namus cinayetleri, 
bekâret kontrolü, kad n n ev, i  ve/veya sosyal hayat nda u rad  ayr mc l k gibi çok say da kad n 
sorunu, Türk sinemas nda i lenmeye ba lanm t r. Türk sinemas n n en sevilen kad n starlar ndan 
Türkan oray’ n 1980’lerde çevirdi i filmlerde bu konular  görmekteyiz. Bu filmlerden baz lar n  
aktarmadan önce, Türkan oray’ n “Sultan” unvan n  kazanmas na ve toplumsal cinsiyet kurallar na 
uymayan filmlerine ra men bu unvan  korumas na odaklanaca z. 

Türkan oray’ n ataerkil sistemde “Sultan” unvan n  kazanmas   

Toplumun ahlaki de erler olarak adland rd  ve kad na uygulad  haks z yapt r mlar, uzunca y llar 
“Türkan oray Kanunlar ” eklinde ifade edilmi tir. 20 May s 1967 tarihli Pazar dergisinde yay mlanan, 
Türkan oray’ n Ye ilçam tarihine geçen Türkan oray Kanunlar n , Milliyet Gazetesi öyle özetler:  

Türkan oray film anla malar na art olarak me hur kurallar n , imzal  ve mühürlü bir ekilde 
yap mc lara sunuyordu. Yap mc lar bu artlar  kabul edip metni imzalad ktan sonra film çekimi 
ba l yordu. 18 maddelik artlardan baz lar  öyleydi:  

- Filmde öpü me ve aç k sahne olmayacakt r. 

- Filmlerdeki tarihsel giysiler irkete, modern giysiler ise Türkan oray'a aittir. 

- Çekilecek filmin yönetmeni ve ba rol erkek oyuncusu için Türkan oray' n onay  artt r. 

- Film çekimi yaln zca stanbul'da olur, oray stanbul d na ç kamaz. 

- Çal ma saatleri sabah 08.00 ile ak am 19.00 aras ndad r. 
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- Türkan oray, pazar günleri çal maz. 

Bu artlar, filmin omurgas n  olu turan yap ma ve içeri e dair pek çok detaya do rudan müdahaledir. 
Öte yandan maddelerin her birinin toplumsal cinsiyet e itsizli i nedeniyle kad n n kamusal alanda 
varolu  endi esine göre belirlenen kurallar olmas  sayg  uyand r r. Türkan oray; sinema oyuncusu 
ancak öpü müyor, müstehcen sahnelerde oynamayarak muhafazakar de erlere sahip ç k yor, filmin 
yönetmen ve erkek oyuncusunu seçerek kendi yapt r mlar n  ho  görecek insanlarla çal yor, stanbul 
d nda çekim kabul etmeyerek evinin kad n  profiline uymaya çal yor, mesai saatlerini gün içinde 
tutarak gece vakti sokaklarda de il evinde olmak isteyen kad n imgesini destekliyor ve pazar günleri ise 
ailesini önceleyerek farkl  bir star tutumu sergiliyor olmas yla; toplumsal cinsiyet e itsizli ini star olarak 
adeta yapt r m haline getirmi  ve bizzat kendisine uygulam t r. Bu kurallar n arkas nda beraber oldu u 
erke in dahli oldu unun bilinmesi, kan ksanan toplumsal cinsiyet rolleriyle çeli medi inden toplum 
nezdinde daha fazla özde le me hissedilmesini sa lam t r. Oysaki Türkan oray, Rüçhan Adl ’yla 
ili kisi ba lamadan önce birkaç filmde öpü mü tür. lk kez 1960 y l nda, 15 ya ndayken Köyde Bir K z 
Sevdim filminde rol alan Türkan oray’ n iki y l sonra ba rolünü Ayhan I k’la payla t  1692 yap m  
Zorlu Damat filmindeki öpü me sahnesi, rol icab  bile olsa ilk öpü mesi olacakt r (Uçar, 2020). oray’ n 
Adl  ile beraberli iyle bu sahneler son bulacakt r.  

oray’a empoze edilen ve oray Kanunlar  diye tan mlanan yasaklar sektöre yans m , adeta manifestoya 
dönü mü tür. Asl nda bu kanunlar oray’ n ihtiyaçlar ndan ve tercihlerinden kaynaklanmaz. Erkek 
egemen toplumun e itliksiz cinsiyet rol da l m yla beslenen popüler bir ili kinin kad na yapt r m n , 
kad n n kabullenmesini ve kendi söylemi haline getirmesini örneklendirir. Örne in Adl , hayran  oldu u 

oray’a bir davet için gönderdi i notta öyle yazar: “Gecelik ve baby-dollar’a bir son vermek zaman  
gelmedi mi? Ne dersin han m Sultan?” (Yüksel, 2010, s. 88). Sabah Yüksel, erkeklerin popüler sinemada 
karar veren ve olaylar n gidi at na yön veren, buna kar n kad nlar n tabi olan ve yönlendirilen ki iler 
eklinde temsil edildi ini dile getirmi tir. oray, bundan sonraki süreçten Mine filmine kadar oray 

kanunlar n n uygulay c s  olagelmi ; halk nezdinde geleneksel ya am biçimini en estetik ve zarif ekilde 
do rulayan bir star olarak Sultanl k unvan n  kazanm  ve yerle tirmi tir.   

Ataerkil düzen, kad nlar n bir tür dayan ma biçimi olan k z karde lik kavram na zarar vermek 
amac yla bir kad n  di er kad n n kar s na koymaktad r. Geçmi te bunu namuslu kad nlar ile 
namussuz kad nlar üzerinden yaparken art k çal an kad nlar ile ev kad nlar n  kar la t rarak 
yapmaktad rlar. Böylece erkekler kad nlar  erdemleri, ya lar  ve güzellikleri ile k yaslay p 
birbirlerine rakip hale getirerek onlar  etkisizle tirmektedirler. (Millett, 2011, s. 68-69) 

Kate Millett’in yukar daki ifadeleri içeren Cinsel Politika kitab ndan hareketle, oray’  sinemadaki 
rakiplerinden ay ran ve sultan unvan n  kabul ettiren normlar n, ataerkil düzeni do rulayan oray 
kanunlar  oldu u söylenebilir. Ye ilçam sinemas nda kad n imgesinde iyi kad n - “femme fatale” 
ayr m nda keskinle me neredeyse 1980’lere kadar artarak devam etmi tir. “Geleneksel ayr m namuslu, 
iyi, fedakâr kad n - me um kad nd r” (Büker, 2016, s. 199). Bu tan mda oldu u üzere oray namuslu, iyi, 
fedakâr kad n söylemini, sadece film içeriklerinde de il ya am nda da uygulad  için; oray kanunlar  
yap mc lar için problem yaratsa da kabul görmü , hatta ete kemi e bürünerek be eni kazanm t r.  

Mulvey, ataerkil kültürde kad n n hâlâ anlam yap c  de il, anlam ta y c  konumuna ba ml  olan sessiz 
imgesi kar s nda erke in; dilsel komuta arac l yla zorla yükledi i fantezi ve tak nt lar n  sonuna kadar 
ya ayabilece i bir düzenle ku at lm  olarak öteki için bir gösteren yerine geçti ini belirtir. (Mulvey, 
2008, s. 236-237). oray kanunlar  kendi ismiyle an lsa da asl nda erke in kar s nda “öteki” 
konumundaki kad n n görünür olmas  için, erkek egemen toplumdan r za isteme ve sempatik görünme 
çabas d r. Sanatç  sinemaya ba lad  ilk 10 y lda erkek egemen bask ya r za gösterir, onu öylesine 
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içselle tirir ki iddetli bir savunucusu haline gelir. lk ili kisi süresince kad n  sabit k lan stereotiplerle 
star personas n  in a eder; anatomik bir beden üzerinden kad na atfedilen ahlaki de er ve bask lar  

oray kanunlar  olarak kendisine uygular. 

Oyuncu, sinemadaki ilk y llar nda mahallenin cici k z , ahlakl  aile kad n , özverili anne vb. rollerle 
kocas na, babas na, sevgilisine itaat eden “namuslu” kad n stereotipinin ola anüstü imgesi olmu tur. 
Sözüyle de il göz süzü ü, sal nmas  ve endam yla sessiz ve egemen, gözü irkiltmeyen, edilgen kad n 
imgesidir. Abisel’e göre “Erkeklerin denetledi i bir sektörün ürünleri olarak popüler filmler, kad n-
erkek ili kilerindeki gerginlikleri giderme konusunda, hem ataerkil kurallar n geçerli oldu u dünyan n 
ola anl n  ve do all n  kan tlamaya çal arak, hem de cinsiyetçi ya am tarz n n sivriliklerini 
törpüleyerek önemli bir i lev görür” (Abisel, 2005, s. 126). Türkan oray kariyerinin ilk y llar nda 
ço unlukla komedi filmlerinde safl  ve seksili iyle güldüren de il kendini gülünç dü ürerek kad n n 
yetersizli ini if a eden ve ataerkil düzenin kurallar n n do all n  ta yan rollerdedir. Gözü ailesinden 
ba kas n  görmeyen, sevdi ine sadece gülümseyen ama asla öpü meyen ve zaten sevi meyi akl ndan 
dahi geçirmeyen rollerle sadakati, itaati ve bekâreti temsil eder. nand r c l  sorgulanmaz çünkü özel 
hayat nda da benzeri bir tav rla uzunca y llar kendisine kar  durmu , kendi gardiyanl n  yapm t r. 

oray kanunlar na göre giyinir, konu ur, â k olur, filmlerde oynar, ya ar yani istedi i gibi giyinemez, 
konu amaz, â k olamaz, ya ayamaz ve oynayamaz. Çünkü senaryoya göre de il, toplumsal cinsiyetin 
kad na yazd  kadere göre hareket eder. Bu minvalde ac  çekmeyi, erkek arzusunun nesnesi di ili i, 
güzel ama kafas  çok çal mayan hülyal  kad n olmay  yani varolmamay , ac mas zca kendinin önüne 
dikilerek uygular. Ancak nihayetinde 1982 yap m  Mine filmiyle Cihan Ünal ile senaryo gere i ba layan 
ili ki, gerçek hayatta a ka dönü ür ve oray kanunlar  sars lmaya ba lar. Mine filmindeki hikâyeye 
paralel ekilde toplumun aile, mahalle, kasaba gibi herhangi bir grubuna ait olmak yerine, özne olarak 
varolu  aray yla sorgulama dönemi ba lar.  

1970'ler sinemas n n toplulu a, topluluk ya ant s na, topluluk içi dayan maya yapt  vurgunun 
kar s nda, 1980'ler sinemas nda bireylerin büyük kentte tek ba na verdi i ya am mücadelesi öne 
ç kmaktad r (Suner, 2005, s. 221). Suner’in söylemine benzer ekilde, 1980’lerde ba layan ikinci dalga 
feminist rüzgârlar n gücüyle oray da özel ya am nda ve sinemada bireysel seçimlerini önceleyen bir 
döneme geçer. Nitekim Ay e Düzkan’ n yazd  gibi, “Türkiye’de 1980’lerin ba nda ikinci dalgan n 
tart maya açt  en önemli alanlardan biri kad n cinselli inin, kad nlar taraf ndan aç k biçimde 
konu ulmas  olmu tur. Bu, erkeklerin hazz na dayanan heteroseksüel cinselli in sorgulanmas n  
sa lam t r” (Düzkan, 2011). 

Kad n hareketi perspektifiyle bak ld nda, “a k” olarak kutsalla t r lan duygu ve dü ünce bütünü, 
feminizmde “cinsel devrim” olarak adland r l r. Millett’in “cinsel devrim” olarak nitelendirdi i, 
kad nlar n biyolojik cinsiyetlerinden kaynaklanan e itsizliklere kafa tutarak ataerkiye ba kald rd klar  
ikinci dalga, kad nlar n ezilmesinin ana sebebinin erkek ve kad n aras ndaki kutupla malardan çok, 
sosyal ö renmelerden; yani aterkinin tarihsel bir sonucu olan kad n ezilmi li inden kaynakl  
olabilece ine i aret etmektedir (Millett, 2000). Birinci dalga feminizmde temel amaç kad nlar n 
erkekler kadar hukukta, siyasette, e itimde ve sosyal hayatta belli vatanda l k haklar na sahip 
olmalar d r ve bu evre oray’ n sinemaya giri i ve ilk birlikteli i süresince geçirdi i döneme paraleldir. 
kinci ili kisi hemen evlilikle sonuçlan r ve sinema arac l yla hayat nda da ikinci feminist dalgan n 

izleri görülür. Her ne kadar kurum olarak evlilik, cinsiyet rolleri aç s ndan kad n  özel alana hapseden 
örtük yap s yla ele tirilse de 1980’ler sonras nda, Duygu Asena eksenli kad n söyleminde büyük 
de i imler gözlemlenir. Ülkenin genel ruhunu, Anadolu ta ras n n mitik de erlerini, sinemadaki star 
personas n  ve de kad n devriminin heyecan ve inanç dolu yüreklerini temsilen oray; kendisini 
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hapseden kanunlar n ve yasaklar n bizzat ba kald ran  olarak a k  tercih eder. Varolu unu bir a kla 
tan mlayarak ve evlenerek toplumsal onay  kazanmas , feminist söylemle çeli ki yaratsa da sonras nda 
filmlerinde daha özgür ve ba kald ran rollerle seyirci kar s na ç kacak; kendi hayat n  çevreleyen 
patriarkal düzeni y kmasa da sarsacakt r.  

kinci dalga feminizmle de i en ve büyüyen “Sultan” imgesi 

Liberal feministler siyasal hayatta ve e itimde e it hak talep ederken, radikal feministler kad n n 
ezilmi li i olarak aileyi görmektedir. Marksist feministler aile içinde sömürülen kad n n eme inin 
kapitalist biçimde sömürüldü ünü vurgularken, sosyalist feministler “ikili sistemler teorisi” olarak 
adland r lan kad n n hem kamusal alanda hem de ev içinde “çifte ezilmi lik”ten (double burden) 
bahsetmektedir (Bozok, 2018, s. 106). Burada bahsi geçen feminist görü lerin hiçbirini tam olarak 

oray’ n ya am nda pratik etmek mümkün de ildir çünkü bir ili kiden ç k p di er evlilikle k smen de 
olsa özgürle me, bu teorilerin hepsine ayk r d r. Ancak bir önceki ili kisinde tercih edilen ve edilgen 
konumundayken evlili inde tercih eden ve “etken” pozisyonuna geçmek, üphesiz ülke gerçekleriyle 
ba lant l d r. Sevdi ini seçmeye, â k olma hakk na ve bir ba kas na gitme özgürlü üne yine patriarkal 
söylemi do rulayan bir kurum olan “aile” üzerinden geçmek, oray’  sultanla t ran eylemlerden bir 
di eri say labilir. Normlar  k rarken en kutsal say lan “aile” kurumuna s nmak, toplum nezdinde 
sayg de erli ini korumu tur. Dolay s yla â k olma hakk  patriarkal söylemi sarssa dahi yasal, legal ve 
en sayg n kurum olan evlilik kurumu, “sultanl n ” adeta korumaya al r ve aile kalkan yla Türkan oray 
kanunlar nda reformlar ba lar.  

Aile; onu meydana getiren üyelerin, etkile imde kulland klar  sembolleri yorumlad klar  ve yeniden 
ürettikleri dinamik bir yap  m d r? Toplum düzeni için kendine biçilen rolleri yerine getirerek, düzenin 
ahengi ve devam  için yükümlülük üstlenen ve kesin s n rlar  olan bir sistem eleman  m d r? Yoksa 
çat ma temelli ve güç odakl  bir ili kinin enerjisini kendi içinde tüketerek, toplumsal uzla n n 
ko ullar n  yaratan yabanc la m  bir birim midir? (Kasapo lu, 2011, s. 5-16). oray mesle e ad m att  
ilk y llarda birinci dalga feminizmin getirilerinden kad na “çal ma” özgürlü ünü kullan rken, evlili i ile 
ikinci dalga feminizmin rüzgâr nda etken bir rol model olamasa da özgürlü üne dair de erli geli meler 
gösterir. Kendi sultanl n n bask s nda kölesi oldu u cinsiyet rolleri; ilk y llarnda tutuk, tedirgin ve 
hüzünlü bir karakter geli tirmesine neden olmu tur. Aile, oray’  meydana getiren tüm özelliklerini 
kendi güç merkezinde görünür k lm t r. Tamamen de i imi söz konusu olmasa da küçük ad mlar dahi 
hem yapt  filmlerde hem de özel hayat nda büyük geli meler yarat r. Eril özne taraf ndan yönlendirilen 
anlam ta y c l ndan anlam olu turan, k smen daha ba ms z ve anlat n n merkezinde iyi kötü z tl na 
s k mayan roller canland r rken ya am  da ülkenin ve sineman n de i imine ve geli imine benzerdir. 
Sanatç n n geçirdi i de i im, Mine filminden sonra Seni Kalbime Gömdüm, Metres, Seni Seviyorum, 
Bir Sevgi stiyorum, Körebe, Bir Kad n Bir Hayat, Hayallerim, A k m ve Sen, Gramofon Avrat, Ada, 
Rumuz Goncagül, Ölü Bir Deniz ve On Kad n gibi 1980-1990 aras ndaki filmlerin isimlerinden bile fark 
edilebilir. Bu filmlerin genelinde kad n n ev içi rollere hapsedilmeye kar  isyan , özne olarak de er 
görme talepleri ve aile kurumunun kad na dayatt  e itsizlikler i lenir.  

Carol Hanish’in “Ki isel olan politiktir” sözü, ikinci dalga feminist hareketin en önemli sloganlar ndan 
biridir. Kad nlar n erkeklere tabi oldu u ve ikincille tirildi i ev içi alan ve aile kurumunun da ataerkil 
cinsiyetçi sömürüyü üreten alanlar oldu u dile getirilir (Donovan, 2005, s. 273). Türkan oray, ki isel 
olan n politik oldu unu do rudan hem filmlerinde hem hayat nda tecrübe etse de seyircisini asla 
incitmemek için ya am ndan fedakârl klar yapmaktan vazgeç/e/memi tir. 2020 y l nda Cumhuriyet 
gazetesi için verdi i bir röportajda, seyirciyi hayal k r kl na u ratma endi esini öyle dile getirir: 
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“Onlar  hayal k r kl na  u ratmamak, onlar n de er yarg lar na önem vermek ve bu minvalde ya amak, 
benim hayat tarz m oldu. Tüm bu ya ant m boyunca seyircimi hayal k r kl na u ratmamaya çal t m” 
(Çolak, 2020).  

oray içselle tirdi i toplumsal cinsiyet dilini de i tirmeye çal rken kimseleri üzmeye, k rmaya ve 
ezmeye k yamayarak ve en çok kendinden ödün vermi tir. Reform yapmak elbette cesaret i idir ve 
Sultan “kad n” kimli ini, ideolojik tablonun s n rlar n  zarifçe ittirerek anaç bir bask yla zorlar. 
Böylelikle s n rlamalarla ku at lan kad n kimli ini esnetirken, sinemada da varolu sal kayg lar  konu 
edinen yenilikçi kad n karakterler canland rmaya devam eder. Tüm bu de i im s ras nda, filmlerinin 
d nda pek ortal kta görünmez ve magazin haberlerine neredeyse hiç konu olmaz. Halk n tarifsiz 
sevgisinin sars lmamas ; oray’ n samimiyetinden, s ra kendisine gelince öznelli ini öncelememesinden 
ve/ya görünür k lmamas ndan ve rekabet yerine hep dayan may  tercih etmesindendir. Witting’e göre 
“Kad n  bir kategori olarak belirleyici k lan ve zarif, k r lgan, güçsüz, hassas, duygusal gibi belirleyici 
s fatlar n oldu u alana s k t ran kad n mitinin en büyük destekçilerinden biri, kad n  do al ve biyolojik 
düzleme indirgeyen bu söylemdir” (Witting, 2009, s. 193-194). Sözde biyolojik farkl l klar nedeniyle 
normalle tirilen cinsiyet rollerinin erkek egemenli ini peki tirdi i söylem, 1980 sonras  de i im 
göstermi tir. Witting’in bahsetti i zarif, k r lgan, güçsüz, hassas ve duygusal gibi s fatlar n hepsini 
yerlilikle bütünleyen oray da, art k yeni bir döneme geçmi  ve bu tan mlar  sorgulamaya ba lam t r.  

1999 y l nda, Uçan Süpürge Film Festivali'nin önemli bölümü Türkan oray'a ayr l r. oray bu nedenle 
yapt  konu mada 1980'den sonra Türkiye'de de i im ya and n , art k kad n n cinselli inin aç k aç k 
konu uldu unu vurgular. Sinemadaki ilk y llar nda bunun utan lacak bir ey oldu unu söyleyen Türkan 

oray, "Kad n n cinselli i hep ay p, yok say l yordu. Ama bu bir gerçek. nsansak, ya yorsak, yemek 
yiyor, uyuyorsak, cinsellik de ya am n bir parças . De i imle birlikte bu sinemaya yans d " der (Kelebek 
gazetesi, 1999). Bu söylem Türkan oray kanunlar na ters bir içeriktir çünkü oyuncu de i mekte ve bunu 
ilan etmeyi de gerekli görmektedir. Toplumsal cinsiyete dayal  e itsizlikleri psikolojik bir aç dan ele 
alarak, kad nl k ve erkeklik özelliklerini kültürel ve davran sal olarak sabitleyen kültürel feministlere 
göre kad nlar n kurtulu u, di il bir kar -kültür olu turmak ve bu kültürü savunmaktan geçer (Echols, 
1983, s. 440-442). Echols’ün perspektifiyle bak ld nda oray’ n söylemi kadar seçti i mecran n Uçan 
Süpürge Film Festivali olmas , ikinci dalga feminizmde kad n n anlam ta yan de il, anlam olu turan ve 
bunu deklare eden duru una somut bir örnektir. Nitekim internet sitesinde yer ald  gibi, Uçan Süpürge 
Film Festivali’nin en belirgin söylemi; “Kad nlar n güçlendi i ve toplumsal cinsiyet e itli inin 
sa land , herkes için adil bir dünyaya kavu mak için de i im yaratmak ve iddet, yasal haklar, temsil 
e itsizli i, görünürlük, üretme ve yaratma gibi birçok farkl  konuda fark ndal k yaratmay  amaçlamakt r” 
(www.ucansupurge.org.tr) 

Sinema üzerinden kad n cinselli ini dile getirme cesareti, kad n hareketinin kitleler üzerindeki etkisi 
aç s ndan önemli ve güçlü bir a ama olu turmaktad r. Foucault, cinselli in söylemsel boyutunun, as l 
dikkate al nmas  gereken k s m oldu undan bahsetmektedir:  

Buradan yola ç karak var lacak olan temel nokta (en az ndan ilk kertede), cinselli e evet mi hay r 
m  denildi ini, yasaklar n m  yoksa izinlerin mi dile getirildi ini, cinselli in öneminin olumlan p 
olumlanmad n  ya da tersine, etkilerinin reddedilip reddedilmedi ini, cinselli i belirtmek için 
kullan lan sözcüklerin cezaland r l p cezaland r lmad n  bilmek de il; ondan söz edildi ini, 
üzerine konu anlar , konu uldu u yer ve bak  aç lar n , ondan söz etmeyi k k rtan, üzerine 
söyleneni toplayan ve yayan kurumlar , k sacas  bütünsel "söylemsel olgu"yu, cinselli in "söyleme 
dökülmesini" dikkate almakt r (Foucault, 2007: 18).  
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Tam da Foucault’nun belirtti i üzere mühim olan söylemin kabul görüp görmemesinden ziyade, 
toplumsal de erlerin ba at temsilcilerinden bir ikonun Uçan Süpürge gibi feminist manifestosu olan bir 
inisiyatifin konu mac s  olmas d r. Böylece sinemada etkin ancak dar çevrelere zar zor ula an Uçan 
Süpürge Film Festivali’nin sözcülü üyle oray, “ikinci” cinse dair farkl  dü ünceleri oldu unu if a 
etmi tir. Üstelik Foucault’nun alt n  çizdi i gibi Sultan, "söylemsel olgu"yu, cinselli in "söyleme 
dökülmesinin" arac l n  ve ta y c l n  yaparak kad n hareketinin bir parças  olmu  ve bunu ilan 
etmi tir.  

oray, sinemadaki ilk döneminde eril özne taraf ndan ekillendirilen kad n karakterleri canland r rken, 
1980 sonras nda bireyselli i önde karakterler yaratm  ve bu dönemden sonra içerik üzerine söylem 
geli tirmeye de cesaret etmi tir. Çünkü Gosse’nin belirtti i üzere “ kinci dalga, lobi kampanyalar ndan 
t bbi kliniklere, cinsellikten kad n s nma evlerine ve yay n irketlerine kadar her eyi içeriyordu” 
(Gosse, 2005, s. 154). Türkan oray sessiz bir vitrin mankeni gibi kalmam  ve bu güçlü de i im 
rüzgâr n n etkilerini dile getirmi tir. oray ikinci dalga feminizmin sinemadaki etkisini ve kendi 
tutumunu sonralar  öyle aç klar:  

“Erkek egemen bak  yava  yava  de i meye, kad n erkek e itli i sorgulanmaya ve filmlerde 
ba kald ran, hakk n  arayan, özgürlü ünü arayan kad n kahramanlar ya at lmaya ba land . 
Art k toplumdaki de i ime uygun olarak hakk n  arayan, kimli ine sahip ç kan, kanl  canl  
karakterleri tüm gerçekli iyle canland rmam gerekti inin bilincindeydim... Ya bu de i ime evet 
diyecektim ya da ça  d  kalacakt m” ( oray, 2012, s.219).  

Kendi söyleminden de anla laca  üzere, kendi kanunlar n  y kmas na ra men Sultanl n  
peki tirmesinin nedeni; bir yandan ça d  kalma endi esine kar  bilinçli duru undan, di er yandan 
halka ve gelene e ters dü meden, onlar  incitmeden yenili e adapte olmas ndand r. 

Böylece toplumsal haf zan n belle inde kariyerinin ilk döneminde canland rd  stereotip roller 
nedeniyle çat ma yaratmak yerine, 1980 sonras  kad n temsillerinde hayat ndakiler filmlerine, 
filmlerdekiler de hayat na yans m t r. Bu ba lamda Türkan oray, “ki isel olan n politik” oldu u 
söyleminin pratikteki tezahürü olmu tur. J. Kristeva, kad nlar n anlam olu turan yani dilin d nda 
kalmas  durumunu izah ederken, kad n n sembolik olan kar s nda ya ad  ikileme dikkat çeker: “Ya 
bunun içine girecek ve i levsel erkeklere dönü ecektir, ya da fallik olarak kabul edilen her eyden 
kaçarak sessiz denizalt  canl s n n cesaretine s nacak ve böylece tarihte yer almaktan vazgeçecektir” 
(Aktaran: Donnavan, 1997: 217). Yukar daki söyleminde oldu u üzere sanatç , Kriestava’n n bahsetti i 
ikileme ilk ba ta dü mü  ve iyi ki ça d  kalmaktansa ça a katk  sunarak Sultanl n  peki tirmi tir. 
Nas l ki toplum modernle meyle gelen de i imlere adaptasyonda birtak m endi e, korku ve itirazlar 
yükselttiyse Türkan oray da kariyerinde de i im ve dönü üme ayak uydururken hep tereddütlü ve 
tedirgin oldu unu hissettirmi tir. Türkan oray’ n hem özel ya am nda hem mesleki kariyerinde k r lma 
noktas  Mine filmi olmu tur.  

Toplumsal cinsiyet hapishanesine ba kald rarak kimli ini bulan bir kad n n hikâyesi: 
Mine  

oray’ n Mine filmiyle ba layan, sonraki filmlerine de yans yan patriarkal düzene ba kald r  
dönü ümünü, önce Mine filmine odaklanarak analiz edece iz. Bu filmi takip eden, yine 1980’lerde 
çekilen Bir Kad n Bir Hayat, Ada, Ölü Bir Deniz, Rumuz Goncagül, On Kad n isimli filmlerini de, kad n  
özgürle tiren de erlere k saca de inerek aktaraca z.  
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Yönetmenli ini At f Y lmaz’ n, senaristli ini At f Y lmaz ve Deniz Türkali’nin yapt , ba rollerini Türkan 
oray, Cihan Ünal, Hümeyra’n n payla t  1982 yap m  Mine filminde, mutsuz ve çaresiz bir evli kad n n 

kimli ini ke fetme süreci, özetle öyle hikâye edilir:  

Genç ve güzel bir kad n olan Mine, kasaban n istasyon efi Cemil'in kar s d r. Mine’nin kocas  
kendisinden ya ça büyük, kaba, duyars z bir adamd r. Her ikisinin de ayr  dünyalar  vard r. Kocas  onu 
hiç anlamaz, ilgi ve sevgi göstermez, dahas  Mine’nin ev d nda hiçbir hayat  yoktur. Adeta bir 
hapishaneye benzeyen hayat n , içine kapan k, mutsuz bir ekilde ya ar.  

Güzelli iyle erkeklerin yan s ra kad nlar n da dikkatini çeken Mine’yi kasaba erkeklerinin ço u cinsel 
bir haz nesnesi olarak görmekte ve bu isteklerine kar l k alamad klar  için ona uygulad klar  tacizi her 
geçen gün art rmaktad r. Kad nlar için ise Mine, kocalar n  ellerinden alacak bir tehdit unsuru olarak 
görülür. Mine’nin kasabada kendine yak n buldu u tek insan, ö retmen Perihan'd r. Mine’nin dünyas , 
Perihan' n a abeyi lhan' n kasabaya geli iyle birden de i ir. Çünkü lhan öncelikle bir yazard r, ince 
ruhlu, anlay l  biridir. Mine'ye iirler okur, onunla ilgilenir. lhan' n bu insanca yakla m  kasabada 
dedikodulara yol açar. Perihan’la birlikte üçü, hiçbir eyi umursamadan dostluk ili kilerini sürdürürler. 
Ne var ki kasaban n yozla m  namus anlay  ister istemez olay  ba kald rma noktas na getirecektir. 
Kasaban n gençleri bir gece evini bas p Mine'ye tecavüz etmek ister. Mine sald rganlardan kurtulup, 
kendini zorla lhan' n kollar na atar.  

Mine’nin lhan’la ya ad  cinsellik, topluma kar  bir direni i simgelerken ayn  zamanda kimli ini 
bulma sürecinin bir parças d r. lhan’ n evinden ç karken dört bir yan  toplum taraf ndan ku at lan 
Mine, film boyunca ilk defa gözlerini kaç rmadan, ba  dik ekilde ve lhan’ n elini s k ca tutarak yürür. 
“Bu el ele tutu , esas olarak bir ba kald r t r. Bu ba kald r , bir son de il ba lang ç, ayn  zamanda bir 
kirlenme de il bir ar nmad r. Daha aç k bir ifadeyle; yeni, gerçek ve dürüst bir ahlak  savunmakt r 
(Dorsay, 1983; akt. Kalkan ve Taranç, 1988, s. 105). Bu ba lamda Mine ilk defa kendi seçimini yapm , 
kimlik ve cinsel kimlik aray n  tamamlam t r (Yerlikaya, 2020). 

Mine’nin kurtulu u buldu u sahneden sonra yeni bir hayata ad m att  görülmektedir. Ma azalar n 
camekânlar  aç l r, f r nda taze ekmekler görünür, kahvehane aç l r ve esneyerek henüz uyanmaya 
çal an insanlar görüntülenir. Bu sahne, Mine’nin de yeni bir hayata at ld n n betimlemesi eklinde 
dü ünülebilir (Yetkiner, 2014). 

Mine filmi, toplumsal cinsiyet rolleriyle yo unla an bask lar n, kad na ne kadar zarar verebilece ini 
göstermesi bak m ndan da de erlidir. Çevre bask s n , erkeklerin fiziksel, psikolojik ve cinsel iddetini 
hatta tecavüz giri imini aç kça gözler önüne seren film; anlay s z, sevgisiz, kaba koca motifinin, ince bir 
hastal k gibi kad n  içten içe bitirmekte oldu unu da yans t r. Mine ve kocas  aras nda geçen konu ma 
sahnesi bu durumu özetlemektedir. Mine ve lhan’a ili kin dedikodular kar s nda kocas  aç kça onunla 
yat p yatmad n  sorar. Mine’nin cevab nda, kocas n n ve di erlerinin kendisini nesne olarak görmesine 
isyan vard r:  

“Bu de il mi hepsi? Daha önemli bir ey yok senin için. Çünkü sen bana hep öyle bakt n. Sen kalça, 
gö üs olarak gördün beni, yaln z et olarak gördün. Bir tek defa insan olarak bakt n m  bana? 
Anlamaya çal t n m  beni? …….Yeter. Ne istiyorsunuz hâlâ benden? Dayanacak gücüm kalmad … 
(Mine filmi, dakika 58) 

Di er yandan filmde erkek iddetine u rayan sadece Mine de ildir, ö retmen Perihan da eril tahakküme 
ve psikolojik iddete maruz kal r. Mine’nin hayat  genellikle ev içinde geçmesine ve toplumsal cinsiyet 
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kurallar n  benimsemi  olmas na kar n Perihan kamusal alanda da varl k gösteren, toplumsal cinsiyet 
kurallar n  benimsemeyen ve kad n sorununa duyarl  bir kad nd r.   

Kad n dayan mas n  film boyunca sürdüren Perihan, “Seni burada b rakmam” diyen a abeyine, “Mine 
ne olacak peki” diye sorar ve ço u ayd nlar m z gibi sorumluluktan kaçmamas  gerekti ini söyler. 
Perihan, bu kararl l yla Mine’nin eril tahakkümün pençesinden kurtularak özgürle mesine büyük 
katk da bulunmu tur. 

Ye ilçam sinemas n n iyi-kötü kal p yarg lar na uymayan Mine karakteri, Türk sinemas  için de bir 
dönüm noktas  olmu tur. O zamana kadar kad n karakterlerin arzular  yok say l r, “iyi” kad nlar 
genellikle sevi mez, üstelik kendi aya yla adam n yata na gitmesi dü ünülemezdi. Mine filmi ise kad n 
cinselli ini ve arzular n , erotik filmlerdekinin aksine do al bir ekilde ortaya koyarken, cinselli i 
ya ayan kad n  da “kötü kad n” olarak yarg lamaz. Bu bak mdan Türkan oray, sadece kendi sinemas  
de il, Türk sinemas  için de yeni bir ba lang ca kap  açm t r. 

Bir Kad n Bir Hayat filmi 

Yönetmenli ini Feyzi Tuna’n n, senaristli ini de Feyzi Tuna ile birlikte yazar P nar Kür’ün yapt , 
Türkan oray’ n yan  s ra Cihan Ünal ve Engin nal’ n ba rolleri payla t  1985 tarihli Bir Kad n Bir 
Hayat filmi, orta s n f bir kad n n iç dünyas n  sorgulayarak kendi karar  ve ayaklar  üzerinde durma 
yolculu unu anlat r. Film ayn  zamanda erke in ve kad n n evlilikteki geleneksel toplumsal cinsiyet 
rollerini sorgular.  

Genç bir kad n olan Nuran, iyi bir i te çal an Orhan ile evlidir. Ancak Nuran' n evlili i pek de yolunda 
de ildir. Bu durumu arkada na, “Yani Mutsuzluk de il, çaresizlik daha çok. Sanki hayat n d nday m” 
sözleriyle aç klar. Ablas n n cevab , toplumun genelinin beklentisini aç a ç karacak niteliktedir: 
“ ikâyet etme. Paran, pulun, kocan, çocu un, her eyin var.” Peki, bunlara sahip olmak, evlilik için ve 
bir kad n için yeterli midir? Film bu soruyu, Nuran’ n cevab  üzerinden verir: “Evlilik bu de il 
ki. Konu acak tek laf m z kalmad  sanki. Hep ayn  eyler.  Pantolonun fermuar  de i ti mi…”  

Nuran daha sonra kocas n n aile dostlar  olan bir kad n ile kendisini aldatt n  ö renir. Önce evlili ini 
kurtarmak için çabalar. Ancak ne kadar u ra sa da Orhan'dan bekledi i kar l  alamaz. Evlili i 
boyunca ya ad  ilgisizlik ve sevgisizli in üstüne, ihanete ahit olan Nuran, bo anmaya karar verir. 
Üstelik 1980’li y llar, kentli, orta s n f kad n n bile kolayl kla bo anma karar  alamad  dönemdir. “Dul 
kalmak”, kolayl kla alt ndan kalkaca  bir durum olmasa da Nuran kararl d r, onun için öncelik evlilik 
de il, onurudur.  

Nuran daha sonra Orhan, ablas  ve eni tesiyle konuyu tart rken karar  nettir. Ablas n n, “Senin görevin 
var. Yuvay  korumak…..  Basit bir kaçamak yüzünden neden rahat n  kaç ras n” sözlerine, “Adam n hiçe 
sayd  yuvan n nesini koruyaca m….. Onurum var. Ayr lmaya akl m ba mda karar verdim”  cevab n  
verir.  

Kocas  gayet rahat bir ekilde, “Ne istiyorsun? Önünde diz çöküp af m  dileyeyim? Üstüme yap mad  
ya, geçti, gitti” derken ihanetten dolay  kendini savunma veya özür dileme gere i bile duymaz. Ard ndan 
Nuran’ n “Ya ayn  eyi ben yapsayd m? Senin için de geçer miydi çabucak” sözlerine cevab  ise tam da 
geleneksel kad n ve erkek rollerine uygundur: “O ayn  ey de il.  Ben erke im. Sen kad ns n.” Devam  
eni tesinden gelir: “Kad n n iffeti, erke in elinin kiri derler. Erkek elini y kad  m  geçer… Dünyan n 
kural  bu. Sen mi bozacaks n?” Nuran’ n cevab  çok nettir: “Benim ald m yara y kamakla geçmez 
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eni te.  Ben yapt mda suç olan eyi kocam da yapamaz.” Eni tesi nas l geçinece ini ve o ullar  Can’ n 
mutsuz olaca n  söyleyince de “Hiçbir ey kocam dedi im adam  ba ka kad nlarla payla mak kadar zor 
olamaz. Can (o ullar ) ikimizin sevgisizli i ortas nda ruh hastas  olaca na böylesi daha iyi” diye 
kararl n  belirtir. Bo an p i  bulur, bir süre ablas n n evinde ya ad ktan sonra da kendine ev tutar.  

Nuran art k özgürlü üne kavu mu tur ama onu dul bir kad n olman n zorluklar , geçim kayg s  ve 
yaln zl k beklemektir. Bu zorluklarla cesurca sava r. Onurunu koruman n ve kendi ayaklar  üzerinde 
durman n, mutluluktan önce geldi ini u sözleriyle aktar r: “Yaln zl k, aldat c  beraberlikten iyidir. 
Galiba mutlu olmak da önemli de il. Önemli olan kimseye ihtiyac m olmad n  kavramakt . San r m 
bunu anlayabildim.”   

Daha sonra hayat na bir erkek girer. Arkada  gibi geçindi i patronuyla sohbet ederken, sevgilisiyle iyi 
anla man n kendisine yetti ini, evlenmeyi dü ünmedi ini söyler. Onun için önemli olan, bir kad nla bir 
erke in ili kiyi e it artlarda sürdürmesidir. Ard ndan, “Sokak kad n  de ilim. Namus duygusunu 
yitirmedim ama  saçma bask lara boyun e en aptal kad n da olmak istemiyorum” sözleriyle, 
bireyselli ine önem verse de hâlâ toplum kurallar n  önemsedi ini göstermesi, Türkan oray’ n 
ço unlukla uzla arak “Sultan” unvan n  peki tiren unsurlardan biri olarak yorumlanabilir.  

Türkan oray’ n ard ndan ba rol oynad  1988 yap m  Ada ve 1989 yap m  Ölü Bir Deniz filmleri de, 
evli ama kimli inden taviz vermeyen, kentli kad n n aray n  anlat r.  

Ada filminde, (yönetmen Süreyya Duru, senarist Macit Koper, oyuncular Türkan oray, Macit Koper ve 
Nilüfer Aç kal n) Eser ressam bir adam ile evlidir. ehir hayat ndan bunalan adam, adada ya amaya 
karar verir ancak Eser, k z yla birlikte ehirde ya amay  seçer. Çal p tek ba na k z n  büyütür. Eser, 
k z n n üniversite tercihi için konu mak üzere adaya e inin yan na gider. Y llar sonra yeniden bir araya 
gelen çift aras nda büyük bir hesapla ma ba lar.  

Ada filminde evli olmas na ra men yaln z ba na kavgaya at lmaktan, çal p ekme ini kazanmaktan 
yana tercih yapan, kendini ya amak isteyen, özgür ruhlu bir kad n görüyoruz. 

Ölü Bir Deniz filmi, (yönetmen At f Y lmaz, senarist At f Y lmaz ve Mahinur Ergin; oyuncular Türkan 
oray, Rutkay Aziz ve Özdemir nce) bir bankada müdire olan Yüksel’in iç dünyas na odaklan r. Yüksel, 

evlili inden ve hayat ndan uzakla mak iste iyle bir k y  kasabas na tatile gider. Burada emekli bir 
ö retmen olan Adnan ile tan r ve birbirlerine â k olurlar. Her ikisi de daha önce gerçek a k , gerçek 
tutkuyu, gerçek cinselli i ya amam t r (www.sinemalar.com/film/7821/olu-bir-deniz). Fakat 
geçmi leri, imdileri ve dü ünce yap lar , bu tutkunun ya anmas na engeldir. Özgürce â k olup kaçan 
sevgisiz y llar n ac s n  ç karmak isteyen kad n, bu iste ini adama u sözleriyle aç klar:  

“Ben elmas, p rlanta istemedim ki. Ben hep bir eyler payla mak istedim. Sevinçlerime de ac lar ma 
da ortak etsinler istedim. Kad n oldu um için beni d lamas nlar, erkek gibi davranmaya 
zorlamas nlar istedim. A k  da cinselli i de suçluluk duymadan ya amak istedim. Ama olmad ” 
(Ölü Bir Deniz filmi, dakika 1,15,58).  

Adam n iste i ise kad n n “do ru dürüst bir kad n” olmas d r. Oteline gitmek üzere, yolcu teknesini 
süren delikanl yla tekneye binen kad n n ard ndan, " imdi tenha bir koya at p tecavüz etse ona, ho una 
gider, de il mi?" diyen iç sesi, e itimli erkeklerin bile özgür kad nlara bak n  ortaya koyarken, 
ili kilerinin önündeki en büyük engel olacakt r.  



540 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Türkan oray’ n ikinci dalga kad n hareketi paralelinde de i en kariyeri / . Tanr vermi  (pp. 526-542) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

1987 yap ml  Rumuz Goncagül filmi ise (yönetmen rfan Tözüm, senarist Macit Koper; oyuncular 
Türkan oray, Hakan Balamir, Mü fik Kenter) kad nlar n evlilik aray , ev kad nl , evde kalma 
konular na mizahi bir ele tiri getirir.  

Gülsün, 30 ya  civar nda, evde kalm , güzel bir genç k zd r. K z n  evlendirmek için farkl  yöntemler 
uygulayan annesi, sonunda dönemin modas  olan gazeteye ilan verme takti ini dener. Gülsün’ün 
Goncagül rumuzuyla verdi i ilana 260 adaydan cevap gelir (www.beyazperde.com/filmler/film-
213281/).   

Önce oyun olarak yaz lan, sonra sinemaya uyarlanan film, kad nlar n bilinçlenip kendi ayaklar  üzerinde 
durabilece i, bir erke e muhtaç olmadan ya ayabilece i mesaj  verir.  

Anne k z, bulu malardan birinden dönerken kalabal k bir kad n grubunun yapt  eyleme tan k olur. 
Eylem yapan kad n megafonla ba rmaktad r: “Dayak atanlar dü manlar de il, fedakâr babalar, erkek 
karde ler, sevi ilen ya da ilerde sevi ilmek için seçilen müstakbel kocalar. Dayak cennetten ç kma 
de ildir. Daya  da istemiyoruz, daya n ç kt  cenneti de…”  

Daha sonra aynaya bakarak “Elin k z  meydanlarda ç k p konu uyor, sen gelinlik hayali kuruyorsun” der 
Gülsün ve mektuplar  y rtar.  

On Kad n filminde ise odaklan lan kad n say s yla dikkat çekilen sorunlar da artar. Yönetmen erif 
Gören’in 1987 yap ml  On Kad n filmi, k sa öyküler e li inde farkl  kad n sorunlar na kamera tutar. 
Senaryoyu Hüseyin Kuzu’nun yazd  filmde, oray’a Erdal Özya c lar, Songül Ülkü, Bilal nci, Asuman 
Arsan, Gülsen Tuncer gibi çok say da oyuncu e lik etmektedir. 

On Kad n, gelin, gazeteci, çingene, anne, hayat kad n , köylü, feminist gibi toplumun farkl  
kesimlerinden dokuz kad n n ya am mücadelesini, onuncu kad n olan izleyiciye yans t r. Türkan oray, 
canland rd  her bir kad n karakteri, adeta ikinci dalga feminist harekete çekmektedir. Ortak yazg s  
ayr mc l k olan kad nlar n hepsi, yazg lar na ba kald r rken kendini suça itilmi  bulacakt r.  

Sonuç 

Türkan oray’a halk n nezdinde “Sultan” lakab n  kazand ran birinci dalga feminist de erler, ilerleyen 
ve de i en toplumsal gerçekler nda sanatç n n ikinci dalga feminizme ayak uydurmaya çal mas  ve 
büyük ölçüde hareketin bir parças  olmas na ra men kitlelerce çeli memi tir. Erkek toplumun 
de erlerini aç kça sorgulayan ve sadece çal ma, e itim ve siyaset hakk  de il tüm kamusal ve özel 
alanlarda e itlik talep eden ikinci dalga kad n hareketi, sanatç n n bireyselli ine sahip ç kt  y llara denk 
gelir. oray, toplumun en kutsal de erlerini temsil eden “aile” kurumuna s nm  ancak bu s na  
incitmeden ki isel seçimlerini ilk kez alenen öncelemi  ve kad n erkek e itli ini sorgulayan filmleri 
tercih etmi tir. Ülkenin feminist tarihine paralel bir duru la Sultanl na gölge dü ürmeden yani 
topluma ayk r  dü meden geli melere ayak uydurmay  ba arm t r.  

Belki de bugün bak ld nda aile kurumuna s narak feminist duru  sergilemenin, birbiriyle çeli en 
kavramlar  iç içe geçirmek eklinde okunmas  mümkündür. Aile kurumuna s narak feminist duru  
sergilemenin ba ka bir okumas  da, kad n n bireyselli ine giden yolda, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet 
de erlerinin revize edilerek içselle tirilme yolculu unun örne i olarak analiz edilebilir. 
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33-E ik* as a scale (maqam) of asking for forgiveness in hagiographies** 

Onur AYKAÇ1 

APA: Aykaç, O. (2022). E ik as a scale (maqam) of asking for forgiveness in hagiographies. 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 543-550. DOI: 10.29000/rumelide.1076376. 

Abstract 

E ik seen in many fields from the oldest mythical narratives to modern literary texts and generally 
defined in dictionaries as “the low step at the bottom of the doorway” carries out a highly important 
function while interpreting the relation between murshid (spiritual director) and murid (seeker) in 
tasawwuf culture. According to conventional wisdom, a murid who wants to transfer from zahir 
(outward) to batin (inward) and to walk confidently on the spiritual path needs to put his head in e ik 
of his murshid. Thus, murid expresses his devotion and surrender to his murshid. From this 
perspective, e ik symbolizes humility, devotion, and giving up the ego. E ik having such a deep 
meaning is also used in hagiographies while asking for forgiveness for a mistake. Murids who follow 
their nafs (ego) in a moment’s heedlessness and hurt the feelings of their murshid ask for forgiveness 
as waiting on e ik of murshid and finally they achieve these goals. One of the best examples of this 
shows itself in the famous hagiography of e ik between murshid Tapduk Emre and his murid Yûnus 
Emre. However, this is not the only example in the hagiographies of the use of e ik as a scale of asking 
for forgiveness. It is seen that a similar situation occurred between murshid Zengî Ata and his murid 
Seyyid Ahmed Ata, murshid Hac  Bekta -  Veli and his murid Molla Sadeddin and murshid Emir 
Külâl and his murid Behâeddin Buhârî and the murids who commit a fault try to be forgiven by their 
murshids as putting their heads in e ik of their murids. Firstly, this study deals with the meaning of 
the term, e ik in tasawwuf culture, then, e ik as an expression of regret is scrutinized in the 
framework of the sample hagiographies. 

Keywords: Tasawwuf culture, murshid, murid, e ik, asking for forgiveness 

Menk belerde bir af dilenme makam  olarak e ik 

Öz 

En eski mitik anlat lardan modern edebî metinlere kadar pek çok alanda kar m za ç kan ve 
sözlüklerde genellikle “Kap  bo lu unun alt yan nda bulunan alçak basamak.” eklinde tan mlanan 
e ik, tasavvuf kültüründe mür it ile mürit aras ndaki ili kiyi anlamland r rken hayli önemli bir i levi 
yerine getirmektedir. Yayg n kanaate göre, zâhirden bât na geçmek ve hakikat yolunda emin bir 
ekilde ilerlemek isteyen müridin, mür idinin kap  e i ine ba  koymas  gerekir. Böylece mürit, 

mür idine ba l l n  ve teslimiyetini ifade etmi  olur. Bu aç dan bak ld nda e ik; alçak gönüllü ü, 
adanm l  ve benlik davas  gütmekten vazgeçi i simgelemektedir. Böylesine derin manalar ihtiva 
eden e ik, menk belerde bir kabahatin aff  dilenirken de kullan lmaktad r. Bir anl k gafletle nefsine 
uyan ve mür idinin gönlünü k ran müritler, mür idin e i inde bekleyip af talep etmekte ve sonunda 

                                                             
*  “E ik” is identified as “threshold” in English. However; during the study the word, “e ik” will be used since the word, 

threshold does not involve the meaning of e ik in tasawwuf. 
**  This study was orally presented at the International Symposium on Yunus Emre and Turkish held at Karamanoglu 

Mehmetbey University on October 07-09, 2021, and has not been published elsewhere. 
1  Dr. Ö r. Üyesi, Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü, Türk Halk 

Edebiyat  ABD (Karaman, Türkiye), onuraykac@kmu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-7191-2208 [Ara t rma makalesi, 
Makale kay t tarihi: 10.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1076376]  
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bu amaçlar na ula maktad rlar. Bunun en güzel örneklerinden biri, mür it Tapduk Emre ile müridi 
Yûnus Emre aras nda geçen me hur e ik menk besinde kendini göstermektedir. Ancak e i in bir “af 
dilenme makam ” olarak kullan m na dair menk belerde geçen tek örnek bu de ildir. Mür it Zengî 
Ata ile müridi Seyyid Ahmed Ata, mür it Hac  Bekta -  Veli ile müridi Molla Sadeddin, mür it Emir 
Külâl ile müridi Behâeddin Buhârî aras nda da benzer bir hadisenin ya and  ve bir kabahat i leyen 
müritlerin kap  e i ine ba  koyarak mür itlerinin aff na mazhar olmaya çal t klar  görülmektedir. 
Bu makalede ilk olarak e ik teriminin tasavvuf kültüründe ta d  anlam ele al nm , ard ndan e i in 
bir pi manl k ifadesi olarak nas l kullan ld  örnek menk beler e li inde incelenmi tir. 

Anahtar kelimeler: Tasavvuf kültürü, mür it, mürit, e ik, af dilenme 

1. Introduction 

The term, e ik2, used in several fields such as architecture, music, astronomy, sociology, psychology, 
geography, literature has been mostly mentioned together with the words house and door in historical 
Turkish dialects. When e ik is mentioned among Turkish communities, “house, outside of the house, 
the entrance of the house, door, front of the door, doorstep, the low step at the bottom of the doorway, 
street door, tent entrance” comes to mind. Beyond these meanings, there are also its equivalents such 
as “the bridge that supports the strings on a stringed musical instrument, the psychological and 
physiological point that is effective in the initiation of a reaction, the mound separating the two adjacent 
depressions, and the visible electromagnetic wave”. (Atmaca and Adzhumerova, 2010: 32-38) E ik3 
having such a wide universe of meaning finds a place for itself in the discourses of tasawwuf. 

E ik, in tasawwuf tradition, is especially discussed with its location at the closest point to the ground. 
That is to say, it is approached as if it were trampled. When viewed from this perspective, e ik is the 
symbol of being humble, giving up the ego, becoming not arrogant, becoming not self-rightness. In 
tasawwuf culture, describing the modest people as “under the feet like e ik” (Cebecio lu, 2009: 197) is 
an expression of this perception related to the tradition about e ik.  

As known, e ik is a place that is crossed when entering or leaving a house/room. Considering that the 
place in question is a dervish lodge, a murid entering the dervish lodge crossing e ik accepts that e ik 
conduces to approach to his murshid and he also attributes to divinity to e ik because of the divinity of 
the goal that it reaches (Cebecio lu, 2009: 197). Hence, Sufi people have made a practice of avoiding 
sitting on the threshold or stepping on it with their feet. Even, there is a belief among the people that 
anyone who steps on e ik or sits on e ik will be slandered4 (Gölp narl , 2004: 116). 

The understanding of e ik as a tool in reaching the murshid has been also decisive in interpreting the 
inward and outward of e ik in tasawwuf. While zahir (outward) of e ik is accepted as metaphor, batin 
(inward) of e ik is accepted as truth; in this sense, the thought that e ik is a place providing “the 
transition from zahir to batin, from the metaphor to the truth” has been brought forward (Uluda , 2005: 
128). Hence, the houses of sublime people and e iks of these houses have been attributed to the sanctity, 
even it has often been observed that e ik of the door is kissed before entering. This attitude expresses 
the unconditional surrender and devotion to the murshid. In other words, it expresses “willingness to 

                                                             
2  The words, atebe (threshold) , âsitân(e) (central residential facility of a Turkish order), dergâh (dervish lodge), ahceste 

(threshold) are sometimes used instead of e ik in tasawwuf tradition.  
3  For the study on e ik discussed sociologically and comprehensively evaluated in the context of "phenomenon" and 

“image”, see: Gökçen, 2019. 
4  For the definitions of e ik in Turkish culture in details, see: Kaya, 2010. 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  5 4 5  

Menk belerde bir af dilenme makam  olarak e ik / O. Aykaç (543-550. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

be a sacrifice” (Özçelik, 2015: 30). Moreover, entering a dervish lodge, the room where murshid stays or 
a tomb by kissing e ik is called e i e ba  koymak (put the head on threshold) (Gölp narl , 2004: 116). 

In the discourse of tasawwuf, e ik has also gained meaning through the death and the grave at times. 
While in the saying “Be ikten e i e kadar (from cradle to e ik).” cradle portrays the birth, coming to the 
earthly realm, e ik represents the death, going to the realm of meaning (Cebecio lu, 2009: 198). Also, 
the foot of a grave of murshid is referred to e ik and his murids desire to be buried next to the foot of a 
grave, namely e ik of their sheikh. Here, the primary aim of murid is that his own grave will be trampled 
by the people who want to visit their murshid’s grave. As a result of this manner, “ethical values such as 
knowing and identifying the position or rather the limit of people, respecting for elders take place in 
cultural memory” (Duymaz, 2019: 16). 

Much as it is seen that e ik is respected in almost every sect and e ik is mentioned in the hagiographies 
of the sect masters, e ik has a special place and importance, especially in Bektashism. Moving from the 
hadith of Prophet Muhammad (Pbuh) “I am the house of wisdom, and Ali is its door.”5 (Tirmizî, 
Sünen’üt-Tirmizî, Menak b 17, 3723), e ik in Bektashism represents the entrance to the path of Ali. Here, 
a Bektashi never disrespects the e ik because Ali who is the door of wisdom will be morally reached right 
after e ik. Even he wants to emphasize its divinity/holiness as kneeling and touching e ik with his hands 
before crossing it. As a continuation of the same understanding, in Bektashism, four sides of the door 
are symbolized by Ali’s loved ones. The right and left sides of the door Hasan and Hussein, the upper 
part of Prophet Muhammad (Pbuh), and the lower side symbolize Fatima. Therefore, in Bektashism, it 
is not welcomed that a person turns his back and wears his shoes across e ik. (Gökbel, 2019: 281) In 
Bektashi tradition, it is known that the notion e ik is also kept alive in terms such as “e ik ss  (the owner 
of e ik), e ik tercüman  (the translator of e ik), e ik yoklama (controlling e ik), e ikçi (the person of 
e ik)”. 

2. The usage of e ik as a scale of asking for forgiveness in hagiographies 

Although e ik is seen as a symbol of humility in tasawwuf culture, it can also transform into a scale of 
asking for forgiveness for those who get arrogant and break someone’s heart. A murid who rebels against 
his murshid and breaks the heart of the murshid in a moment’s heedlessness puts his head on e ik and 
waits for forgiveness to regain his trust. Here, the issue is not putting the head on e ik morally but 
putting the person’s head on e ik in real terms and waiting. Four hagiographies about the usage of e ik 
as a scale of asking for forgiveness were detected. These comprise the events that occurred between 
murshid Zengî Ata and his murid Seyyid Ahmed Ata, murshid Hac  Bekta -  Veli and his murid Molla 
Sadeddin, murshid Tapduk Emre and his murid Yûnus Emre and murshid Emir Külâl and his murid 
Behâeddin Buhârî, relatively. 

According to the first hagiography, Zengî Ata6 (d. 656/1258) who is one of the famous mutasaww fs of 
Tashkent, is heartbroken against his murshid Seyyid Ahmed Ata (d. 702/1303) who follows his nafs and 
despises him. Seyyid Ahmed Ata, who sees that no progress has been made on the path of tasawwuf 
despite the passing of years, realizes that all this has happened to him because he has offended his 
murshid. Yet, he does not know how to ask for forgiveness from him. Finally, listening to the advice of 

                                                             
5  This hadith is generally cited in other sources as “I am the city of knowledge and Ali is its door”. In the history of the 

caliphs written in verses, it is as follows: “Dah  hakk nda didi Peygamber/ Ben ilmün ehriyem Haydar ana der” 
[Muhammad told about him as/ I am the city of knowledge and Haydar (Ali) is its door] (G yna , Ataseven and Öztürk, 
2018: 65). 

6  For the history and life of Zengî Ata, see: Koçak, 2003. 
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Anber Ana, the wife of his murshid, one night, he puts his head on e ik of his murshid and waits and 
wins his heart back in this way:  

Zengî Ata is a murshid who works as a shepherd on the mountains of Tashkent. Thus, he provides for 
his family. One day, four young men come to him when he grazes the animals on the mountain. These 
young men tell him that they learned the exoteric science in Bukhara madrasas, now they seek a 
blessed man who will teach esoteric science to them. Zengî Ata listening to them without laying back 
his identity tells them that he is the only person who will help them near here. Seyyid Ahmed Ata, one 
of these four young men, becomes arrogant and thinks that “I am both the grandson of the Prophet 
Muhammad (Pbuh) and attended to a school and madrasah. Why should I be the student of such a 
miserable shepherd?”. However, he still accepts to stay with Zengî Ata in order not to leave his friends. 
Despite the passage of time, Seyyid Ahmed Ata can not make any progress on the path of tasawwuf 
due to her excessive pride and arrogance and his troubles are in vain. Seyyid Ahmed Ata, who thinks 
that it has happened to him because he has broken the heart of his murshid, Zengî Ata, and who wants 
to ask for forgiveness from him, seeks help from Anber Ana, the wife of his murshid. Anber Ana tells 
him that “Wrap yourself in black felt and lie on Zengî Ata’s path7 tonight. When he goes out to pray 
at dawn, he sees you like that and feels pity for you.” Seyyid Ahmed Ata, wrapped in a black felt, lies 
on e ik of door of Zengî Ata. When Zengî Ata goes out for the morning prayer, he notices that 
something black is lying on e ik and touches it with his foot to understand what it is. Meanwhile, 
Seyyid Ahmed Ata rubs his face on his murshid’s feet and asks for forgiveness. Zengî Ata accepts his 
apology and picks Seyyid Ahmed Ata up. (Komisyon, 1993: 325-328) 

Second hagiography occurs between Hac  Bekta -  Veli (d. 669/1271) and his murid Molla Sadeddin (d. 
The beginning of XIV. century). According to this hagiography, Molla Sadeddin, who suddenly succumbs 
to his heedlessness and intends to kill his murshid, regrets greatly and wants to ask for forgiveness from 
him. While he broods on how to do this, Sar  smail who is one of the successors of Hac  Bekta -  Veli 
comes to his rescue. Listening to the advice of Sar  smail, he puts his head on e ik of çilehane (chilla 
khana)8 where Hac  Bekta -  Veli stays, and finally receives the forgiveness of his murshid: 

Molla Sadeddin who is a famous müderris (professor) in Aksaray leaves everything behind and 
becomes murid of Hac  Bekta -  Veli whose miracles go the rounds. He has served under Hac  Bekta -
 Veli for eighteen years. Although he sometimes misses his former days, he does not leave the dervish 

lodge. On a heavy rainy day, Hac  Bekta -  Veli wants him to repair the earthen roof of the masjid 
with a stone roller. While Hac  Bekta -  Veli is sitting in front of the masjid, Molla Sadeddin climbs 
the roof of the masjid and begins to roll the stone roller. Meanwhile, the devil misgives Molla 
Sadeddin. Molla Sadeddin regrets that he was the well-known müderris beforehand but now he is a 
servant of a murshid thinks if Hac  Bekta -  Veli is eliminated, he can go back his work. Thereupon, 
he throws the roller stone in his hand towards the head of Hac  Bekta -  Veli, who is sitting in front 
of the masjid. Hac  Bekta -  Veli who shouts, “O Allah!” raises his hand in the air and holds the roller 
stone with one hand and lays it on the ground. Then, he gets angry with Molla Sadeddin who wanted 
to kill him sends back him to Aksaray. Molla Sadeddin who is very sorry for what he did joins a 
caravan and decides to go back to Sulucakarahöyük to ask for forgiveness from Hac  Bekta -  Veli. He 
ties his beard to the bridle of a donkey in the caravan so that his remorse can be seen by everyone, 
and then he enters Sulucakarahöyük as such. Sar  smail who sees him in this situation unties the 
beard of Molla Sadeddin from the donkey’s bridle, asks him to explain what happened. Molla 
Sadeddin spells out the incident. Thereupon, Sar  smail gives him an idea. He advises him to lie 
down in front of/on e ik of chilla khana (K z lca Halvet) used by Hac  Bekta -  Veli and to wait until 
morning in this state. Molla Sadeddin does what has been advised. When Hac  Bekta -  Veli leaves 
from his chilla khana at night, steps on Molla Sadeddin’s face in the dark and asks “Who is this I 
stepped on?”. Sar  smail answers: “My sultan, he is Sadeddin, your servant”. In response to it, Hac  
Bekta -  Veli asks “Is this our Sadeddin?” and forgives and accepts him in his dervish lodge. 
(Gölp narl , 2019: 60-61; Karda , 2018: 449-453) 

Third hagiography occurs between Tapduk Emre (d. The end of the XIII. century) and his murid Yûnus 
Emre (d. 720/1320-21). According to this hagiography whose last part is very reminiscent of the 

                                                             
7  In the part where the hagiography is described in verse, the expression “e ik of door” is used instead of “road” (Komisyon, 

1993: 327). 
8  Place in which 40-day retreat is conducted (Renard, 2009: 263). 
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abovementioned one, Yûnus Emre, after serving for years in the dervish lodge of Tapduk Emre thinks 
that he can not progress in esoteric sciences, and one day he leaves the dervish lodge unannounced. He 
understands his fault after many years and wants to turn back and asks for forgiveness from his murshid 
Tapduk Emre. Yet, Yûnus Emre who is not sure how to do this puts his head on the e ik of Tapduk Emre 
and waits with the guidance of Ana Bac , the wife of his murshid. As a result of this action, he is addressed 
as “ours” -just like Molla Sadeddin- and realizes that he wins his murshid’s heart back: 

Although Yûnus Emre has served for thirty years in the dervish lodge of Tapduk Emre, he thinks that 
esoteric sciences are not clear for him, and one day he leaves the dervish lodge abruptly. His path 
leads him to the mountains, countryside; he travels from one region to another. After a long time, one 
day, he meets seven eren9s in a cave and becomes friends with them. One of them prays every night, 
and with the blessings of that eren’s prayer, a table appears in front of them. Finally, Yûnus Emre’s 
turn comes. Yûnus opens his hands and says “My God, do not let me down. For whose sake they pray, 
do not embarrass me”. That night, two tables appear in front of them. Erens are surprised and ask 
“For whose sake did you pray for?”. Yûnus says that “First you will explain”. Erens express that “We 
pray for the sake of Yûnus Emre who has served for thirty years in the lodge of Tapduk Emre”. When 
Yûnus hears this, he feels sorry, and immediately, he turns back to the lodge of Tapduk Emre and 
asks help from Ana Bac , the wife of his murshid to receive forgiveness of his murshid. Ana Bac  says, 
“Tapduk goes out to perform ablution for fajr10. Lie on e ik of the door. He asks ‘Who is this?’ when 
he steps on you in the dark. I will tell him ‘He is Yûnus!’. If he says ‘Which Yûnus?’, understand that 
you are not remembered anymore. However, if he says ‘Is he our Yûnus?’, Ana Bac  advises him to 
throw himself at his murshid’s feet and to beg for forgiveness.” Yûnus Emre does what Ana Bac  
suggests. Tapduk Emre, who can not already see well, asks what is the thing touching his feet in the 
dark. Ana Bac  says with a loud voice “Yûnus!”. When Tapduk Emre says, “Our Yûnus?”, Yûnus Emre 
throws himself at the feet of his sheikh and atones for his crime. (Timurta , 1972: 23-24)11 

The last hagiography occurs between Emir Külâl (d. 772/1370) and his murid Behâeddin Buhârî (d. 
791/1389). According to the hagiography, one day when Behâeddin Buhârî passes out with the love of 
Allah, he wants to enter the presence of his murshid, Emir Külâl, in a distraught state. But, Emir Külâl 
does not want him to join the conversation12 in this situation and he dismisses Behâeddin Buhârî from 
his presence. Behâeddin Buhârî who feels degraded gets very angry with his murshid.  Even he thinks to 
run riot. However, he calms down in a short time and asks for forgiveness from his murshid since he 
enters the presence of his murshid unproperly and he considers making something bad by following his 
nafs. Behâeddin Buhârî, who knows very well that he can do this by putting his head on e ik of his 
murshid’s door and waiting, immediately does what he thinks and is forgiven by his murshid: 

One winter day, Behâeddin Buhârî passes out with the love of Allah and wanders barefoot in the 
countryside and mountains. He gets pricked in his feet by thorns and he has severe wounds on the 
soles of his feet. He wants to enter the presence of his murshid and joins his conversation in this 
situation. When Emir Külâl, who is in a deep conversation with his students at that time, sees that 
Behâeddin Buhârî tries to be included in the conversation in a miserable state, he calls out to his 
students and orders them to take Behâeddin Buhârî out. Behâeddin Buhârî resents this situation. At 
first, he desires to create the problem by following his nafs. When his nafs is about to overcome his 
will, he calms himself down and is ashamed that he enters the presence of his sheikh in an unpleasant 
state. Behâeddin Buhârî, who wants to ask for forgiveness from his sheikh, puts his head on e ik of 
his sheikh’s door and does not move from there until the morning. He does not care if it snows on 
him and if his body disappears under the snow.13 When Emir Külâl takes a step on e ik of the door 

                                                             
9  Man of God, individual totally given to spiritual quest (Renard, 2009: 264). 
10  Dawn prayer. 
11  There are different rumors about Yûnus Emre’s leave from Tapduk Emre’s lodge for a while. According to one of them, 

Yûnus Emre leaves the dervish lodge at the request of his sheikh so that he spiritually matures and becomes cooked on 
the path of the erens, and he wanders from the sahra to the sahra for forty years. Although the reason why Yûnus leaves 
the lodge in this rumor is different, the conversation between Yûnus Emre and Ana Bac  on the day he returned to the 
lodge and the happenings after this conversation are the same as above. (Köprülü, 1966: 229-230; Tatc , 1990: 9-10; Uysal, 
2014: 25). 

12  It is a religious conversation. 
13  Seyyid Fehîm Arvâsî (d. 1314/1896) is one of the mutasaww fs who is covered with snow while lying on e ik of his murshid. 

Seyyid Fehîm Arvâsî, who lies on e ik of door of his murshid one night to show his devotion to his murshid Seyyid Tâhâ 
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at the time of fajr, he steps on Behâeddin Buhârî’s head, which is under the snow. When Emir Külâl 
sees his murid in that situation, he favors Behâeddin Buhârî and consoles by inviting him inside. He 
even cleans the thorns on Behâeddin Buhârî’s feet with his blessed hands and applies ointment on 
his wounds. (Komisyon, 1992a: 408) 

When compared these four hagiographies, the first thing that draws attention is that some scenes are 
similar or common. Seyyid Ahmed Ata and Yûnus Emre learn from his murshid’s wife how they could 
be forgiven by their murshids; When Hac  Bekta -  Veli forgives his murid, Molla Sadeddin and Tapduk 
Emre forgives his murid, Yûnus Emre, they call their murids “ours”. Moreover, in these four 
hagiographies, murshids come across their murids on e ik when they go out to perform ablution for fajr. 
Hence, the action of asking for forgiveness takes always place in a semi-dark setting. The fact that some 
scenes and dialogues in the hagiographies are almost the same brings the following questions to the 
mind: “Which hagiography is older than the other? Which hagiography is fed from the other? Is it 
possible to talk about a stereotyped structure of asking for forgiveness in tasawwuf?” Firstly, it is 
necessary to know under which conditions these hagiographies recorded to be able to answer these 
questions correctly. According to Ahmet Ya ar Ocak studying on hagiographies much, it is very 
important that the person who penned a hagiography and the saint who is the subject of that 
hagiography must live in the same era, even in the same neighborhood. If the author of the hagiography 
lived in the period(s) after the murshid in question, then he would be devoid of his personal 
observations. Compulsorily, he will use one of three sources “oral tradition, written sources, historical 
remains”. As a result, this will weaken the credibility of the hagiography he tells. According to Ocak, 
especially the hagiographies fed from the oral tradition and the hagiographies that were the written 
version of the oral tradition are open to information pollution.  It is very weak that they reflect the 
experience of the aforementioned saint in a realistic way. (Ocak, 2010: 37-38) Considering that the case 
studies which have many similarities are not immediately transferred into a written form, but are 
compiled from the oral tradition and transmitted to the written medium after a long time, it can be 
accepted as normal that they consist of great similarities within them. It is also common for them that 
the scene or sentence in one of them is exactly reflected in the other. However, it is not possible to reveal 
which hagiography is older or which one is fed from the other, in the light of current information and 
documents. 

It is also very important how the usage of e ik as a maqam (scale) of asking for forgiveness was explored 
in these four hagiographies. Murids in the first three hagiographies are not aware of this function of e ik 
and they discover to use e ik thanks to someone’s advice. While Anber Ana, the wife of his murshid Zengî 
Ata recommends Seyyid Ahmed Ata use e ik, Sar  smail, the caliphate of his mursid Hac  Bekta -  Veli, 
advises Molla Sadeddin to use e ik and Ana Bac , the wife of his murshid Tapduk Emre advises Yûnus 
Emre to use e ik.  Considering that the people in these three hagiographies lived in the period from the 
13. century to the first quarter of the 14. century, it can be told that using e ik as a scale of asking for 
forgiveness in these years was not known by everybody. Only people close to the murshid have this 
knowledge, and under his guidance, the murids can become aware of this function of e ik. The situation 
in the fourth hagiography is very different. Because, Behâeddin Buhârî does not consult anyone when 
he puts his head on e ik of his murshid, Emir Külâl, for the forgiveness of his fault; on the contrary, he 
is aware that e ik is a position of asking for forgiveness. Keeping in mind that the abovementioned 
people died at the end of the 14. century, it can be said that the knowledge that e ik is a place of asking 
for forgiveness is now becoming widespread. When analyzed the encyclopedia, Evliyalar Ansiklopedisi 

                                                             
(d. 1269/1853), never moves and falls asleep, even though his body is covered by snow in a short time due to heavy 
snowfall. Seyyid Tâhâ, who goes out for the tahajjud prayer, accidentally stepped on Seyyid Fehîm Arvâsî and wakes him 
up since he can not notice Arvâsî due to the snow. Then they go to the mosque together to pray. (Komisyon, 1992b: 155) 
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(Encyclopedia of Saints) consisting of 12 volumes, the data to justify this claim are acquired. In this 
encyclopedia, it is detected that the number of hagiographies including e ik increases. It draws 
attention that the murids, especially those who want to express their devotion, often lie on e ik of their 
murshids. This shows the value of e ik has been understood by several people since the end of the 14. 
century whatever the murid’s aim is.  

In these four case studies, the way the murids use e ik while asking for forgiveness is also remarkable. 
Rather than standing or kneeling in front of e ik, the murids prefer to put their heads on e ik as if they 
were a sacrifice. Even, each of them stays put from until the foot of his murshid touches him. The murid, 
who is aware of his guilt/fault, declares that he will no longer make headstrong actions by behaving like 
this and shows that he has trampled his personality underfoot.  

3. Conclusion 

E ik impresses itself as a symbol of humility in tasawwuf culture due to its location at the closest point 
to the ground. A murshid expects his murid to trample his nafs underfoot like an e ik and to be purified 
from arrogance. However, some murids follow their nafs in a moment of anger and break their murshid’s 
heart. When he gets calm, the murid who understands his fault and asks for forgiveness from his 
murshid lies his head on e ik as if he were a sacrifice and waits. In this way, he lays bare what he regrets, 
and eventually, he is forgiven by his murshid. Here, e ik rises to the status of a scale of asking for 
forgiveness, not an ordinary place to be crossed.  

It is detected that there are four hagiographies in which e ik is used as a scale of asking for forgiveness. 
They occur between Zengî Ata and his murid Seyyid Ahmed Ata, Hac  Bekta -  Veli and his murid Molla 
Sadeddin, Tapduk Emre and his murid Yûnus Emre and Emir Külâl and his murid Behâeddin Buhârî. 
When the aforementioned hagiographies are analyzed comparatively, three issues come to the fore. First 
of all, it draws the attention that there are significant similarities/influences among the hagiographies 
since they are written down after being told in the oral tradition for a long time. Secondly, while Seyyid 
Ahmed Ata, Molla Sadeddin and Yûnus Emre do not know how to use e ik, it is seen that Behâeddin 
Buhârî who belonged to one generation after them is informed about the usage of e ik as a scale of asking 
for forgiveness. This situation leads to the conclusion that the functions of the e ik are learned by large 
masses as time progresses. Thirdly, instead of kneeling or standing in front of e ik while asking for 
forgiveness, the murids lower themselves to the ground level and put their heads on e ik as if they were 
a sacrifice; thus, they declare to their murshids that they surrender unconditionally.  

It is mentioned in previous studies that e ik represents the values such as “being humble, giving up the 
ego”. Especially, the famous e ik hagiography between Tapduk Emre and his murid Yûnus Emre is 
focused on. Yet, the relation of e ik with the act of asking for forgiveness is not questioned much. This 
study discusses the hagiographies of Seyyid Ahmed Ata, Molla Sadeddin and Behâeddin Buhârî about 
e ik apart from Yûnus Emre and the study also reveals that e ik is used as a scale of asking for forgiveness 
by the abovementioned murids. 
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34-Baban n ad n  reddetme temelinde “The Piano” filmine Lacanc  bak  

Muhsine SEKMEN1 

APA: Sekmen, M. (2022). Baban n ad n  reddetme temelinde “The Piano” filmine Lacanc  bak . 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 551-563. DOI: 10.29000/rumelide.1076378. 

Öz 

Sinema filmleri, yarat c s n n zihinsel süreçlerinden ba ms z olarak ele al namaz. Film, bir bilincin 
ürünü oldu u kadar bilinçd n n serbestçe gezindi i bir aland r ayn  zamanda… Bu nedenle film 
ürününün incelenmesinde psikanalitik süreçler, film karakterlerinin derinlemesine analiz edilmesi 
için bilinçd na odaklanmaktad r. Bu çal mada The Piano (Campion:1993) filminde Ada karakteri 
merkeze al narak, film karakterleri Lacanc  okumaya tabi tutulmu tur. Bu film incelemesinde Lacan 
okumas  yap l rken, Zizek’in yol göstericili inde anamorfoz bak  aç s  kullan larak, temel Lacan 
kavramlar  üzerinden inceleme yap lm t r. Lacan’ n Ayna Evresi Kuram  ve üç a amal  gerçeklik 
modellemesi, Ada karakterinin bu a amalar aras ndaki geçirgen yolculu u ile aktar lmaktad r. Bu 
filmin Lacanc  psikanalitik inceleme için seçilmesinde, Ada karakterinin filmde bask n ö e olan 
konu may  reddetme eylemi belirleyici olmu tur. Konu may  reddetmek, Lacan kavramlar  aç s ndan 
Baban n Ad n  temsil eden dil a amas na geçmeye direni  göstermeyi ifade etmektedir. Bu kapsamda 
yap lan çal mada, anamorfoz bak  aç s  ile ‘semptom’, ‘objet petit a’, ‘jouissance’ ve ‘Baban n Ad ’ 
kavramlar  ekseninde; imgesel, simgesel ve Gerçek a amalar  incelenmi tir. Film incelemesi 
sonucunda, Ada karakterinin bilinçalt nda yer alan arzular n n aktar lmas nda piyano sesinin öne 
ç kt  görülmü tür. Ada, i di  edilmesine ra men, erkek otoritesi alt na girmeyi kabul etmemi , 
arzular n n pe inden ko mu tur. Filmin sonunda Ada’n n arzular na ula mas  ile birlikte piyanoya 
ihtiyac  kalmad n  dü ünmesi, onun simgesele kendi iste iyle girmeyi kabul etti ini göstermektedir.   

Anahtar kelimeler: Lacan, psikanaliz, dil, anamorfoz 

Lacanian analysis of the movie “the Piano” on the basis of rejecting the name of 
the father 

Abstract 

Cinema movies are not independent of the mental processes of the creators. The film is a product of 
consciousness as well as an area where the unconscious wanders freely. For this reason, 
psychoanalytic processes in the analysis of the film product focus on the unconscious for in-depth 
analysis of the film characters. In this study, by focusing on the character of Ada in the movie The 
Piano ( Campion:1993) the movie characters are analyzed in the light of Lacanian reading. Based on 
Lacan's theories, the basic Lacanian concepts are examined by using the anamorphosis perspective 
by Zizek in this movie review. Lacan's Mirror Stage Theory and three-stage reality modeling are 
conveyed through the permeable journey of Ada character between these stages. In the selection of 
this film for Lacanian psychoanalytic analysis, the dominant element of the Ada character, refusing 
to speak, is seen. Refusing to speak means resisting the transition to the stage of language 
representing the Name of the Father in terms of Lacan concepts. In this study, in the axis of the 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, leti im Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema (Erzurum, Türkiye), 

mhsnesekmen@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-5493-9927 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 20.01.2022-
kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1076378]  
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concepts of symptom, objet petit a, jouissance and Father's Name, by looking at the trapezoid from 
the anamorphosis point of view; imaginary, symbolic and real stages are examined. As a result of the 
movie review, it is seen that the sound of the piano came to the fore in conveying the subconscious 
desires of the character Ada. Despite being castrated, Ada refused to be under male authority and 
pursued her desires. At the end of the movie, the fact that Ada thinks she no longer needs the piano 
after she reaches her desires shows that she accepted to enter the symbolic with her own will. 

Keywords: Lacan, psychoanalysis, language, anamorphosis 

Giri  

Lacan psikanalize ili kin görü lerinde bilinçten ziyade bilinçd  kavram na odaklanmaktad r. 
Bilinçd n n dil gibi yap land na (Zizek 2005:8) dikkat çeken Lacan, bilinçd n  
simgeselle tirilmemi  olanlar n yerle ti i alan olarak görmektedir. Simgesel alan, nas l dil ve dile ili kin 
bir alan ise bilinçd , dil taraf ndan ifade edilmeyenlerin biriktirildi i bir yerdir. Dil, simgesel babaya 
ait oland r, birey ise dilin d nda oland r. Yasan n ve kültürün biriktirilerek dil arac l yla aktar ld  
Baban n Ad ,  bireyi bo luk b rakmadan in a etmektedir. te bu noktada Lacan’ n psikanalitik kuram  
i  görerek, bireyin dil ile ifade edilmeyen bast r lm  duygular n  bilinçd na iterek, arzu kavram  
olu maya ba lamaktad r.  Demek ki dil, bireyin toplumsal n d nda kalan arzular n n ifade edilmeye 
olanak bulamad  yerde ortadan kalkmakta ve bilinçd  olu maktad r. Böylece Lacanc  ‘Gerçek’, 
bilinçd , arzu kavramlar  bu süreçte olu arak, simgeselin d nda kalan alanlar tan mlanm  
olmaktad r.   

Lacan’ n ayna evresi kuram n n verdi i ilhamla sinema kuramc lar , film incelemelerinde psikanalitik 
yöntemi kullanmaya ba lad lar. Buna göre sinemada izleyici, aynaya bakan çocuk ile ayn  konumdad r 
ve dünyaya ili kin ya ad  eksiklik duygusunu beyaz perde sayesinde giderebilmektedir. Sinemada 
imgesel, kendimizde ve alg lad klar m zda yarat lan bütünlük yan lsamas d r. Yani imgesel, 
ya ant m zdaki eksikli i kapatan bir alan olu turmaktad r. Simgesel, görülür dünyay  düzenleyen yap y  
ifade etmektedir. Gerçek ise, simgesel düzenin tamamlanmam  oldu unu gösterir. Fakat psikanalitik 
kuramda Gerçek ele al nmamaktad r (McGowan 2012:18-21).   

Lacanc  film çözümleme, film karakterlerini inceleme nesnesi olarak ele almakta ve bu karakterleri 
psikanalitik süreçler içerisinde incelemektedir. Sinemada psikanalitik inceleme, filmlerdeki simgesel 
yap lar n aç a ç kar larak filmin örtük içeri inin aç mlanmas n  sa lamaktad r (Özden 2014: 185). Bu 
a amada anamorfik inceleme ile anlams z olan, hiçbir ey olmayan eyler, anlaml  hale gelmektedir. The 
Piano filminde Ada karakteri merkeze al narak, filmin di er karakterleri; Flora, Stewart ve Baines 
üzerinden karakter eylemleri, dü ünceleri Lacan’ n psikanaliz kuram na göre incelenmi tir. Çal ma 
kapsam nda The Piano filminin seçilmesinin sebebi, filmde kad n karakter Ada’n n konu may  
reddetmesidir. Bilinçli bir tercihle konu mak istemeyen Ada, Baban n Ad na muhalif davranmakta ve 
piyanonun sesi üzerinden kendini ifade etmektedir.  

Psikanaliz ve sinema ili kisi 

Sineman n üretti i gerçeklik üzerine yap lan tart malar, sinema ve temsil konusuna odaklanmaktad r. 
Bazin ve Kracauer gibi gerçe e önem veren sanatç lar, sinemay  gerçe in sanat  olarak tan mlayarak, 
sineman n gerçe e yak nla t  oranda sanat olaca n  ileri sürerler (Gök 2007:117). Hatta Bazin, 
geometriden ödünç ald  ‘asimptot’ kavram n  sinema ve gerçeklik ili kisinde yer vererek, sinema ile 
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gerçekli in birbiriyle sonsuza kadar yan yana ilerledi ini ve kesi mediklerini söyler. Sinema ve gerçeklik 
ili kisinin di er yan nda sineman n üretti i eyin bir gerçeklik de il de, gerçekli in temsilinin temsili 
olarak gören di er görü  bulunmaktad r. Bu görü e göre,  kameraya kaydedilen görüntü, yönetmenin ve 
senaristin üretti i bak  aç lar n n yeniden yorumlanmas  olarak kabul edilmektedir. Kameran n 
yeniden üretti i ey, bir gerçeklik de il, gerçekli in temsilinin temsilidir. Çünkü bu noktada kamera, d  
dünyadaki fenomenler aras nda bir ayr m yaparak kadraja neler al nmas  gerekti ine karar verir ve 
kurgu ile kendi gerçekli ine uygun olarak onlar n düzenlenmesini sa lar. Gerçekli in sanatç n n 
gerçekli ine uygun olarak düzenlenmesinde psikanalitik yöntem öne ç kmaktad r. Freud edebiyat, 
tiyatro, resim ve heykel gibi sanat dallar ndaki sanatç lar n eserlerini inceleyerek, o sanatç lar n 
yap tlar n  nevrotik bir hastal n belirtileri gibi ele almas  ile sanat alan na psikanalitik yakla m  
uygulam t r. Freud’ un belirledi i bu yakla m n etkisi k rkl  y llarda edebiyat ele tirisi alan nda 
kendisini göstermeye ba lam t r (Özden 2014:180). Zamanla yönetmenler, karakterleri psikolojik 
süreçler içerisinde var ederek psikanaliz ve film çal malar n n bir arada yürütülmesini sa lam lard r. 
Sinemada psikanaliz çal malar  1970’li y llarda Jean-Louis Baudry ve Christian Metz taraf ndan 
yap lm t r. Psikanaliz, karakterlerin psikanalitik süreçler içerisinde incelenmesini mümkün k ld  gibi, 
karakter ve izleyici özde le mesine de aç kl k getirmektedir. Özellikle Metz, Lacan’ n Ayna Evresi 
kuram n  kullanarak izleyicinin karakterle özde lik kurmas n n temellerini psikanalitik ba lamda 
aç klam t r (Erdo an 1996: 244). Asl nda Lacan, çal malar nda sinemaya ili kin herhangi bir bilgi 
aktarmamas na (McGowan 2012: 17) kar n, gerek Lacan’ n dile ili kin kuram  gerekse bilinçd n  
merkezile tirmesi sinema çal malar nda yo un Lacan okumalar n n yap lmas na neden olmu tur.  

Lacan ve ayna evresi kuram  

Lacan’ n psikanaliz kuram , dilbilim ve insan bilime ili kindir. Dili, insan n varl n  aktaran bir araç 
olmas n n d nda onun varl n  belirleyen temel bir unsur olarak kabul etmektedir. Dil toplumu, 
kültürü, yasaklar  tan mlayan ve aktaran bir araçt r. Kültürel düzen, dil üzerinden bireyi belirlemekle 
kalmaz, birey bu dilsel süreç ile kültürü ve dili içselle tirmi  olur. Özne kendi gerçekli ini olu tururken 
bu dilsel süreçlerin egemenli i alt nda kavrayarak, kendini ifade eder (Tura 1996:115-116). Lacan 
psikanaliz kuram nda imgesel, simgesel ve Gerçek olmak üzere üç a amay  tan mlamaktad r. Bu 
a amalar, Freud’un oedipus kompleksinde id, ego ve süperegoya denk gelmektedir. Lacan’ n psikanalitik 
kuram nda dil merkezi bir kavramd r. Psikanalitik kuram n ilk a amas , dilin ve simgelerin 
ö renilmedi i, imgesel dönemdir. Bu dönemde bebek, anne ile kendi bedeninin s n rlar n n fark na 
varamaz. mgesel dönem, bir benlik duygusunun var olmad , benlik ve nesneler aras ndaki ili kilerin 
geçirgen oldu u bir dönemdir.  Bebe in annesi ile ayr lmayan ya am , kendisini annesi ile birlikte 
tan mlamas na yol açmaktad r. mgesel dönem, ayna evresinin ya and  bir dönemdir ve ayna evresi 
üç a amada gerçekle ir. Ayna evresinin ilk a amas nda aynaya bakan çocuk, annesi ile kendi s n rlar n  
bir olarak görür. Yani benlik ve nesne ili kisi henüz ayr lmam t r. Çocuk bu a amada annesinin 
arzusunun nesnesi olmay  arzular (Tura 1996: 127). Aynadaki imge, hem kendisidir hem de de ildir. 
Lacan’a göre özne-ben olu madan önce, aynadaki imgesiyle büyülenir ve onunla özde le ir.  

“özne-ben, ba kas yla özde le menin diyalekti inde kendini henüz nesnele tirmeden ve öznelik 
i levini dil yoluyla evrensel düzeyde yeniden kazanmadan önce, özünü en ilk biçimiyle bu 
dölyata nda çökeltmekte, olu turmaktad r”(Lacan 1982: 150). 

kinci a amada çocuk, görüntü kavram na ula r ve aynadakinin bir yans ma oldu unun fark na var r. 
Üçüncü a ama, özne-benin olu umunun gerçekle ti i, aynadaki imgenin kendi bedeni oldu unun 
fark na var ld  bir a amad r. Ancak çocu un kendisi sand  bu ayna imgesi, çocuk için bir yanl  
tan mad r. Lacan imgesel dönemi, özde le meler yapmam za ra men, kendimizi yanl  tan d m z bir 
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a ama olarak görür (Eagleton, 2018: 192). mgesel dönemde gerçekle en bu özde le me, ki inin ya am  
boyunca olu turaca  özne idealinin de temelini olu turacakt r. 

Çocuk için ego idealinin olu umuna önemli bir figür olan anne ile çocuk aras na simgesel dönemde bir 
üçüncü ki i olan Baba girecektir. Baba, simgesel bir baba olarak, yasay , kültürü, dili temsil etmektedir. 
Baban n yasaklar  simgesel düzeni ifade eder. Çocuk simgesel dönemde, dil ile birlikte, yasay , kurallar  
ö renmeye ba lar ve bu sistem ‘Baban n Ad ’ ile kavramsalla t r l r. Dil bireyi öncelemektedir. Simgesel 
dönemde, dil ile ta nan yasaya ait kurallar n benimsenmesi sa lan r. Simgesel dönem bir kastrasyon 
olarak baban n sürece dâhil oldu u bir a amad r. Baba, ensest tabusunu simgelemekte ve anne ile çocuk 
aras ndaki yasa  belirlemektedir. Çocu un oedipal döneme geçmesini sa layacak olan ise annenin 
söylemidir. Yani çocuk, anne vas tas yla simgesel düzenin yasalar na tabi olacakt r. E er anne, çocu u 
Baban n simgesel düzenine gönderimde bulunmazsa bu çocuk için psikozlu2 bir süreç halini al r ve çocuk 
imgeselde tak l p kal r. Psikozda ‘Baban n Ad ’ d ar da b rak l r ve özne kültürel ileti im içerisindeki 
yerini muhafaza edemez (Tura 1996: 130-141). ‘Baban n Ad ’n n ortaya ç k , anne ile çocuk aras ndaki 
ili kiyi bozarak çocu un bir daha asla elde edemeyece i arzu kavram n n olu mas na neden olur. Yasa 
ile bilinçd , arzunun olu mas  ayn  döneme denk gelmektedir (Eagleton 2018:193). Yani simgesel 
düzene girme ile bilinçd n n olu umu ayn  zamanda gerçekle mektedir. Çünkü simgesel düzene 
girerek bireyin kendili i ve kültürel kimli i aras nda bir uçurum olu maya ba lamaktad r. Birey, bir 
taraftan kültürel düzene uyum sa lamaya çal rken di er taraftan kendi arzular  bilinçd n  
olu turmaktad r (Tura 1996: 121). Fallusla simgelenen baba, çocu a aile içerisindeki cinsel kimli ini, 
onun anne ve babas  ile olan ili kisinin seviyesini ve annesi ile olan ili kisinin seviyesini 
tan mlamaktad r (Eagleton 2018: 194). 

Lacan, insan  toplumsal bir organizma olarak tan mlar. nsan n organizma olarak do um halinden 
toplumsal yap  içerisinde özneye dönü mesi sürecinde çevresinde var olan göstergesel kültür ürünleri 
önem kazanmaktad r. Yani dil ö renme süreci, organizmadan özne haline dönü ümü sa layan bir 
unsurdur. Ancak Lacan’a göre dil, ötekidir. Dilin öteki olarak kurulu u onun bizden önce belirlenmi  
olmas n  ifade etmektedir. Lacan taraf ndan ‘Büyük Öteki’ ya da ‘Baban n Ad ’ olarak olu turulan dil, 
ileti im kurarken, kendimizi ifade ederken ba vurulan Büyük Öteki’ne ait olan dildir (Belsey 2013: 80-
81). Sosyokültürel kodlar arac l yla simgesellik otantik tekbencili i ortadan kald rarak birey için 
yabanc la maya neden olmaktad r. Yani bireyin d nda var olan dil, bilinçd n n olu umuna neden 
oldu u gibi yabanc la maya da zemin haz rlamaktad r (Tura 1996:124).   

Üçüncü düzen, Gerçek olarak tan mlanmaktad r. Madan Sarup gerçe i u ekilde tan mlamaktad r.  

“Gerçekli i asla bilemeyecek olu umuz, bir gerçektir- kendisi dilin d nda var olmaktad r… 
kendisini asla bilemeyecek olsak da var oldu unu varsaymak zorunday z…… Gerçek ya da gerçek 
olarak alg lanan her ne ise o, simgeselle tirilmeye sonuna kadar direnendir” (2017: 49). 

Gerçek, Lacan’ n ard k düzleminde son a amada yer alsa da asl nda ilk a amay  ifade etmektedir (Zizek 
2005: 228). Gerçek, simgesel taraf ndan içerilmeyendir. Yani dil öncesi, insan öncesi olan do an n 
egemen oldu u dönem, Gerçek olarak de erlendirildi i gibi, henüz konu mayan imgeler olu turamayan 
bebe in içinde bulundu u durum da Gerçe i tan mlamaktad r. Gerçek, simgesel düzendeki bir 
bo luktur, Gerçek simgesel düzendeki eksi in cisimle mesiyle olu an bir yüce nesnedir (Rigel 2005: 
312). Çocuk, anneden olu an bo lu u doldurmak için hayat  boyunca çaba sarf edecektir. Lacan, anneye 
ula man n imkâns zl  ile ortaya ç kan arzular  ‘küçük nesne a’ (objet petit a) ile tan mlar (Eagleton 

                                                             
2  Psikoz: Ki inin gerçe i de erlendirme yetisinin bozulmas , dü ünce bozuklu u göstermesi ve varsan  ya da sanr lar n n 

olmas  olarak k saca tan mlan r (Oral 2005:1).  
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2018: 195) . Anne ve çocuk aras ndaki ili kinin simgesel dönemde kopar lmas  ve çocu un bir daha asla 
anneye tekrar sahip olamamas  arzu kavram n  in a eder. mgeselden simgesele geçi te kar la lan dil, 
isteklerimizi ifade etmek için kullan lmaktad r. Dil, öznenin isteklerini ifade etmekte yetersiz 
kalmaktad r. Kültürün bize sunmu  oldu u ise hakikat de ildir.  

“Hakikat, bilincimizde kavranabilir olmaktan uzakla t  için bast r lm t r ve bildi imizi 
sand m z gerçeklikle olan ili kimizi zedelemek ve altüst etmek için durmaks z n geri döner. Var 
olan dilin olanaks zl nda kaybolan hakikat, rüyalar m zda, dil sürçmelerimizde, sözcük 
oyunlar nda, esprilerde ya da hastal klarda …… gibi bedensel belirtilerde kendini gösterir” (Belsey 
2013: 81). 

Gerçek, simgeselle tirilmeyen, simgeselle tirmeye direnen ve simgesel taraf ndan içerilmeyendir (Rigel 
2005: 312). Zizek bu kavram  “gerçekli in var olabilmesi için, bir eyin konu ulmadan b rak lmas  
gerekir” eklinde ifade eder (2005: 69). Lacan’ n psikanalitik yap n n üç temel a amas  olarak gördü ü 
bu yap n n içinde yer alan temel kavramlar bulunmaktad r. Bu kavramlar n aç klanmas  psikanalitik 
film çözümlemesi için elzem görülmektedir.  

Sinema filmlerinin psikanalitik çözümlemesinde Lacan kavramlar  

Lacan’ n ünlü “Ayna Evresi” konu mas  1930’lu y llarda yap lmas na ra men sinema alan nda Lacanc  
bak  aç s n n kurulmas  1970‘li y llara denk gelmektedir. Lacan’ n Özne-Ben’in levinin Olu turucusu 
Olarak Ayna Evresi ba l kl  makalesi sinema kuramc lar  için film izleme deneyimine ili kin bir çerçeve 
sunmaktad r (McGowan 2012: 17). Buna göre Lacanc  ba lamda film okumas , iki ekilde 
gerçekle mektedir. lki, film izleme deneyiminde beyaz perdenin ayna olarak kabul edilmesi ile karakter 
ve izleyici özde le mesinin sa lanmas  yoluyla gerçekle ir. Bu durumu Althusser u ekilde 
belirtmektedir: 

“Öznelli in kendisi bir aldatmacad r, ideolojinin bir ürünüdür ve film teorisyeninin tak nd  tav r, 
sineman n öznelerin boyun e i ini art rmak için özde im sürecini nas l kulland n  gözler önüne 
sererek filmlerdeki ideolojik çal may  ortaya ç karmakt r” (Althusser’den aktaran Mcgowen-
Kunkle 2014:12). 

Sinemada sembolik düzen, öznelerin varl klar n n en ince ayr nt s na kadar belirlendikleri bir alan 
olarak görülmektedir. Sinemada sembolik düzenin i leyi ini bozan ey ise Gerçek’tir. Gerçek, sembolik 
düzenin i leyi ini sekteye u ratan yar klardan olu maktad r.  

Sinemada Lacan’ n ikinci okumas  filmin sembolik anlat mlar yoluyla, film karakterlerinin geçirdi i 
psikanalitik süreçlerin incelenmesiyle gerçekle mektedir. Bu a amada Lacan’ n imgesel, simgesel, 
Gerçek kavram  öne ç karak film karakterlerinin Lacanc  okumas  yap lmaktad r. Sinemada Lacan’ n 
inceleme alan  olarak kullan lmas nda Slavoj Zizek’in çal malar  önemli yer tutmaktad r. Freud’un rüya 
çözümlemelerini temel alarak Zizek, sineman n da rüya oldu undan hareketle, filmlerin Lacanc  
okumas n  yapm t r. Zizek’in film inceleme yöntemi olarak psikanalitik yöntemi kullanmas nda 
‘anamorfoz’ yani ‘yamuk bakmak’ kavram  öne ç kmaktad r. Anamorfoz, görme yoluyla do rudan 
alg lanamayan, ilk bak ta herhangi bir biçime sahip de ilmi  gibi gözüken nesnelerin özel bak  aç s  
yoluyla alg lanabilir hale gelmesi olarak tan mlanmaktad r. Buna göre ilk bak ta anlams z olarak 
görülen nesneler, anamorfik bak  aç s yla yani yamuk bakarak simgesel düzende anlaml  hale 
gelmektedir. Anamorfik bak  aç s yla Holbein’in Sefirler tablosu Zizek taraf ndan incelenerek tabloda 
anlams z görünen unsurlar n içerdikleri mesajlar aç a ç kar lm t r (Rigel 2005: 303). Zizek anamorfik 
bak  ile ‘objet petit a’ aras nda benzerlik kurarak, yamuk bakma ile nesnel olarak hiç bir ey olmayan 
eylerin bu sayede bir ey haline dönü tü ünü göstermi tir. Yani hiç olan ey, bir eye dönü mektedir 
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(Zizek 2005: 27). Anlams z olan arzu kavram , yamuk bakma ile bir anlama kavu maktad r.  Lacanc  
ba lamda anamorfoz kavram , simgesel düzende normal olarak kabullenilen eylemlerin ard ndaki 
‘Gerçek’e odaklanmay  sa lamaktad r. Zizek’te anamorfoz kavram  ayn  zamanda ‘semptom’ kavram  ile 
de ili kilidir. Semptom, bast r lm  olan n geri dönü ünü, kusursuz bir simgesel olu umu ifade etmekte 
ve yorumlama yoluyla kendini açan bir mesaj olarak tan mlanmaktad r (Rigel 2005:308-310). Lacan 
semptomu, "öznenin arzusuna teslim olmas n n bir yolu" olarak görüyordu. E er arzunun hakikatine 
ula mak isteniyorsa, semptom yorumlanmal  ve çözümlenmeliydi (Zizek 2005:185). Bilinçd n n pozitif 
ko ulu, bir eyin simgeselle tirilmemi  yani söze dökülmemi  olmas d r. Bu durum bize semptomun 
tan m n  vermektedir (Zizek 2005:68).  Lacanc  film çözümleme de önemli bir kavram da sinthome’dur. 
Sinthome, öznenin kendisinden fazla sevdi i ve kendisinden fazla olan  ifade etmektedir (Zizek 
2005:179). Lacan’ n psikanaliz sürecinde Baban n Ad , Aziz Saint Thomas’a gönderme yaparak bu ismin 
k salt lmas  eklinde ‘sinthome’a dönü türülmü tür (Rigel 2005: 311). Zizek’e göre sinthome ne 
(semptom gibi) yorumlanabilen ne de (fantazi gibi) "kat edilebilen" psikotik bir çekirdektir 
(2005:184). 

Arzu ise anne ve çocuk aras nda Baba taraf ndan bozulan ili kinin bir daha asla ula lamamas  ile olu an 
bir bo luktur. Asl nda bu durum, annenin memesini bir daha elde edememektir. Arzu ile enseste 
ula mak istenir ama bu durum engellenir. Annenin memesine olan tatmin elde edilemeyece i için, 
bütünsel bir tatmin yerine k smi hazlar devreye sokulacakt r (Nasio 2007: 140). te arzu kavram , 
öznenin hayat  boyunca pe inde ko tu u, asla elde edemedi i ‘nesne küçük a’d r. Neden ‘nesne küçük a’ 
ile tarif edilir? Çünkü “a” küçük öteki olarak alter egoyu tan mlamakta, Büyük öteki ise büyük “A” ile 
öteki olan Frans zca autre sözcü ünü içerimlemektedir. Küçük öteki; yitirilen, kaybedilen bir nesnedir. 
Nesne “a” u ekilde tarif edilmektedir: 

“Nesne a sadece bir harftir, a harfinden ba ka bir ey de ildir, merkezi i levi çözümsüz bir problemi 
adland rmak, ya da daha iyisi, bir namevcudiyeti belirtmek olan bir harftir. …… nesne a o halde 
bir imkâns zl , kuramsal geli ime bir direni  noktas n  ifade eder” (Nasio 2007: 119).  

Zizek, Yamuk Bakmak adl  çal mas nda, rüyada insan n takip etti i eyi hiçbir zaman yakalayamamas  
örne i üzerinden özne-arzu ili kisini aktarmaktad r. Zizek’e göre,  

“Nesneden h zl  olan özne ona gittikçe yakla r, ama hiçbir zaman yakalayamaz - rüyada kendisine 
sürekli yakla ld  halde yine de sabit bir mesafeyi koruyan nesnenin paradoksudur bu” (2005: 
16). 

Demek ki, bir eyin arzu nesnesi olabilmesi için, arzu ile özne aras nda kapat lamayacak bir bo luk 
gerekmektedir. Özne, arzuyu elde etti i anda art k o arzu olmaktan ç kmaktad r. Zizek Gerçek ve 
semptom ili kisini anlat rken, ke i ler ve iki Amerikal  bilgisayar uzman  üzerinden örneklendirir. 
Tanr ’n n dokuz milyar ismi oldu una inanan ke i ler, dünyan n yarat lmas n n temelinde bu isimlerin 
bilinmesi ve zikredilmesi oldu una inanmaktad r. Bu i lem gerçekle ti i anda ise dünya kendisini 
ortadan kald racakt r. Bu nedenle ke i ler, uzmanlardan Tanr ’n n isimlerinin bilgisayara yaz larak 
ç kt lar n n al nmas n  isterler. Bütün isimler yaz ld  anda ise y ld zlar sönmeye, evren yok olmaya 
ba lam t r. Bu duruma göre, bütün isimler simgeselle tirilirse dünya semptom olarak kendini ortadan 
kald rmaktad r (Zizek 2005: 69). Lacan’ n bir ba ka önemli kavram  ‘jouissance’d r. Jouissance basit bir 
haz tatmini de il, imkâns z olan bir dürtü tatminini ifade etmektedir. Asl nda burada tatmin olmaktan 
ziyade ula lamayan, elde edilmesi imkâns z haz ve tatmin öne ç kmaktad r. lksel anneye ula man n ve 
onunla bir arada olman n elde edilemeyecek olmas  bir jouissance’d r (Zizek 2005: 229-230). Lacan 
jouissance’  ac n n ortaya ç kt  yerde oldu unu ifade etmektedir. Sembolik evren her ne kadar iyi ve 
organize olmu  olsa da, bu sembolik düzenin dengesini bozacak ve tad n  kaç racak eyler ortaya 
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ç kabilir. Ancak buna engel de olunamamaktad r (Mencütekin 2001:52) . Yani sembolik düzende eksik 
kalan, dengeyi bozan ey özne için jouissance’d r. Objet petit a’dan do an jouissance ise ‘Plus de jouir’ 
olarak tan mlanmaktad r (Aktaran Mencütekin 2001: 52). Buna göre jouissance’ n ortaya ç kmas nda 
sembolik sistemin etkisi görülmektedir. Yani sembolik sistem, ya am  düzenlerken, belirli kurallar 
koyarken, o sistemin tad n  kaç ran unsur jouissance olarak etiketlenmektedir.  

Film hakk nda 

Jane Campion taraf ndan senaryosu yaz lan ve yönetilen The Piano ( Campion:1993) filmi, feminist 
sineman n ba yap tlar  aras nda yer almaktad r. Bu filmde kad n n özgürlük aray  dil üzerinden 
olu turularak, erkek egemen düzene, bu düzenin dili reddedilerek tepki verilmektedir. Feminist 
sinemada kad n imgesi, erkek bak  aç s na göre de il, kad n n kendini, toplum içerisindeki kad n  ve 
sorunlar n  görmesi üzerinden üretilmektedir. The Piano filminde toplumsal ya ama bir tepki olarak alt  
ya ndan beri konu mayan Ada’n n hikâyesine odaklan lmaktad r. Ada’n n sessiz ya am ndaki tek ses, 
çald  piyanonun sesidir. Film Ada McGrath’in Yeni Zelandal  zengin bir adamla evlendirilmek üzere 
kocas n n ya ad  adaya gelme öyküsüyle ba lamaktad r.  Filmin ba nda piyano çald na tan k olunan 
Ada, bu piyanosuyla zorlu bir yolculuk sonras  adaya ula r. Bu minvalde piyano, filmin merkezi figürü 
olarak görülmektedir. Ada’n n ba layan yeni ya am nda kocas  Steawart, piyanoya yer vermez; 
piyanonun eve kadar ta namayaca n  söyleyerek piyanoyu sahilde b rak r. Ada’n n piyanosunu elde 
etme hikâyesini anlatan film, Akademi Ödülleri’nde üç kategoride Oscar’a lay k görülmü tür 
(https://www.beyazperde.com/filmler/film-7807/). 

Yöntem 

Çal mada Lacan’ n psikanalitik yöntemi sanat eserinin bir ara t rma nesnesi olarak ele al nmas yla 
incelenmi tir.  Sinemada psikanalitik yöntem, yönetmenin film yarat m sürecinde zihinsel süreçlerinin 
ve bilinçalt n n d avurumu olarak filmlerin ve film karakterlerinin örtük anlam na yo unla maktad r. 
Bu ba lamda filmler salt bilinç ürünü olarak görülmez, ayn  zamanda bilinçd n n film içerik 
üretiminde yönlendirici oldu u kabul edilmektedir (Özden 2014:179-180). The Piano filminde Ada 
karakteri merkeze al narak, filmin di er karakterleri; Flora, Stewart ve Baines üzerinden karakter 
eylemleri, dü ünceleri Lacan’ n psikanaliz kuram na göre incelenmi tir. Bu kapsamda imgesel, simgesel 
ve Gerçek a amalar  incelenerek ayna evresi, arzu kavramlar  ile Zizek’in film çözümlemesine temel 
ald  anormorfoz, semptom ve jouissance kavramlar  da çal mada analiz kavramlar  olarak i  
görmektedir.  

nceleme 

Filmi Lacanc  bak  aç s yla inceleyebilmek için öncelikle anamorfoz kavram yla i e ba lamak 
gerekmektedir. Anamorfoz yani yamuk bakmak, düz bak  ile anla lamayan imgelerin anlaml  hale 
gelmesini ve onlar n ard ndaki ideolojiyi görmemizi sa lamaktad r. Bu kapsamda film, anamorfik bak  
aç s yla incelendi inde alt  ya ndan beri konu may  reddetme, do rudan Lacan’ n simgesel dönem 
olarak adland rd  Baban n düzenine, onun kurallar na ve diline bir ba kald r  olarak görülmektedir. 
Filmde konu mayan kad n, piyano çalarak erkek egemen söyleme ayk r  bir dil geli tirmektedir. Sanat, 
burada kad n n kendini temsil etmesinin de bir arac  hükmündedir. Babas  taraf ndan zorla evlendirilen 
Ada için piyano, onun varl n n bir ko ulu; onun dilsel arac d r. Piyano ile olu turdu u dil, Baban n 
Ad n  temsil eden sembolik dilin kurallar n  yads yarak yeniden olu turulan bir dildir. Zaten filmin 
sonunda istedi i adamla evlenen ve konu ma edimini kabul eden Ada, özgürlü ünü ve varolu unu 
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kazanm  ve piyanoya gereksinimi kalmam t r. Anamorfoz ile aç a ç kan semptom, öznenin arzusunun 
pe inde olmay  ifade etmektedir. Ada, ‘Baban n Ad ’n  ve onun kurallar n  reddederken, onun yerine 
koydu u piyanosu ‘semptom’ olarak görülmektedir. Semptom, yorum yoluyla kendisini açan, bast r lm  
olana kar  ba kald r y  ifade etmektedir. Görüldü ü üzere semptom, anamorfoz ile ili kili olarak 
kusursuz bir simgesel olu umdur. O, bir eyin simgeselle tirilmemi  hali olarak erke in olu turdu u 
dilin antitezi hükmündedir. Piyanonun dili, erke in erk alan n n d nda, kad n n olu turdu u ve kad n 
ruhundan anlayanlar n fark na varabilece i bir dildir. Zaten Ada’n n Baines ile yak nla mas nda 
aralar nda ortak dil olan piyano çalma eylemi öne ç kmaktad r. Bir ba ka Lacan kavram  sinthome, 
Baban n Ad n  temsil eden, yasa, kültür, toplumsal düzen ve dili ifade etmektedir. Filmde Baban n 
Adlar , Ada’n n filmde görülmeyen ancak onu zorla evlendiren babas , piyanosunu reddeden kocas  ve 
reddetti i dil özelinde ortaya ç kmaktad r. Filmde ‘objet petit a’, bir arzu nesnesi olarak piyano ve sevdi i 
adam Baines’dir. Piyano, Ada’n n simgesel düzene girmesini engelleyerek ona kazand rd  yeni bir 
dildir. Bu dil, imgesele ait olan, simgeselin nüfuz edemedi i bir yap dad r. Filmde arzu nesnesi olarak 
piyano, ula lmas  mümkün olan olarak imlense de kaygan yap s  ile Ada’n n elinden al nmakta ve sonra 
tekrar ona verilmektedir.   

Filmde ‘jouissance’, Ada’n n evlenmek üzere yan na geldi i Stewart taraf ndan eve ta nmayaca  
bahanesiyle uzak tutulan piyanosudur. Piyano, sembolik ya am  bozan, tad  kaç ran bir unsur olarak 
göze çarpmaktad r. Piyanodan ayr  kalmak, Ada’n n ya am nda bir yar k olu turarak, hazdan ac ya geçi i 
göstermektedir. Ada’n n piyanosunu elde etmek için bir ba ka erke in isteklerini yapmak zorunda 
kalmas  da jouissance’d r.  Burada jouissance, sembolik düzeni bozan ve kad n  piyanosu için erke in 
hazlar n  tatmin etmeye sevk eden eylem olarak görülmektedir. Yani jouissance, düzenin dengesini 
bozan, tad n  kaç ran haz ve ac n n iç içe oldu u eylemdir. Zaten Stewart piyanonun üzerine balta 
saplayarak piyanonun sembolik düzene muhalif oldu unu kan tlamaktad r. Objet petit a’dan do an 
jouissance, ‘plus de jouir’ olarak tan mlanmaktad r. Filmde plus de jouir, piyanodur. Piyano Ada’ya haz 
veren bir unsur olmas na kar n, sembolik düzene muhalif ac  veren bir araca dönü mektedir. Lacan’ n 
temel kavramlar ndan sonra filmdeki dönemler aras  geçi leri ve a amalar  incelemek gerekmektedir.   

 Filmde imgesel dönem, Ada karakterinin Baban n Ad  olarak kavramsalla t r lan simgesel döneme 
girmeyi reddetti i; konu mama eylemi üzerinden temsil edilmektedir. Ada alt  ya ndan beri 
konu mayan bir kad nd r. Filmin ba nda d  ses olarak sesine tan k olunan Ada, duyulan sesin kendi 
sesi de il de akl n n sesi oldu unu söyler. Ada’n n film boyunca sesine tan k olmayan izleyici için piyano 
sesi, Ada’n n dü üncelerinin ve duygular n n bir yans mas  olmaktad r. Piyano çalmak, Ada’n n ilksel 
anne ile kurdu u ba  dönemini an msatan Ada’n n arzular n n d avurumudur. Ada, piyano çalarak 
imgesel dönem içerisinde var olu unu gerçekle tirir. O, babas n n ve piyano çalmas na izin vermeyen 
kocas n n var olu  alan nda kendisini göremez. Bu nedenle Ada, film boyunca imgesel dönem içerisinde 
var olur. Filmin ba nda Ada, babas  taraf ndan hiç tan mad  bir adamla evlendirilmek üzere yeni bir 
ya ama ad m atar. Ada, bu sayede bir erke in erk alan ndan ç karak ba ka bir erke in erk alan na kat l r. 
Kendisini sessiz olarak görmeyen Ada, bunun piyanonun sesinden kaynakland n  ifade eder. Ada, 
çevresindeki varl klar n sesini duyarak do u tan sa r ve dilsiz olan ki ilerden ayr lmaktad r. Ada’n n 
film boyunca genellikle yan ndan ayr lmayan k z  Flora, onun anne-çocuk birlikteli ini ve arzu 
kavram n  temsil eder. Flora, ilksel anne dilinin bir tezahürüdür. Annesinin toplumsal var olu unu ve 
ileti im kurmas n  sa layacak olan Flora’d r. Ada ve k z  Flora, kocas  Stewart’ n ya ad  adaya bir filika 
ile gelirler. Piyano Ada’n n dilsel temsilidir. Piyano,  adaya zorluklarla getirilmesine kar n, Stewart onu 
eve ta mayacaklar n  söyleyerek, kumsalda b rak r. Stewart, hem kar s  Ada’ya hem de adadaki yerlilere 
kar  küçümseyici tav rlar içerisindedir. Ada ve Flora’n n srarlar na kar n, piyano eve götürülmez. Bu, 
kocas n n Ada’n n imgesel dilini ilk reddedi i olarak görülmektedir. Ada, Baban n dilini konu mayarak 
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kocas  taraf ndan cezaland r lmaktad r. Ada gelinlik giyerek Stewart ile evlenir ancak bilincinde ya mur 
alt nda slanmaya mahkûm edilen piyanosu vard r. Piyano Ada için filmin bu a amas nda 
yabanc la t r c  bir Gerçek’tir. 

Filmin Lacanc  analizinde imgesel ve Gerçek dönemleri Ada’n n bilinçalt n  temsil etti i a amalarda iç 
içe geçmektedir. Ada, piyanosuna duydu u arzu ile ona ula mas n  engelleyen simgesel dönem 
nedeniyle yabanc la ma ya amaktad r.  Ada k z  ile birlikte e yalar n  ta yan adamlar aras nda tan d  
Baines’in kulübesine gelir ve onlar  piyanonun yan na kumsala götürmesi için srar eder. Baines, Ada’n n 
arzular na kavu mas n n arac  haline gelir. Baines onlar  kumsala; piyanonun yan na ula t r r. Piyano 
ile bulu ma an , Ada için imgesele dönü ü ve arzulara ula may  temsil etmektedir. Konu amayan Ada 
için piyano çalmak bir özgürlük olarak sunulur. Annenin suskunlu u kar s nda Flora, sürekli konu an 
bir k z çocu u olarak dikkat çeker. Flora, annesinin hata yapmas na engel olan; simgesel evrende var 
oland r. Ada, piyanosunun yoklu unu ortadan kald rmak için masa üzerine piyano resmi çizer. Bu 
sayede Ada, piyanonun sesini duymasa da zihinsel olarak onu hissetmeye çal r. Bu a amada piyanonun 
yoklu u Gerçek’te temellenir. Gerçek, onun fantezilerinin konumland  bir bo luk, simgesel düzendeki 
eksi in cisimle mesiyle olu an bir yüce nesne olarak görülmektedir. Piyanonun eksikli i, simgesel 
düzende yok hükmünde olan bir yüce nesnedir.  

Kom u Baines, Stewart’a Ada’n n piyanosuna kar l k bir arazi teklif eder.  Ada bu duruma her ne kadar 
kar  ç ksa da engel olamaz. Ada’n n ya am ndaki olumsuzlar  kabullenme durumu Jouissance’  
imlemektedir. Jouissance onun bir arzu nesnesi olarak bekledi i piyanosunun tamamen elinden 
kaçmas  ile olu an ac  dürtüsüdür. Erke in simgesel dilini konu may  reddeden Ada, filmde bir kez daha 
cezaland r l r. Piyano, Baines’e verilir ancak bir ko ulla… Ada, ona piyano çalmay  ö retecektir. Ada’n n 
Baines’e verdi i derslerde Baines, piyanoya yakla maz; uzaktan Ada’y  seyrederek piyanoyu dinlemeyi 
tercih eder. Bu durum, Ada’n n imgesel var olu una Baines’in müdahale etmedi i anlam na gelmektedir. 
Ada ile Baines aras ndaki ili kiyi ba latan piyano çalma eylemidir. Baines’in Ada’ya duydu u arzu ile 
Ada’n n piyanoya duydu u arzu, bu noktada çak maktad r. Onun Ada’ya olan duygular  filmde 
semptom olarak dikkat çekmektedir. Semptom, söze dökülmeyen, simgeselle tirilmeyendir. Semptom, 
öznenin arzusuna kavu mas n n bir yolu olarak yorumlanmaktad r. Burada Baines’in arzular , duygular  
bir semptom olarak okunabilir. Baines Ada’ya piyanoyu geri alabilmesinin bir ko ulu olarak her tu  için 
bir ziyaret istedi ini söyler. Ada her siyah tu  için bir ziyaret teklifinde bulunur ve bu sayede anla maya 
var l r. 

Ada piyano çalarken, Baines ondan her seferinde farkl  isteklerde bulunur. Baines’i Ada’ya daha fazla 
yakla t ran arzu nesnesi, Ada’n n bedeni de il, ruhudur. Baines, bedensel hazlar n  yak nla t  Ada ile 
tatmin etmek isterken, Ada bunun kar l nda objet petit a olan piyanoyu elde edecektir. Ada, bedensel 
olarak Baines’in arzular n n olu turucusu ve oldurucusu iken, Ada’n n ruhen ondan uzak olmas na 
dayanamaz. Bu nedenle Ada, ba ta tepki gösterdi i Baines’in arzular na zamanla isteyerek kar l k 
vermeye ba lar. Ada’n n son ziyaretinde yan na ç plak uzand  Baines, art k piyanoyu elde etti ini 
söyler. Bu durum, ziyaretlerin de bitti i anlam na gelmektedir. Baines onun arzular na yan t veren 
Ada’y  de il, onu seven bir Ada istemektedir. Art k piyano evdedir. Filmde Ada’n n pe inden ko tu u, 
arzulad  nesne olan piyano, onun için eksik bir imgeye dönü mü tür. Bu a amada Ada’n n hayat ndaki 
eksiklik yani semptom, Baines’in yoklu udur. Baines, vard r, oradad r ama Ada için ula lamazd r. Onun 
hayat nda haz ve ac  aras nda yer alan jouissance’d r. Ada, Baines’e â k olmu tur, bunun fark ndad r ve 
bu a k, imkâns z olmas  nedeniyle tat kaç ran, düzeni bozan bir yap dad r. Baines ile birlikteyken Ada 
f s lt  halinde sesler ç kar r. Bu sesler Ada’n n kendi iste iyle simgesel alana girme deneyimi olarak 
de erlendirilebilir.  
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Art k Stewart her eyin fark ndad r ve Ada’n n ona kar  kay ts zl  kar s nda iddet içeren 
davran larda bulunur. Ada’y  elde etmek, onunla birlikte olmak ister ama Ada buna izin vermez. Bu 
durum kar s nda Stewart, evin pencerelerine çiviler çakarak Ada’n n d  evrenle ili kisini keser. 
Simgesel alana girmeyi reddeden Ada için bu durum, cezaland r c  bir eylemdir. Stewart, evin 
pencerelerine çivi çakarken, Ada, yatakta elinde ayna ile kendisini seyretmektedir. Stewart taraf ndan 
cezaland r c  bu eylem, onun kendisini, kendi imgesini, bedenini tan mas n  sa lar. Bu sayede Ada, bu 
cezaland r c  eylem ile aynada gördü ü imge kar s nda büyülenir. Aynada gördü ü kendi yans mas  
de il, Gerçek’in ta kendisidir. Ayna evresi, Ada’n n Baines’e duydu u arzular n fark na varmas n  
sa lad  gibi, k z ndan uzakla mas na da neden olur. K z  Flora’n n kart oynama iste ine kar  durur. 
Flora, Ada’n n Baines’in yan na gitmesini istememektedir. Annesine “Oraya gitmemeliydin. Benim 
ho uma gitmedi, babam n da gitmedi” sözleriyle tepkisini ifade eder. Ada’n n yasak olana yöneli i, yani 
arzular , piyano çalma eylemi ile paraleldir. Bu nedenle onun arzular  ve ona engel olan Gerçek’ler, 
Ada’n n yabanc la mas na neden olur. Ancak ayna evresi, Ada’n n kendi varolu unu tan mas n  
sa larken bunun simgeselde bir kar l  bulunmamaktad r. Ada bu a amada arzular n  Baines’in 
yoklu undan dolay , Stewart’a yöneltir. Piyanoyu çalma eyleminde tu lara dokunan Ada, Baines’e 
duydu u arzular n  Stewart’a dokunarak gerçekle tirir. O kendisine dokunulmas na izin vermeyen, 
sadece dokunand r. Ada’n n kocas na olan bu davran , sabah erken saatte penceredeki çivilerin 
sökülmesini sa lar. Stewart, Ada’ya güvenmek istedi ini söyler ve Baines’i görmeme sözünü alarak 
evden ayr l r. Stewart evden ç karken Ada, bir kez daha aynaya bakar. Ayna, Ada’n n ki ili ini 
kazanmas n  temsil etmektedir. Ayna evresi, ona bask  eklinde sunulan evlilikten kaç , onun kendi 
arzular na ula mas n  imlemektedir. Kocas n n evden ç k  ile Ada, piyanonun bir tu unu yerinden 
ç kar r ve üzerine “Sevgili George Baines, Kalbim sende. Ada McGrath” sözlerini yazar. Ada, tahtay  bir 
beze sararak, k z  Flora’ya teslim eder ve bunu Baines’e götürmesini söyler. Piyanonun parças , Ada’n n 
dilsel uzant s  haline gelir. Simgesel düzende var olmayan dil, bu sayede somutla maktad r. Flora bu 
mesaj  götürmek istemez; buna kar  koyar. Simgesel evrende var olan Flora, Baban n Ad ’na yani 
kültüre kar  olan bu eyleme izin vermez. Elindeki beze sar l  tahtay  Baines yerine Sterwart’a verir. 
Flora, Stewart’a bezi verirken, “annem Baines’e vermemi söyledi, yap lmas  do ru olmayabilir” der. 
Annesinin simgesel düzen içindeki davran n  yanl  bulan Flora için, do ru olan Baban n Ad na 
s nmak olarak gösterilir.  Stewart elinde balta ile yamaçtan h zla a a  iner ve ilk olarak baltay  
piyanoya saplar. Bu imgesel alana Stewart taraf ndan yap lan ikinci sald r y  ifade eder. Yasay  temsil 
eden Baba, cezaland rmaya arzu nesnesinden, objet petit a’dan, semptom’dan ba lam t r.  Sonras nda 
Ada’y  h rpalar ve ona: 

“Beni sinir ediyorsun, konu sana. Bana yalan söyledin. Konu  yoksa Tanr  huzurunda sorumlu 
olursun.  Onu seviyor musun? Sevdi in o mu? der ve Ada’n n elini kütük üzerine yerle tirerek balta ile 
parma n  kopar verir.  Parma n kopar lmas , imgesele giri i reddeden Ada’ya verilen bir cezad r. Bu 
cezay  veren ise kastratör olan erkektir. Erkek, simgesel alan  temsil etmektedir. Ada’n n konu ma 
edimini reddetmesi, onun i di  edilmesine neden olmu tur. A layarak bu duruma tepki gösteren 
Flora’n n yüzü ve melek k yafeti kanlar içinde kal r. Flora’n n do ru oldu unu dü ündü ü davran , 
annesinin cezaland r lmas na neden olmu  ve bu durum safl  tehdit eden kan lekeleri ile ifade 
edilmi tir. A lama eylemi, Flora’n n simgesel düzene verdi i bir tepkidir. Ada, çamurlar içerisinde yere 
oturur. Stewart parma  bir beze sarar ve bunu Flora’ya vererek Baines’e götürmesini söyler. Steawart 
“ona söyle, onu tekrar görürse, birini daha al r m, birini daha, birini daha…” der. Piyano tu lar  ile 
parmaklar üzerinden olu turulan metafor, kopan her parmakla imgesele ula may  engelleyecektir. Bu 
nedenle her parmak, ayn  zamanda imgesel dili temsil etmektedir. Ama Baban n Ad , onu imgesel 
alandaki varolu unu i di  ederek onun zorla simgesel alana girmesini istemektedir. Gece Stewart elinde 
tüfe i ile Baines’in kar s na dikilir. Stewart Ada’n n Baines’in yan nda konu up konu mad n  sorar. 
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Stewart, Ada’n n dudaklar n n kelime olu turmamas na ra men, bilinciyle onu net bir ekilde 
duydu unu ifade eder. Ve Stewart Ada’n n u sözleri söyledi ini anlat r: 

“Arzumdan korkuyorum. Ne yapabilece inden…Öylesine tuhaf ve güçlü ki… B rak beni gideyim, 
Baines beni al p götürsün. Beni kurtarmaya baks n” dedi ini iddia eder.  

Filmin devam nda kana bulanan melek kanatlar  berrak bir suda yüzerek temizlenmektedir. Ada 
e yalar n  toplam  ve oradan ayr lmaktad r. Baines piyanoya ihtiyac  oldu unu söyleyerek piyanonun 
tekneye ta nmas n  sa lar.  Ada, k z  ve Baines ile birlikte bir tekneye binerek oradan ayr l r. Teknede 
Ada i aret diliyle Flora’ya bir eyler anlatmaktad r. Flora: 

“Piyanoyu denize at n, onu istemiyormu , bozuldu unu söylüyor” . 

Baines’in srar na ra men Ada, piyanonun denize at lmas  konusunda kararl d r. Piyano denizin 
derinliklerine inerken piyanonun tak l  oldu u ip, Ada’n n ayakkab s na tak l r ve Ada da piyano ile 
beraber denizin derinliklerine iner. pe tak l  ayakkab s ndan kurtulan Ada, denizin üstüne ç kar ve 
kurtulur. Ada, çocuk d  sesiyle konu maya ba lar: 

“Bu ne ölüm, bu ne ans, bu ne sürpriz, arzum ya am  seçti”. 

Bu sefer Ada, metal parma yla piyano dersi verirken gösterilir. Art k Ada, Baines ile birliktedir ve 
simgesel düzene geçmeye ba lamaktad r. Ada çocuk sesiyle u sözleri söyler: 

“Konu may  ö reniyorum. Sesim halen öylesine kötü ki, mahcup oluyorum. Yaln zca tek ba ma ve 
karanl ktayken al t rma yap yorum”.  

Ada’n n denize at lan piyanosu, onun imgesel dilini temsil etmektedir. Denize at lan piyano ile Ada, 
simgesel evrene geçi  yapm t r. Art k Ada, Baban n Ad n  temsil eden simgesel düzen içerisinde bir 
erke in erksel alan  içerisindedir. Denizden ç karken söyledi i “arzum ya am  seçti” sözleri ile 
piyanodan Baines’e geçen arzular  aktar lmaktad r.  

Filmin sonunda denizdeki piyano gösterilir ve Ada: 

“Gece okyanus mezardaki piyanomu dü ünüyorum ve bazen de kendimi onun üzerinde 
yüzdü ümü. Sesin olmad  yerde sessizlik vard r. Denizin sonsuz derinliklerinde so uk 
mezarda….” 

Baines ile simgesel düzene geçi  yapan Ada için denizde kalan piyano, hala bir arzu nesnesidir. Elde 
edilmi  olmas na ra men piyano, Ada taraf ndan bile isteye denize b rak lm  ve arzu nesnesi olma 
özelli ini muhafaza etmi tir.  

Sonuç yerine  

The Piano filminde Ada karakterinin dili reddetmesi (konu mamas ) Lacan’ n psikanaliz kuram  ile 
incelenmi tir. Bu film çal mas , film karakterlerinin psikanaliz süreçler içerisinde incelenmesiyle 
davran  örüntülerinin anla labilece ini göstermi tir. Feminist sineman n kilometre ta lar ndan biri 
olan bu film, k z çocu unun bilinçli bir tercihle konu may  reddetmesi ile feminist bir ba kald r  örne i 
sergilemi tir. Böylece film, kad n n arzular n n, kullanaca  dilin belirleyicisi olarak kendi varl n  öne 
ç karmaktad r. Ada karakterinin film boyunca ya ad klar  üzerinden yap lan Lacanc  analizde, simgesele 
ula mak için imgesel ve Gerçek aras ndaki sal n mlar önem kazanmaktad r. Ada’n n dili reddetmesi 
anamorfoz bak  aç s yla incelenerek, bu durumun alt nda yatan psikanaliz süreçleri irdelenmi tir.  
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Anamorfoz ile aç a ç kan semptom, onun hayat  boyunca pe inden gitti i arzular d r. Bu da baban n 
dilini reddederek olu turdu u piyano dilidir. Piyanonun sesi, Ada’n n dilinin ve duygular n n sesi 
olmaktad r. Piyano, kaygan arzu nesnesi yap s yla Ada’n n elinden kaçt  gibi tekrar ona 
ba lanmaktad r. Piyanonun Stewart taraf ndan baltalanmas  ile Ada’n n parma n n kesilmesi 
aras ndaki metaforik ba , Baban n simgesel dilini reddetmeye dair cezaland r c  eylemdir. Böylece ilksel 
annenin dili ile ba n  koparmayan k z çocu u i di  edilmi  olur. Ada, i di  edilmi  olsa da Baban n 
(kocas  Stewart’ n) otoritesi alt na girmeyi reddeder. Filmin ba nda babas  taraf ndan tan mad  bir 
adamla evlendirildi i için piyanoyla deniz a r  yolculuk yapan Ada, filmin sonunda kendi istedi i, 
sevdi i adamla ortak bir hayat ya amak için yolculuk yapmaktad r. Ama bu yolculukta Ada, art k 
piyanoya ihtiyac  olmad n  söyledi inde, simgesele geçmeyi kendi tercih eden kad na dönü mektedir. 
Film bu sayede, simgeseli reddeden kad n n, imgesel ve Gerçek a amalar ndan ba layarak simgesele 
geçilece ini izleyiciye savlamaktad r. Kad n n arzular n n, Gerçek’in kayna  yine kendisidir. Bu noktada 
film boyunca onun hatalar n  düzeltmeye çal an k z  Flora, simgeselde var olan bireyin, Baban n 
otoritesi alt nda davranmas  gerekti ini de izleyiciye sunmaktad r. Flora, anne ile çocuk aras na giren 
baba otoritesini kabul etmi  ve onun hükmü alt nda ya amay  tercih etmi tir. Oysa Ada, bilinçli olarak 
baba otoritesi alt na girmedi i gibi, kocas n n otoritesi alt na da girmeyi kabul etmez. Bu nedenle filmin 
sonuna kadar Ada, piyanosunun sesini dinleyerek, imgesel ve gerçeklik s n rlar nda bilinçd nda 
olu an, arzular n n pe inden gitmektedir. Ada, arzular n  ifade etmek için Baban n dilini reddederek 
piyanonun sesini kabul etmi tir. Piyanonun sesi, ilksel annenin sesi olarak Ada’n n arzular na 
ula mas n n bir arac  konumundad r. Filmin sonunda denize b rak lan piyano ise arzu nesnesi olma 
özelli ini kaybetmemektedir.   
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35- air Ferâhî’nin iirlerinde ele eld  konular ve “Manzum Hikâye-i Velâdet-i 
Resûl” adl  eseri 

Bedri ÖZÇEL K1 

APA: Özçelik, B. (2022). air Ferâhî’nin iirlerinde ele eld  konular ve “Manzum Hikâye-i Velâdet-
i Resûl” adl  eseri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 564-581. DOI: 
10.29000/rumelide.1073977. 

Öz 

airler, ekseriyetle duyarl  ki ili e sahip kimselerdir. Halk airleri de ayn  hassasiyeti gösteren 
sanatç lar oldu undan iirlerinde hem bireysel duygular n  dile getirmi ler hem de içinde ya ad klar  
toplumun sözcülü ünü yapm lard r. Kahramanmara ’ n kuzey ilçelerinden Elbistan ve çevresi Türk 
halk iirinin canl  bir ekilde varl n  sürdürdü ü co rafyalardan biridir. Bu yörede, özellikle yaz l  
kültür ortam nda eser veren hem mahalli hem de ulusal anlamda tan nm  çok say da kalem airi 
vard r. Bunlardan biri de XX. yüzy l n ilk yar s nda ya am  olan air Ferâhî’dir. O, iirlerinde “a k n , 
özlemini, hastal n , inand  de erleri i lemi ”; ayn  zamanda mensubu oldu u milletin “duygu ve 
dü üncelerini, ac lar n , sevinçlerini, özlemlerini, öfkelerini, be enilerini” ifade etmi  ve halk için 
olumsuz gördü ü durumlar  sanatç  duyarl l yla tenkit etmi tir. Çal mada onun hayat  sanat  ve 
eserleri üzerinde durulmu tur. Ferâhî’nin hayat  bölümünde onun; ya ad  dönemden, çevreden ve 
ald  e itimden oldukça etkilendi i gözlemlenmi tir. O, sanat n  olu tururken Elbistan’da canl  bir 
ekilde devam eden halk iiri gelene inden etkilenmi  ve yöre airlerinden esinlenmi tir. Makalenin 

devam nda Ferâhî’nin airlik yönü de ele al nm , onun halk iirinden oldu u kadar divan iiri ve 
modern iirden de beslendi i tespit edilmi tir. Ferâhî, eserlerini verirken sehl-i mümteni söz 
sanat ndan faydalanm , sade bir dil kullan rken derin anlamlar vermeyi ihmal etmemi tir. air, Türk 
halk iiri gelene inde var olan “usta-ç rak ili kisi” ö retilerinden faydalanarak hem kendinden önceki 
usta airlerden feyz alm  hem de kendinden sonra gelen Hayati Vasfi Ta yürek ve Ahmet Cans z 
Güllü gibi yörede tan nm  halk airlerinin yeti mesine katk  sa lam t r. Yaz n n ilerleyen 
bölümünde onun iirleri, konular  bak m ndan de erlendirilmi  ve iirlerinde “a k , toplum hayat n , 
ölümü, tasavvufu ve Hz. Muhammed sevgisini” ele ald  görülmü tür. Son olarak da “Manzum 
Hikâye-i Velâdet-i Resûl” adl  eseri ele al nm t r. Türk edebiyat nda mevlit yazma gelene i hakk nda 
literatür çal mas  yap lm  ve Ferâhî’nin de bu gelene i ta yan bir sanatç  oldu u sonucuna 
var lm t r. Söz konusu eserde “Kaside-i Tevhit, Sensin, A ka Dair, Tazarru, Na me-i ntibah ve 
Hasbihal, Hikâye-i Velâdet-i Resûl, O’dur, ltica, Hazreti Resûl’e, Â m Dostlar, Zikrullaha Dair, 
Son Yadigâr, Münacat ve stimdat” adl  iirlerin yer ald  tespit edilmi tir. Bu iirler üzerinde ekil 
ve muhteva bak m ndan bir inceleme yap lm t r. Özellikle “Hikâye-i Velâdet-i Resûl”  metninin ekil 
ve içerik yönüyle Süleyman Çelebi’nin  “Vesiletü’n-necat” adl  eseriyle benzer yönlerinin oldu u tespit 
edilmi tir Bu sebeple metinsellik unsurlar ndan biri olan metinleraras l k üzerinde durulmu tur. 
Ferâhî’nin bu eserini Müslüman Türk çocu una arma an etmesi onun “amaçl  iir” yazd n  
göstermesi bak m ndan önemli bulunmu tur. Netice olarak o, iirlerinde hem bireysel hem de 
toplumsal konular  ele alm  ve Türk iir gelene ine önemli bir katk  sa lam t r. Ferâhî’nin “Manzum 
Hikâye-i Velâdet-i Resûl” adl  eseri incelenmi , onun XX. yüzy lda “mevlit” yazma gelene ini devam 
ettiren önemli bir kalem airi oldu u sonucuna ula lm t r.  

                                                             
1  Ö r. Gör. Dr., K r kkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO (K r kkale, Türkiye), bedriozcelik@kku.edu.tr, ORCID ID: 

0000-0002-7589-2731 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 06.12.2021-kabul tarihi: 20.01.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1073977]  
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The subjects that Ferâhî handled in his poems, and his work name “Manzum 
Hikâye-i Velâdet-i Resûl” 

Abstract 

Poets are people with a sensitive personality. Since minstrel are artists who show the same sensitivity, 
in their poems, they both expressed their individual emotions and acted as the spokesperson of the 
society in which they lived. Elbistan and its surroundings, which is one of the northern districts of 
Kahramanmara , is one of the geographies where Turkish folk poetry continues lively to exist. In this 
region, there are many pen poets who are well-known both locally and nationally, especially in the 
written culture environment. One of them is the Ferâhî who is a poet lived in the first half of the 20th 
century. Ferâhî also embroidered his love, longing, illness and values he believed in his poems; at 
the same time, he expressed the feelings and thoughts, pain, joy, longing, anger and appreciation 
of the nation to which he belongs and he criticized the situations that he saw as negative for the public, 
with artistic sensitivity. In the study, Ferâhî's life, art and works are emphasized. In the part on 
Ferâhî's life; it has been observed that he was greatly influenced by the period he lived in, the 
environment and the education he received. While he was creating his art, he was influenced by the 
folk poetry tradition that continues lively in Elbistan and was inspired by the local poets. In the 
continuation of the study, Ferâhî's poetic aspect was also discussed, and it was determined that he 
was fed by diwan poetry and modern poetry as well as folk poetry. While constructing his works, 
Ferâhî made use of the sehl-i mümteni rhetoric, that is, he did not neglect to give deep meanings 
while using a plain language. The poet benefited from the "master-apprentice relationship" teachings 
existing in the Turkish folk poetry tradition, and both received inspiration from the master poets 
before him and contributed to the training of well-known folk poets in the region, such as Hayati 
Vasfi Ta yürek and Ahmet Cans z Güllü, who came after him. In the following part of the study, his 
poems were evaluated in terms of their subjects and it was seen that he dealt with love, social life, 
death, mysticism and the love of The Prophet Mohammad in his poems. In the next part, his work 
named “Manzum Hikâye-i Velâdet-i Resûl” was discussed. A literature study has been made about 
the tradition of writing mawlids in Turkish literature and it has been concluded that Ferâhî is an artist 
carrying this tradition. It has been determined that there are poems named "Kaside-i Tevhit, Sensin, 
A ka Dair, Tazarru, Na me-i ntibah ve Hasbihal, Hikâye-i Velâdet-i Resûl, O’dur, ltica, Hazreti 
Resûl’e, A m Dostlar, Zikrullaha Dair, Son Yadigâr, Münacat ve stimdat" in the mentioned 
work. An examination has been made on these poems in terms of form and content. In particular, it 
has been determined that the text of  "Hikâye-i Velâdet-i Resûl" has similar aspects with Süleyman 
Çelebi's work "Vesiletü’n-Necat" in terms of form and content. For this reason, it is emphasized 
"intertextuality", which is one of the elements of "textuality". The fact that Ferâhî gifted this work to 
Muslim Turkish children was found important as it shows that he wrote "poetry with a purpose". As 
a Resûlt, he dealt with both individual and social issues in his poems and made an important 
contribution to the Turkish poetry tradition. Ferâhî's work named "Manzum Hikâye-i Velâdet-i 
Resûl" was examined and based on this work, it was concluded that he was an important pen poet 
who continued the tradition of writing "mawlid" in the 20th century. 

Keywords: Ferâhî, Minstrel, Manzum Hikâye-i Velâdet-i Resûl, The Prophet Mohammad, Mawlid 
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Giri  

airler, hayatlar n  sürdürdükleri zaman dilimindeki sosyal mevzular , kar la t klar  zorluklar , 
sevdalar , özlemleri, üzüntüleri, hayalleri, beklentileri ve umutlar  iir vas tas yla dile getirmi , her 
dönemde insanl a k lavuzluk etmi lerdir. Özellikle halk airlerinin eserleri halk n duygu, ü ünce 
dünyas n  yans tmas  ve toplumu etkisi alt na almas  yönüyle oldukça önemlidir. Halk airleri, hem sazla 
hem de sözle ya ad klar  zamana k tutarken toplumun inançlar na, de er yarg lar na, maddi ve 
manevi de erlerine yer vererek toplumun beklentilerine de cevap vermektedirler. Onlar, mensup 
olduklar  milletin sözcüsüdür. Bu sözcüler toplumun de er ve ahlak anlay ndan ilham alarak iirlerinin 
konular n  ve iirlerinde yans tt klar  temalar  belirlemektedirler. Bu sebeple halk airlerinin iirleri 
incelenirken onlar n aile hayat , ya amlar n  sürdürdü ü çevre, alm  olduklar  e itim, içinde 
bulunduklar  kültür ortamlar , bu ortamlarda kazand klar  birikimler ve hayat anlay lar  dikkate 
al nmal d r. 

Kahramanmara ’ n kuzey ilçelerinden biri olan ve önemli bir kültür merkezi olarak kabul edilen 
Elbistan, halk bilimi ve halk edebiyat  aç s ndan da kayda de er bir yöredir. Bin y ldan beri bu 
co rafyada çok say da “fikir insan , âlim, faz l, mutasavv f, edip ve air” yeti mi tir. Bu yüzden yöre, 
“ airler yata ” olarak da adland r lmaktad r. Özellikle XX. yüzy lda canl  bir “halk iiri gelene inin” 
varl n  yap lan çal malardan hareketle söylemek mümkündür (Özçelik, 2021).  “Ferâhî”, XX. yüzy l n 
ilk yar s nda “bu yörede” ya am  olan önemli kalem airlerindir. Onun iirleri üzerine yap lan 
incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler, airin kendine has bir üslubunun oldu unu, engin hayal 
gücüyle okuyucunun gönül dünyas na hitap etti ini, toplumu iyi tan d n , toplumun de er yarg lar yla 
bar k oldu unu göstermektedir. Ancak imdiye kadar böyle özellikler sahip air hakk nda kapsaml  bir 
çal man  yap lmad  tespit edilmi tir. Bu çal man n yap lma gerekçesi Ferâhî’yi ilim dünyas na 
tan tmakt r. Çal man n amac  iirlerinde a k , toplumsal konular , ölümü, tasavvuf dü üncesini ve Hz. 
Muhammed’e duydu u sevgiyi dile getiren Ferâhî’nin hayat n , sanat n , iirlerinde ele ald  konular  
bütünsel olarak de erlendirmek ve “Manzum Hikâye-i Velâdet-i Resûl” adl  eserini incelemektir. 

Ferâhî’nin hayat  

Ferâhî, 1922 y l nda Elbistan’ n Güne li Mahallesi’nde dünyaya gözlerini açm t r. Elbistan e raf ndan, 
zengin bir aile olan Sakalardan akir Efendi’nin o ludur. As l ad  Mehmet Sa ’d r. Daha sonra Durdu 
ön ismi de eklendi inden halk aras nda Durdu Mehmet olarak da bilinmektedir.  lkokulu ve ortaokulu 
Elbistan’da, liseyi ise Gaziantep’te okuduktan sonra baba mesle i olan ticaretle u ra m t r. Lise 
y llar nda Gaziantep’te iken Saime’ye â k olmu tur. Saime’nin iste iyle yüksekö renimine Ankara 
Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nde devam etmi tir. O dönemde çok sa l kl , hareketli ve güre  sporunda 
mahir bir gençtir. Fakültede ikinci s n f  okurken Saime ile ni anlanm t r. Üniversite son s n fta 
rahats zlanm , o zamanlar çaresiz bir dert olan “kanamal  verem hastal na” yakalanm t r. Fakülteyi 
bitirmi , ancak hastal k yüzünden dü ün yap p dünya evine girememi tir. Söz konusu hastal k sebebiyle 
1950 y l nda 28 ya nda vefat etmi tir (Güllü, 1992: 1–2; Alparslan ve Yakar, 2009: 85–86). 

Sanat    

Ferâhî’nin iirlerindeki konular ve temalar tespit edildi inde onun sanatç  kimli inin olu mas nda 
birtak m unsurlar n etkili oldu u görülmektedir. Bunlar ; halk iiri bak m ndan oldukça zengin kültüre 
sahip olan bir yörede yeti mesi, airlik yetene ine sahip olmas , Saime’ye â k olmas , amans z bir 
hastal a –ince hastal a- yakalanmas  ve dini de erlere romantik düzeyde ba l  bulunmas  eklinde 
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s ralamak mümkündür. Ya ad  ortamda gördüklerini gönlüne nak etmi  ve bunu iir olarak terennüm 
etmi tir. 

O, kendini tasavvuf alan nda da bir mür idi kâmilin yol göstermesiyle yeti tirmi tir. iirlerinde 
“sevgilinin güzelli i, hasret, ölüm, tasavvuf ve ilahi a k” gibi temalar  i lemi tir. Onun iirlerinin ilham 
kayna ; “a k, iman ve ya ama arzusudur”. Ferâhî geleneksel Türk iirinin kurallar na ba l  kalm , hem 
aruzla hem de heceyle iirler kaleme alm t r (Alparslan, Al c  ve Yakar, 2009: 43). Ancak airin dikkati 
çeken etkili iirleri “hece ölçüsüyle” yaz lm  olanlard r. Aruzlu iirlerinde ise M. Akif’in etkisi 
görülmektedir. Ferâhî, kendi döneminde ya ayan ve usta halk airi kabul edilen Hayati Vasfi’nin iirde 
ustas  olup, Hayati Ta yürek’e “Vasfi” mahlas n  veren bir usta sanatç d r (Y ld r m, 2006: 9-23). 

Dili ve uslubu 

yi bir e itim alm  olan Ferâhî, bu özelli ini iirlerine de yans m t r. O, iirlerinde kulland  kelimeleri 
özenle seçen, dil bilincine sahip olan bir sanatç d r. Konu acak kadar Arapça ve Farsça bilen air, 
Osmanl  Türkçesinin de bütün özelliklerini bilerek kullanmaktad r. Dili bilinçli kulland n  Hayati 
Vasfi’nin nakletti i nükte içerikli hat radan da anlamak mümkündür. Hayati Vasfi Ta yürek’in 
Kahramanmara ’ n eski milletvekili Atilla mamo lu’na bir sohbetinde anlatm  oldu u bu hat radaki 
ya anan olay Ferahî ile Hayati Vasfi Ta yürek’in bulundu u bir ortamda geçmi tir. 

Eserleri 

Ferâhî’nin eserlerini edebi türler bak m ndan adland rmak gerekirse iirleri ve nesirleri eklinde ele 
almak mümkündür. iirlerini: A k iirleri, tasavvufi iirler, toplumsal konular  ele alan iirler, ölüm 
iirleri, Hz. Muhammed’i konu edinen iirler olarak de erlendirmek mümkündür. Nesirleri ise 

mektuplar  ve denemelerinden olu maktad r.  

Sa l nda sadece Hz. Muhammed’in hayat n  konu edinen “Manzum Hikâye-i Velâdet-i Resûl” adl  
eseri bas lm t r. Di er eserler bir araya getirilememi tir. Ç ra  Ahmet Cans z Güllü bütün iirlerini ve 
nesirlerini toplay p kitapla t rmak istemi , ancak bunda ba ar l  olamam t r. Türk Dili ve Edebiyat  
ö retmeni Nafiz Y ld r m, 2006 y l nda onun hayat n , edebi ki ili ini ve iirlerini konu edinen bir kitap 
haz rlam t r. Y ld r m, bu çal mas nda airin tüm iirlerine ve nesirlerine ula amad ndan ve eserin 
bas lmas  s ras nda ya ad  zorluklardan yak nmaktad r (Y ld r m, 2006).  

Konular na göre iirleri  

Ferâhî’nin yazarl k özelli inden ziyade airlik yönü ele al nd ndan bu çal mada onun iirleri üzerinde 
durulmu  ve bu eserleri muhteva yönüyle de erlendirilmi tir. Onun iirlerini konular  bak m ndan u 
ekilde ele almak mümkündür: 

A k iirleri 

A k, onun iirlerinde en çok i lenen temalardan biridir. A ks z insan  bir le ten ibaret olarak görmekte 
ve ki inin ancak a kla insan olaca n  öyle dile getirmektedir: 

“Gönülde a k olmazsa bir la edir insan 

Öyle bir a k ki her dem Allah desin lisan” (Y ld r m, 2006: 39). 
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O, iirlerinde hem hakiki hem de mecazi a k  i lemi tir. Yukar daki beytin ikinci m sra nda ilahi a ka 
meftun olan ki inin her dem Allah diyece ini belirtmi tir. Ferâhî, sevgilisi Saime han ma olan a k n  dile 
getirdi i iirlerinde de tasavvufi a k n yani hakiki a k n kendi dünyas ndaki varl n  hissettirmektedir. 
O, mecazi a k  hakiki a ka geçi te önemli bir basamak olarak görmü tür. “Ölmez Hat ra” iirinde 
sevgilisine duydu u a k  ifade ederken tabiat unsurlar n n ilahi bir lütufla bu a k  dile getirdi ini 
belirtmektedir: 

“Dün ak am mehtapta durgun denize, 

Dalm t k cananla yat p diz dize, 

Gecenin koynunda bir sar  y ld z 

Semavi m sralar söyledi bize. 

 

Bir uykuda âlem sesler kesilmi , 

Gökten bütün ervah sahile inmi , 

Bakt m da o ak am günahkâr olan, 

Bir bendim herkesin derdi silinmi . 

 

Selviler hummal  â klar gibi, 

Rüyada bir eyler say klar gibi, 

Öpüyordu rüzgâr mavi denizi 

Yelkeni aç lm  kay lar gibi. 

 

Ben böyle örerken hayal a n , 

Fecir a artm t  Kartal da n , 

Hâs l  o ak am defter-i a ka 

Bir hat ra yazd m ba ka m  ba ka.” (Y ld r m, 2006: 40).  

Onun as l a k olarak gördü ü a k-  ilahidir. Bunu da özlü bir ekilde u dörtlükte dile getirmektedir: 

“Merbut ise Allah’a, ikbale devad r a k 

Ger nisvâna meyl ise mühlik bir hevâd r a k 

Ölmez ta ha re de in o hissin müptelâs   

Dili hayran eyleyen Mevlâ’ya duad r a k” (Y ld r m, 2006: 12). 

Toplumsal konular  ele alan iirleri 

Ferâhî, sosyal problemlere ilgisiz kalmam , ya am  oldu u dönemdeki tarihi olaylar , tarihi 
ahsiyetleri, milli-manevi geli meleri ve toplumsal hadiseleri iirlerinde konu edinmi tir.  

O, iirlerinde vatan ve millet sevgisini yüce bir duygu olarak i lemi tir. “Türk O luyum” iiri bu 
konular n i lendi i bir metin olarak tespit edilmi tir. 

“Türk o luyum Türko lu 

Kalbim imanla dolu  

Hayat ma mal olsa  
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Terk etmem do ru yolu 

(…) 

Dile imdir can vermek 

Vatan m  severek 

Bundan ba ka bilmem ki 

Türk o luna ne gerek” (Y ld r m, 2006: 152). 

Onun, bu iirinde Milli Edebiyat ak m n n temsilcilerinden ve Türkçülük fikrinin savunucular ndan olan 
Mehmet Emin Yurdakul’un yans malar n  görmek mümkündür.  

Mehmet Akif'in etkisini Ferâhî'nin eserlerinin muhtevas nda da görmek mümkündür. Akif’e ithaf etti i 
“Büyük air ve Büyük nsan Mehmet Akif’e Mektup” adl  iirinde o, Akif’e duydu u hayranl  öyle 
anlatmaktad r: 

“(…) 

Bakt m da hayâ ettim u geçen zaman ma 

Seni örnek edindim dinime iman ma 

(…) 

Haydi, sen elçimizsin divan-  Hak’ta bizim 

K r ls n küfrün dili gönlümüz arkta bizim” (Y ld r m, 2006: 142). 

Akif’in stiklal Mar ’nda ifade etti i “Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” m sra  Ferâhî 
de u ekilde tezahür etmi tir: 

“Bu ulusun topra  

Kahramanl k yata  

Sa  kald kça ülkemde 

Gezmez dü man aya ” (Y ld r m, 2006: 153). 

Mehmet Akif’in mücadele etti i cehalet ve taassup gibi olumsuz hususlar Ferâhî taraf ndan da mücadele 
konusu edilmi tir. O da Akif gibi geri kalm l n sebebini tembellik olarak görmü  ve bu tespitini öyle 
ifade etmi tir: 

“Babam derdi bu vatan 

Senden ister her zaman 

Do ru olmak çal mak 

Zira dü man pek yaman” (Y ld r m, 2006: 153). 

Ölüm muhteval  iirleri 

Ölüm, hemen her air taraf ndan ele al nan bir konu olmu tur. Ferâhî’nin genç ya ta çaresiz bir hastal k 
olarak bilinen ve halk aras nda -ince hastal k- eklinde adland r lan vereme yakalanm  olmas  onda 
ölüm duygusunun belirginle mesine ve iirlerinde yer bulmas na sebep olmu tur.  

Kimi zaman sevgiliyle vuslat  ifa kayna  olarak kabul etmektedir. Ancak sevgilisinin ilgisizli i ona ac  
vermektedir. Kimi zaman da hastal n vermi  oldu u ac lardan kurtulmak için kaç n lmaz bir gerçeklik 
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olan ölümü istemektedir. O, bu ac lardan kurtulmak için ölümü bir deva olarak görmektedir. “Anneme” 
iirinde söz konusu bu duyguyu öyle dile getirmektedir: 

“(…) 

Y llarca a lad m kara baht ma 

imdi nadim oldum vefa ahd ma 

El uzat ne olur sen de lahd ma  

Rahatça mezara uzanam anne…” (Y ld r m, 2006: 169). 

O, sadece kendi ölümünü eserlerinde ele almam  ayn  zamanda çok sevdi i dostlar n  kaybetmenin 
verdi i ac  ve st rab  da iirlerinde i lemi tir. Yak n dostu Vesile han m n e i Celal’in ölümü üzerine 
yazm  oldu u “Kitabe-i Mezar” iirinde ayn  zamanda Allah’tan gelen ölüme raz  olmu tur. O, bu 
konular  ele ald  iirlerinde mütevekkil bir duru , mümince bir teslimiyet ve müteselli bir dervi in ruh 
halini yans tmaktad r. 

“Senden gelen her eye raz y m Zü-l Celâl’im 

Vars n ömr-i fanide eksilmesin melâlim 

Bes dile im vard r istemem ba ka ihsan 

Eri sin rahmetin de rahat yats n Celâl’im” (Y ld r m, 2006: 171). 

Arkada  Elbistanl  Ziya Ketizmen’in vefat  üzerine ise u m sralar  kaleme alm t r: 

“Zarar etmez ehl-i kemâl kader devre gitse bile 

zzetine halel gelmez meteli i bitse bile  

Yalvard  bir Allah’t r boyun e mez ba kas na 

K ymet vermez u dünyan n gerçe ine akas na” (Y ld r m, 2006: 173). 

air, ölümün kaç n lmaz bir gerçeklik oldu unu benimsemi , ölümünden bir buçuk y l önce mezar 
ta na yaz lmak üzere “Mezar Ta ma” adl  iirini yazm  ve ni anl s  Saime Han m’a emanet etmi tir. 
Söz konusu iir: 

“Bir derd-i muannidden zd râb m büyüktü 

Ya amak denilen ey sanki bana bir yüktü 

Çok a lad m gülmedim bu âlem-i fânide 

Her dertten azadeyim imdi ömr-i sanide 

 

Ey zâir u makberi Fatiha’s z geçme ha 

Senin de yolun bir gün ula acak Allah’a” (Y ld r m, 2006: 170).  

Tasavvuf konulu iirleri 

Allah’ n varl n  ve birli ini kay ts z arts z kabul ederek bütün bir kâinat n Allah’ n eseri oldu unu 
görme anlay  olarak kabul edilen tasavvuf; Allah’a ortak ko mama, her varl n her an Allah’  zikretme 
duygu ve dü üncesi üzerine kurulmu  bir felsefi anlay t r. Tasavvufta bütün varl klar n Onun yans mas  
oldu una inanma, Allah’ n emirlerine uyma ve yasaklar ndan kaç nma önemli kaidelerdir. 
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Ferâhî, “Cümle âlem senin iradenle imana geldi, Allah’ m. Her ey senin iradenle peyda oldu Allah’ m.” 
(Y ld r m, 2006: 222) cümlelerinde her eyin Allah’ n iradesinde oldu unu dile getirerek tasavvuf 
anlay nda var olan “vahdet-i vücut” dü üncesini benimsedi ini ortaya koymaktad r. 

air, ilahi a k  Allah’ n verdi ine inanmaktad r ve bunu u ekilde ifade etmektedir: 

“… 

Ferâhî’ye bu a k  veren kendi Huda’s  

Bu yola ça ran da yine O’nun sedas ” (Y ld r m, 2006: 16) 

Ferâhî, Türk edebiyat nda önemli bir yere sahip olan tasavvuf iirinin önemli temsilcilerinin eserlerini 
büyük bir dikkatle okumu  ve Türk tasavvuf iirinin inceliklerine vâk f olmu tur. Allah’ n varl  ve 
sonsuz kudreti kar s nda vecde gelmi , bunu a a daki m sralarda u ekilde terennüm etmi tir:  

“Gönlümde ç rp nan muhabbet sensin 

Fikrimi zikrimi duyan bilensin 

U aka mey sunup deli edensin 

A layan gözlerin ya n silensin  

Dertliye dermana ko up gelensin 

Kederli yüzlere bak p gülensin 

Hâkimsin, rahimsin, ho sun, güzelsin 

Zalimin kalbini vurup delensin 

Hâs l  âlemde u her ey sensin” (Y ld r m, 2006: 181) 

Tasavvuf dü üncesinde nefis, terbiye edilmesi gereken bir varl kt r. Çünkü nefis, günahlara dalmak ve 
dünya zevkini ya amak istemektedir. Ferâhî de nefsinin mâsiva h rs na dü tü ünü ve bu yüzden kesret 
içinde oldu unu, ancak Allah’ n kendisini bu günahtan kurtaraca na olan inanc n  bir iirinde öyle 
vurgulamaktad r: 

“ u mihnet dar na geldim geleli 

Zerre dek hayr m yok aman Allah’ m 

Mâsiva h rs na yeldim yeleli 

Çe mimi bürüdü duman Allah’ m 

 

Nice y llar geçti gözüm açmad m 

Nehiylerin bildim lakin kaçmad m 

Külliyen küfrettim hiç utanmad m 

Bu nefis bendeye dü man Allah’ m 

 

Ukbâ için tedarikin görenler 

Zarar etmez imi  Hakk’  bilenler 

Fenaya aldan p daim gülenler 

Ak bet olurlar pi man Allah’ m 
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Ferâhî kulunun kesrettir cürmü 

Aff na kadirsin sen her mücrimi 

Gel vurma yüzüme bu dem küfrümü 

Kalmas n gönlümde güman Allah’ m” (Y ld r m, 2006: 183).  

Ferâhî, nihayetinde bütün üphelerden uzakla arak tam bir iman ile teslim olmu , a k ile Allah diyen 
ki ilerin yolda kalmayaca n  ifade ederek a a daki dörtlükte bu teslimiyetini dile getirmi tir: 

“Yine güvenirim gaffar ismine 

Nail olam bir gün ben de aff na  

Seni ezber eden her dem diline 

Yollarda kalmazlar yayan Allah’ m” (Y ld r m, 2006: 16) 

Hz. Muhammed’i konu edinen iirleri 

“Manzum Hikâye-i Velâdet-i Resûl” 

Ferâhî’nin Hz. Muhammed’in do umu ve çocukluk dönemine ait ola anüstülükleri konu edinen 
iirlerinin topland , 1949 y l nda bas lan tek eseri “Manzum Hikâye-i Velâdet-i Resûl’  dür” (Sa , 

1949). Eserin kapa n n üst k sm nda “Müslüman Türk Çocu una Arma an” ifadesi yer almakta olup 
bu ifadeden onun eseri yazmadaki amac n n Müslüman Türk çocu una Hz. Muhammed’i tan tmak ve 
onu rol-model olarak takdim etmek oldu u ortaya ç kmaktad r. 

Otuz alt  sayfadan olu an eserde toplam on be  iir yer almaktad r. Kitap; “Birkaç Söz” adl  bir önsöz ile 
ba lamaktad r. Bu bölümden sonra; “Kaside-i Tevhit, Sensin, A ka Dair, Tazarru, Na me-i ntibah ve 
Hasbihal” adl  iirler yer almaktad r. Daha sonra eserin as l bölümü olan ve esere de ad n  veren mesnevi 
tarz nda yaz lm  “Hikâye-i Velâdet-i Resûl” adl  iir bulunmaktad r. Bu as l k s mdan sonra ise; “O’dur, 
ltica, Hazreti Resûl’e, Â m Dostlar, Zikrullaha Dair, Son Yadigâr, Münacat ve stimdat” adl  iirler 

görülmekte, sonuç yerine yaz lan “Son Söz” bölümüyle eser neticelenmektedir.  

 Kitap kapa n n alt k sm nda u dörtlük yer almaktad r. Dörtlükte dünyan n fani oldu u, ahirette 
dünyada yap lanlar n hesab n n sorulaca  ve bu yüzden sabah ak am tövbe edilmesi öyle 
önerilmektedir:  

“Ufûl eder güne i bu ömründe bir ak am, 

Yalan olur ser ta ser izz ü devlet ihti am, 

Lâkin fani hayat n suali var mah erde,  

Ger dilersen bir halâs isti far et subh u am” (Sa , 1949: 1). 

Kitab n önsözü yerine yaz lm  “Birkaç Söz” ba l  ta yan bölümde Ferâhî bu eserin ortaya ç k na 
vesile olan n “Sen olmasayd n, sen olmasayd n felekleri yaratmazd m.” kutsi bir hadis-i erif oldu unu 
beyan etmektedir. Bu bölümde “ ki cihan güne i Hatem-i Enbiya Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin 
çocuklu unda geçen birkaç vakay  ihtiva eder” (Sa , 1949: 3) ifadesiyle söz konusu eserin içeri i 
hakk nda bilgi verilmektedir. Yine bu k s mda Hz. Muhammed (sav)’in Allah taraf ndan en çok sevilen 
(Habibullah) peygamber oldu u ve onun büyüklü ünden dolay  onu anlatmaktan aciz dü tü ünü 
belirtmi tir. air, o yüce ahsiyeti -Hz. Muhammed- anlat rken yetersiz kalarak hata yapaca n  ve özür 
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diledi ini ifade eder bu eserin Allah’tan kendisi için kurtulu  vesilesi olmas n  dileyerek bu bölümü 
sonland rmaktad r. 

“Kaside-i Tevhit” (Sa , 1949: 4) iirinde Kelime-i Tevhidi insana ifa oldu u, huzura ermek için Kelime-
i Tevhid zikrine devam edilmesi gerekti i belirtilmi tir. iir yedi dörtlükten olu maktad r. 7’li hece 
ölçüsüyle yaz lm t r. 

“Dertlere derman durur 

Azg n nefsi öldürür 

Bir gün seni öldürür 

Lailaheillallah… 

 

Huzuru rabbil izzet 

Silinir orda kasvet 

Budur en büyük lezzet 

Lailaheillallah… 

(…) 

Ferâhî’m olma ta k n 

Ondan gayrisi a k n 

Budur namesi a k n   

Lailaheillallah…” (Sa , 1949: 4)  

“Sensin” (Sa , 1949: 5) iirinde her eyin sahibinin Allah oldu u ve kâinat n O’nun bilgisi dâhilinde 
hareket etti i vurgulanm t r. ekil olarak on m sradan olu mu  bir benttir. 11’li hece ölçüsü 
kullan lm t r  

Bir dörtlükten olu an “A ka Dair” (Sa , 1949: 6) iiri ise a k n airane tarifini içermektedir. 14’lü hece 
ölçüsüyle yaz lm t r.  

air, “Tazarru” (Sa , 1949: 7) metninde ise nefsine uydu unu, günahkâr bir kul oldu unu ve bundan 
duydu u pi manl  dile getirmektedir. Dört dörtlükten meydana gelmi  olan bu metinde, 11’li hece 
ölçüsü kullan lm t r.  

Eserde yer alan “Na me-i ntibah” nda (Sa , 1949: 8) a k meclislerinde olman n insana vermi  oldu u 
huzur i lenmi tir. Söz konusu iir beyit naz m biriyle yaz lm , bir gazeldir. “aa/ba/ca…” eklinde 
kafiyelenmi  ve son beyitte airin mahlas  yer almaktad r.  

Eserde yer alan alt nc  metin “Hasbihal” (Sa , 1949: 9-13) adl  iirdir. Ferâhî eserini olu tururken XV. 
yüzy lda Süleyman Çelebi taraf ndan yaz lan ve halk aras nda “Mevlit” olarak bilinen “Vesîletü’n-necât” 
adl  eserin etkisi alt nda kalm t r. Süleyman Çelebi’nin eseri “tevhit-münacat ve kitab n yaz l  sebebi, 
âlemin yarat lmas n n sebebi, Muhammed nurunun yarat lmas  ve Âdem’den ba layarak Peygamber’in 
aln nda karar k lmas , Velâdet, Peygamberin mucizeleri, Miraç, Peygamber’in vas flar  ve Peygamber’in 
tebli  vazifesini yerine getirmesi, Peygamber’in vefat , Kitab n sonu” (Kemikli, 2016) gibi bölümlerden 
olu maktad r. Ferâhî’nin eserindeki Hasbihal iiri XV. yüzy lda yaz lm  olan Çelebi’nin eserindeki 

özellikle “tevhit ve münacat” bölümü ile benzerlik göstermektedir. iirde Allah zikrinin insana maddi ve 
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manevi huzur verece i, insan  her iki dünyada da rahatlataca  üzerinde durulmu tur. Süleyman 
Çelebi’nin eserinin ilk bölümü olan “tevhit-münacat” bölümünde yer alan:  

“Allah ad n her kim ol evvel anâ 

Her i i asan eder Allah ana” (Kemikli, 2016: 79) 

Beyiti ile Ferâhî’nin;  

“Yaya kalmaz yollarda Allah diyen 

Menziline erer illallah diyen” (Sa , 1949: 9). 

Beyiti aras ndaki içerik bak mdan benzerlik airin Süleyman Çelebi’den etkilendi ini ortaya koyan ilgi 
çekici bir örnektir.  

Hiçbir metin tek ba na var olmaz, her metin her zaman bir “metinler evreni” ile ba lant l d r (Plett, 
1991: 17). Bir metni metin yapan ölçütler yahut metinsellik ölçütleri olarak bilinen ölçütlerden biri de 
metinleraras l kt r. Dolay s yla söz konusu airin özellikle bahse konu bu eserindeki iirleri metinsellik 
ölçütlerinden metinleraras l k bak m ndan türün en seçkin örne i olan Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n 
Necat adl  eserinden izler ta d  söylenebilir.  

“Hasbihal” iiri mesnevi naz m ekliyle yaz lm  k rk alt  beyitten ve son k s mda bir dörtlükten 
olu maktad r. Aruz ölçüsüyle yaz lm t r.   

“Hikâye-i Velâdet-i Resûl” (Sa , 1949: 14-27) isimli iiri onun hem peygamber sevgisini yüre inin 
derinliklerinde hissetti ini göstermesi hem de iir dilini çok güzel kullanmas  bak m ndan önemini 
ortaya koymaktad r. Metin, “besmele” lafz  ile ba lay p “Lillâhi Fatiha” kelimesiyle sona ermektedir. Söz 
konusu iir, Hz. Muhammed’in çocukluk dönemi, sütanneye verilmesi, bu dönemde ya anan mucizeleri 
ve Hz. Muhammed’in annesinin vefat n  anlatan konulardan olu maktad r. Ferâhî’nin üzerinde durulan 
eserinin Müslüman Türk çocu una arma an edilmesi ile bu iirin içeri i aras nda muntazam bir 
uyumun oldu u tespit edilmi tir. airin Müslüman Türk çocuklar na örnek olacak büyük ahsiyetin Hz. 
Muhammed oldu u dü üncesi metne hâkim olmu tur. “Hikâye-i Velâdet-i Resûl” adl  metindeki ele 
al nan konular  u ekilde s ralamak mümkündür: 

air, ilk önce Hz. Muhammed’in annesi Âmine Hatun’un zay f olmas ndan dolay  Hz. Muhammed’in 
sütanneye verildi ini öyle dile getirmi tir: 

“Çün Âmine zaif idi gayetle 

Ancak üç gün emzirdi bin gayretle” (Sa , 1949: 14).  

O, Hz. Muhammed’in üç sütanneye sahip bulundu unu bunlardan ilkinin Süveyde oldu unu eserinde 
öyle haber vermektedir: 

“Bir zamanlar Süveyde’ye verdiler 

Ol sebepten az rahata erdiler” (Sa , 1949: 14).  

air, onun ikinci sütannesini ise öyle tan tmaktad r: 

“Dedesinin yan nda bir cariye  

Can att  çocu u emzirmeye 
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Mürvühe’dir bu kad n n ismi bil 

Emzirince nura kesti cismi bil” (Sa , 1949: 14). 

Hz. Muhammed’in en çok bilinen ve ona uzun süre sütannelik yapan hatun ki i Halime’dir. O, soylu bir 
aileden gelen güzel huylu bir ki idir. Hz. Muhammed be  ya na kadar onun yan nda kalm t r. air, Hz. 
Muhammed’in Halime’ye verili ini öyle aktarmaktad r: 

“O s rada badiyeden bir kad n 

Geldi nasiplisi oldu f rsat n 

 

Soyu sopu asil idi hem huyu 

Dedi bizim köyün güzeldir suyu 

 

E er kocam r za verirse bana 

Olurum ben bu çocu a sütana 

 

Gitti kocas na hemen dan t  

O da gelip Muttalip’le tan t  

 

Dedi Abdulmuttalip ey Halime  

Çok itina etsin sevgilime” (Sa , 1949: 15). 

Metnin bundan sonraki bölümünde Hz. Muhammed’in Halime’nin yan nda ya arken göstermi  oldu u 
mucizeler yer almaktad r. Onun sütannesinin evine gelmesiyle evin ve köyün ola anüstü bir ekilde 
zenginle mesi, huzura kavu mas  Hz. Muhammed’in mucizesi olarak kabul edilmi  ve bu durum öyle 
anlat lm t r: 

“K tl k vard  o seneler köylerde 

Bol bir ekmek bulunmazd  evlerde 

 

Köye vas l olunca Mübarek 

Do an bolluk bu halden olsa gerek” (Sa , 1949: 16).  

(…) 

“Halime Hatun diyor ki ben o gün 

Evime gelince ettim toy dü ün 

 

Çünkü yokluk, keder, hüzün ba mda 

A lat rd  beni u genç ya mda 

 

Yavruma bolca bir süt veremezdim 

Gün olurdu yavan ekmek yemezdim 
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Ol çocu a ilk verince memeyi 

Sütüm ta t  unutamam o demi 

 

Bir huzur ald  beni ba tanba a 

Hem o günden sonrad r doyduk a a” (Sa , 1949: 17).  

Bu gibi ola anüstülüklerin d nda çocuklu undan itibaren bir bulut kütlesinin Hz. Muhammed’i takip 
etmesi ve onu çöl s caklar nda güne in etkisinden korumas  da önemli bir mucize olarak kabul 
edilmektedir. Ferâhî iirinde bu mucizeyi de anlatmaktad r. 

“Dedi ima anne bizi güne ten 

Bir bulut saklad  k rda gezerken. 

 

Nere gitsek s cak tesir etmedi 

Çünkü bulut takip etti Ahmedi 

 

Bu sayede ben de gezdim gölgede 

Yoksa oynan r m  bu s cak çölde” (Sa , 1949: 19). 

Bir gün sütannesinin yan ndayken Hz. Muhammed, sütkarde i Zübeyir ile hem kuzular  otlatmaya hem 
de oyun oynamaya k ra ç km t r. Bu esnada gökten melekler gelerek Hz. Muhammed’in gö sünü 
açm lar, temizlemi ler ve tekrar kapatm lar. Bu ola anüstü durumu -mucizeyi- air Ferâhî öyle 
anlatmaktad r: 

“ te yine nakledeyim bir vaka 

Dinleyince ci er ba n  yaka 

 

bret isteyene neler yok neler 

Gör nas l evlat do urmu  anneler 

 

K rda bir gün sürüleri otlat rken 

Sütkarde i Zübeyir’le gezerken 

 

Bir an olmu  gökten melekler inmi  

A ikâre Zübeyir bunu görmü  

 

Gelip açm lar Ahmed’in gö sünü 

Temizleyip ve öpmü ler yüzünü” (Sa , 1949: 20-21).  

Eserde bunlar n d nda bir de annesi Âmine Hatun’un vefat  nakledilmektedir. 

“(…) 

Yanlar na ald lar çokça yemi  

Bu yolculuk me er ahrete imi  
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Kafileden biri geri dönmedi 

Bil ki o da Âmine Hatun idi 

 

Daha vas l olmadan Medine’ye 

Ecel musallat oldu anneye 

 

Zevci Abdullah’ n yatt  yere  

Ula nca tavaf etti son kere 

(…) 

Sona gelmi  idi ömrü çaresiz 

Duyun dostlar Ahmed kald  annesiz” (Sa , 1949: 23-24). 

Ve son olarak Âmine Hatun’un ölümünden sonra Hz. Muhammed’e dedesi Abdulmuttalip’in sahip 
ç kt  anlat lmaktad r. 

“Getirdiler dedesini yan na 

Ald  bast  yavrucu u ba r na 

 

Dedi dede benim annem nerede 

te gördüm bohçesi pencerede 

 

idince bu sözleri dedesi 

Kanl  ya la doluverdi didesi 

 

Dedi yavrum annen gezme e gitti 

Yak n gelir inan sözlerim ciddi 

 

Gel a lama sana neler al r m 

Bundan böyle hep seninle kal r m” (Sa , 1949: 25). 

Metnin son bölümünde ise air, duaya, dünyan n geçicili ine ve ölümün kaç n lmaz bir olgu oldu una 
dikkat çekmektedir. Bunlar  u ekilde sunmaktad r: 

“Kap na geldik bize imdat eyle 

Ger hay rsa ömrümüz müzdat eyle 

 

Lâilaheillâllaha ba l y z 

Çare eyle yüreklerden da l y z 

 

Ey yarenle sözüm bitti burada 

Koymas n Allah’ m sizleri darda 
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Kim ki haktan bir selamet dileye 

u yan k gönlümü mesrur eyleye 

 

Gel Ferâhî dostlar na veda k l 

Tanr ya olan borçlar n eda k l 

 

Nas l olsa ecel kap n çalacak 

Mal n mülkün hep geride kalacak” (Sa , 1949: 27).  

Eserde söz konusu bölümlerin aras nda Hz. Muhammed’e için dualara salat ve selamlara yer 
verilmektedir. Bu yönüyle de Süleyman Çelebi’nin Mevlit’inden etkilenmeler görülmektedir. 

“Hikâye-i Velâdet-i Resûl” adl  iir, eserdeki en uzun metindir. Müslüman Türk çocuklar na arma an 
edildi inden dili sade ve konu ma diline yak nd r. Metin, mesnevi naz m ekli ve aruz ölçüsüyle yaz lm  
olup toplam yüz yetmi  beyitten meydana gelmi tir. Bu özellikleriyle eklen Klasik Türk iirinin 
özelliklerini göstermektedir. 

Eserde yer alan “O’dur” (Sa , 1949: 28) metninde Hz. Muhammed, gönül yaras n  ba layan, ümmeti için 
gözya  döken, ümmetinin cennete irmek için çal an ve hâs l  ümmetinin her eyini kendine dert edinen 
bir ahsiyet oldu u vurgulanmaktad r. iir eklen on bir m sradan meydana gelen bir benttir. Bütün 
m sralar “O’dur” ifadesiyle bitmektedir. Hece ölçüsüyle yaz lm t r. 

“ ltica” (Sa , 1949: 29) adl  iirinde ise air, Hz. Muhammed’i efaat eden bir peygamber olarak tasvir 
etmekte ve onun efaatine s nd n  ifade etmektedir. iir be  dörtlükten meydana gelmi tir. Hece 
ölçüsüyle yaz lm t r.  

“Hazreti Resûle” (Sa , 1949: 30) adl  iir metninde de Hz. Muhammed’in yine ifa kayna  oldu u 
vurgulanm , darda kalana yard m etti i ifade edilmi  ve onun efaatçi oldu u belirtilmi tir. iir dörtlük 
naz m birimiyle kaleme al nm , toplam üç dörtlükten olu maktad r. 11’li hece ölçüsü kullan lm t r. 

Ele al nan eserde yer alan bir sonraki iir “Â k m Dostlar” (Sa , 1949: 31) adl  metindir. iir ba l n n 
alt sat r nda “Fahr-i Kâinat Efendimiz çin…” ifadesi yer almaktad r. air, Hz. Muhammed’e duydu u 
sayg y  ve sevgiyi lirik bir yakla mla anlatmaktad r. Metin yedi dörtlükten meydana gelmi  ve 7’li hece 
ölçüsüyle yaz lm t r. 

“Zikrullaha Dair”(Sa , 1949: 32) iir metninde ise Allah’  zikretmenin insana maddi ve manevi ne gibi 
faydalar sa lad  dile getirilmi tir. Ayn  zamanda ki inin zikrederek Allah’a vas l olaca  inanc  
aktar lmaktad r. Peygamberlerin de zikirle büyük imtihanlardan ba ar yla ç kt klar  vurgulanmaktad r. 
Metin, dört dörtlükten olu mu  ve 14’lü hece ölçüsüyle yaz lm t r. 

air, “Son Yadigâr”da (Sa , 1949: 33) zikrin önemini vurgulamaktad r. Ancak o, ayn  zamanda zikir 
yapman n usulünü bir mür idi kâmilden ö renmek gerekti ine olan inanc n  dile getirmektedir. 
Tasavvufi bir e itimden geçerek zikir yapanlar n amaçlar na daha kolay ula aca n  savunmaktad r. 
Metin üç dörtlükten ibarettir. Hece ölçüsü kullan lm t r. 
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Eserde yer alan sondan bir önceki iir “Münacat” (Sa , 1949: 34) ad n  ta maktad r. Ferâhî, duan n 
önemine inanan bir airdir. Bu iirde de airane bir üslupla Allah’a dua etmektedir. Metin be  dörtlükten 
olu mu tur. Hecenin 11’li ölçüsü kullan lm t r. 

“Manzum Hikâye-i Velâdet-i Resûl” adl  eserde yer alan son iir “ stimdat” (Sa , 1949: 36) ad n  
ta maktad r. Ferâhî, hem bedenî hem de ruhî olarak s k nt  içinde oldu unu, Allah’tan bu s k nt lar n  
gidermesini istemektedir. Ayn  zamanda Hz. Muhammed’in efaatini arzu etmektedir. stimdat iiri dört 
dörtlükten müte ekkildir. Bu metinde de hece ölçüsü kullan lm t r. 

Ferâhî, bu eserinin bir “mevlit” oldu unu u ekilde ifade etmektedir: “Ele ald m z mevzu, Risâlet 
penah Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve-sellem efendimizin hayat na taallûk eden mesele 
oldu u cihetle, kitab m z a a  yukar  bir ‘mevlûd’ say labilir.” (Sa , 1949: 36). Ancak “Son Söz” 
k sm nda kendi eserinin XV. yüzy lda Süleyman Çelebi taraf ndan yaz lm  olan eserinden zay f 
oldu unu kabul etmi  ve bunu “Kitab m z n rahmetli Süleyman Çelebi’nin eseriyle mukayese kabul 
etmeyecek kadar zay f oldu unu teslim edersek mesele kalmaz” (Sa , 1949: 36) ifadeleriyle teyit 
etmi tir. O, Süleyman Çelebi’nin eserini dolunaya benzetirken onun d nda kalan mevlitleri y ld zlara 
benzetmi tir. Kendi eserinin de bu “sar  y ld zlardan biri” oldu unu öyle ifade etmi tir: “Fakat u da 
var ki gökte ‘bedr’ tam varken u küçük y ld zlar neden do mu  diye hiç kimsenin hat r ndan bir itiraz 
geçmez. Gecenin koynundan irili ufakl  do an sar  y ld zlarla ‘dolunay n’ ba ka ba ka güzelli i, ayr  
ayr  letafeti vard r. Bunun gibi bizim bu kitab m z n da bir hususiyete malik bulundu unu (…) 
kabullenmek icap eder.” (Sa , 1949: 36). Bu eserinde o, halk iirine hâkim oldu u kadar divan iiri ile 
de ilgili oldu unu göstermektedir. (Avc , 2015: 224-226). Divan ve halk edebiyat n  ayn  gözeden 
beslenen veya ayn  kökten do an iki ayr  koldur dü üncesi muvacehesinde XX. yüzy lda ya am  bir 
airin de örneklik te kil etti ini söylemek pekâlâ mümkündür (Kurnaz, 1990). 

Sonuç 

Ferâhî, Cumhuriyet döneminde ya am  ve dönemin e itim anlay yla yeti mi , geleneksel iir 
anlay n  sürdüren, mevlit yazma gelene ini devam ettiren bir kalem airidir. O, XX. yüzy lda ya am , 
özellikle Af in-Elbistan kültür havzas nda tan nm  ve iirlerinde ele ald  konularla ilgi görmü  bir 
sanatç d r. Onun iirlerinin konular  hayat ndan yans malard r. O, a k n , toplumun problemlerine 
yönelik çözümlerini, hastal n , inand  de erleri ve ki ili ini olu turan maddi ve manevi bütün 
unsurlar  iirlerinde konu olarak ele alm t r. Alm  oldu u e itim onun diline ve üslubuna yans m t r. 
Söyleni i kolay, anlam  derin iirleri birer sehl-i mümteni örne i te kil eder. 

XX. yüzy lda mevlit yazma gelene ini devam ettiren bir air olmas  Ferâhî’yi ça da lar ndan ay ran 
önemli bir özelli idir. Özellikle Müslüman Türk çocuklar na arma an edilen “Manzum Hikâye-i 
Velâdet-i Resûl” adl  eserinde bilinçli bir ekilde Hz. Muhammed’in çocukluk y llar n  konu edinmesi 
onun “amaçl  iirler” de kaleme alan bir air oldu unu göstermektedir. O, Müslüman Türk çocu unun 
Hz. Muhammed’i kendisine örnek almas , onu bir rehber ve önder olarak görmesi gerekti ini dü ünerek 
böyle bir eser ortaya koymu tur. Eserde Hz. Muhammed’in çocuklu unda çekti i s k nt lara nas l gö üs 
gerdi i ve hayat mücadelesinden vazgeçmedi i hususuna da yer verilmi tir. Müslüman Türk çocu unun 
da ayn  vas flar  ta mas n  arzu etmektedir. Hülasa Hz. Muhammed’e duydu u sevgi ve sayg  bu eserin 
ortaya ç kmas na vesile olmu tur.  

iirleri ekil bak m ndan de erlendirildi inde; Ferâhî’nin hem halk iirinin ekil özelliklerinden hem de 
divan iirinin ekil özelliklerinden faydaland n  söylemek mümkündür. Özellikle dörtlük naz m 
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birimiyle kaleme ald  iirleri hece ölçüsüyle, beyit naz m birimiyle yazm  oldu u gazel ve mesnevileri 
aruz ölçüsüyle yazm t r. iirlerini adland r rken naz m ekillerinin isimlerini tercih etmeyip bunun 
yerine konular  dikkate alarak isimlendirmesi onun modern iirle de ili kisini göstermektedir. Bu 
yönüyle onu, halk ve divan iirinden beslenen, modern iirin de gereklerinden uzak durmayan bir air 
olarak vas fland rmak mümkündür. 

Notlar 

1. Söz konusu hat ray  Atilla mamo lu Necati Demir’e nakletmi  o da eserinde bu nükteye yer 
vermi tir (Demir, 2011: 94-95). 

2. Batmak, Gözden kaybolmak 

3. “Metne metinsellik özelli i kazand ran en önemli olgulardan bir tanesi de metnin di er 
metinlerle olan ili kisidir. Çünkü hiçbir metin ba ka metinlerden yal t lm  bir biçimde 
üretilmez; tek ba na bir varl k de ildir ve di er metinlerden ba ms z okunamaz.” (Beaugrande 
und Dressler, 1981: 182). Konuyla ilgili bk. Aktulum, (1999, 2013) 

4. Devellio lu’nun sözlü ünde “mevlit; insan n do du u yer, do ma, dünyaya gelme zaman ” 
eklinde aç klanmaktad r. Terim olarak da “Hz. Muhammed’in do umunu anlatan eserler” 

olarak belirtilmektedir (Devellio lu, 1988: 760). Mevlit yazma gelene i slam dünyas nda 
oldukça yayg nd r. Bu konuyla ilgili çok say da çal ma mevcuttur. Detayl  bilgi için u 
kaynaklara bkz. Al c  (2009), Bekta  (2011), Kara (2007), Kölelekli (2007), Maz o lu (1974), çli 
(2012), Kurnaz (2007), Tatç  (2007), Ceyhan (2000). 

5. Çölden 

6. Halime’nin k z , Hz. Muhammed’in sütkarde i 

7. Hz. Muhammed’in bu ad ndan ba ka “Ahmed, Mahmud ve Mustafa” gibi adlar  da 
bulunmaktad r. Ahmed, Hz. Muhammed’in ncil’de geçen ad d r. 
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36-Ahmed Pa a ve Ahmed-i R dvân’ n “la’l” redifli kasidelerinin mukayesesi 

Kamile ÇET N1 

APA: Çetin, K. (2022). Ahmed Pa a ve Ahmed-i R dvân’ n “la’l” redifli kasidelerinin mukayesesi. 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 582-602. DOI: 10.29000/rumelide.1073996. 

Öz  

Klâsik dönem Türk airleri, iirlerinde birçok malzemeyi farkl  tasavvurlarla söz konusu etmi lerdir. 
Bir k s m unsurlar  ise, de i ik naz m ekillerinde redif olarak seçmi lerdir. Redif sözcükleri, 
manalar na, ses de erlerine, renk, ekil, koku ilgilerine göre, iirlerde türlü ça r mlara zemin 
haz rlam lard r. airler, birçok ba ka unsurun yan nda bir k s m objelere de rediflerde yer 
vermi lerdir. Renkleriyle, parlakl klar yla dikkati çeken baz  de erli ta lar, beyit düzeyinde ele 
al nmalar n n yan nda, redif olarak kullan lm lard r. Bu ba lamda, firuze, lâl, mercan, yakut gibi 
de erli ta lar, ba ta te bih olmak üzere, farkl  edebî sanatlara konu edilmi lerdir. Esasen ba ka 
renkleri de bulunmakla birlikte, daha ziyade k rm z  rengiyle ön plana ç kan lâl, airlerin kay ts z 
kalmad  k ymetli ta lardand r. XV. yüzy l airlerinden Ahmed Pa a’n n Fatih Sultan Mehmed ve 
XVI. as r airlerinden Ahmed-i R dvân’ n Sultân II. Bâyezid için yazd klar  “la’l” redifli kasideleri 
vard r. Kasidelerden ilki elli dokuz, ikincisi yirmi be  beyittir. “mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün” 
kal b yla yaz lan iirlerin redif ortakl  yan nda kafiyeleri de ortakt r. Bu bak mdan, Ahmed Pa a’n n 
iiri zemin/model iir, Ahmed-i R dvân’ n kasidesi ise, ona yaz lm  bir naziredir. Her iki 

manzumede, klâsik kaside bölümleri olan nesib, medhiye, fahriye bölümleri vard r. Ahmed Pa a’n n 
kasidesinde dua bölümü bulunurken Ahmed-i R dvân’ n iirinde dua bölümü yoktur. Makalede, “la’l” 
redifli kasideler; nazire, mazmun ortakl , redif kullan m  ve “la’l” kelimesinin tedaileri bak m ndan 
mukayeseli olarak de erlendirilecektir.  

Anahtar kelimeler: Ahmed Pa a, Ahmed-i R dvân, kaside, la’l 

Comparison of Ahmed Pasha and Ahmed-i R dvân’s odes with “la’l” redif 

Abstract  

Classical period Turkish poets mentioned many materials in their poems with different conceptions. 
They have choosen some elements as redifs in different verse forms. Redifs have prepared the ground 
for various connotations in poems according to their meanings, sound values, colors, shapes and 
smell interests. Words have prepared the ground for various connotations based on their meanings, 
sound values, color, shape and smell. Poets have placed included some objects in redifs as well as 
many other elements. Some precious stones, which attract attention with their colors and brilliance, 
are used as redifs as well as being handled at the level of couplets. In this context, precious stones 
such as turquoise, garnet, coral and ruby have been the subject of different literary arts, especially 
similes. Although there are other colors, the garnet, which stands out with its red color, is one of the 
precious stones that poets do not ignore. There are eulogies with “la’l” redif that were written by the 
15th century poet Ahmed Pasha for Sultan Mehmed II and the 16th century poet Ahmed-i R dvân for 
Bayezid II. The first euolgy is fifty-nine, the second one is twenty-five couplets. The poems written 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü (Isparta, Türkiye), 

kamilecetin80@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1676-0234 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 29.12.2021-
kabul tarihi: 20.01.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1073996]  
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with the pattern “mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün” have a common rhyme as well as redif partnership. 
In this respect, Ahmed Pasha's poem is a ground poem and Ahmed-i R dvân’s ode is a nazire written 
for it. In both verses, there are sections of nasib, medhiye and fahriyya, which are the sections of 
classical eulogies. While there is a prayer section in Ahmed Pasha’s ode, Ahmed-i R dvân’s poem does 
not have this section. In the article, qasidas with “la’l” redif will be evaluated comparatively in terms 
of nazire, mazmun partnership, use of redif and the connotations of the word “la’l”. 

Keywords: Ahmed Pasha, Ahmed-i R dvân, qasida, la’l 

Giri  

Klâsik dönem Türk airleri taraf ndan akik, elmas, firuze, mercan gibi de erli ta lar, farkl  vesilelerle, 
iirlerde söz konusu edilmi tir (K rb y k 2007: 61-75; Özgeri  2016: 307-324; Toprak: 2017; Da lar 

2018: 30-35; Uysal Bozaslan 2019: 370-394; Ye ilba  2019: 689-712; Aslan Keskin 2021: 312-330). Bu 
ba lamda, lâl ta  da airlerin zikrettikleri k ymetli ta lardand r. Esasen bir yakut çe idi olan (Kutlar 
2004: 229) ve farkl  renkleri bulunan lâl (Kutlar 2005: 90), iirlerde daha ziyade k rm z  rengiyle söz 
konusu edilmi tir. En makbulü Bedah an’da ç kar ld  için2, Lâl-i Bedah anî olarak da 
isimlendirilmi tir. Do u edebiyatlar nda sevgilinin duda  için te bih veya istiâre arac d r. Hattatlarla 
müzehhiplerin yaz  ve tezhipte kulland klar , k rm z adl  bir böcekten ç kar lan “k rm z  boya, mürekkep” 
anlam na gelen lâl mürekkebi  (la’lî mürekkep) de (Yaz r 1974: 184; Pakal n 1993: 353) ad n  lâl ta ndan 
almaktad r (Yaman 2012/1: 130). Lâl ta n n k rm z  renginin yan nda k z l, sar , ye il ve mor renkte 
olanlar  da vard r (Murad 2019: 123). Klâsik Türk iirinde, bir yakut çe idi olarak aç k k rm z , bilhassa 
tamlama olarak kullan ld nda pembe renkli olan  ön plana ç km t r. Sevgilinin duda ndan ba ka, 
“ arap, kan” ve “â n kanl  gözya lar yla” ili kilendirilmi tir. airlere göre, kayalarda sakl  olan lâl, 
kaya k r larak ç kar l r, ci er kan yla boyan r ve güne te kurutulur3. iirlerde ba ta te bih ve istiâre 
olmak üzere, farkl  edebî sanatlarla birlikte ele al nm t r (Pala 2003: 69-70). airler, iirlerinin ne kadar 
de erli oldu unu ifade için lâl ta  benzetmesinden istifade etmi lerdir (Pala 2002: 295). Ayr ca redifi 
“lâl” olan iirler de yaz lm t r (Kutlar 2005: 26).  

Bilindi i üzere iirde redifin farkl  i levleri vard r4. airler, di er iir ekillerinde oldu u gibi, zaman 
zaman kasidelerinde de birtak m obje adlar n  redif olarak seçmi lerdir5. Kasidede bir obje, bir de erli 
ta  olarak “la’l” kelimesini redif olarak kullanan iki isme rastlanm t r. airlerden ilki, airlerce üstat 
kabul edilmi  XV. as r airlerinden Ahmed Pa a (d. 830/1426?-ö. 902/1496-97) (Alpaslan 1987: 10; 
Tarlan 1992: 11-12; Kut 1989: 111-112; Karabey 2014) di eri ise, XV. yüzy l n ikinci yar s yla XVI. asr n 
ilk yar s nda ya am , do um ve ölüm tarihi net olarak bilinmeyen (d.?/?-ö. 935-945?/1528-1538?)   
(Ünver 1986: 73-125; Çeltik 2011: 1-5; Savran, 2021) Ahmed-i R dvân’d r. Kasidelere redif, vezin, kafiye, 
anlat m özellikleri, te bihler ve airlerin ya ad  dönem aç s ndan bak ld nda Ahmed Pa a’n n 
kasidesi zemin/model iir, Ahmed-i R dvân’ n kasidesi ise naziredir. Nazire kavram n  tespitte vezin, 
kafiye ve redif mü terekli inin önemli oldu una dair görü ler vard r. Di er taraftan eda, mana ve 
muhteva da dikkate al nmas  gereken unsurlar aras nda zikredilmi tir. Buna göre, zemin iirde yer alan 
kavramlar n, i lenen konunun, öne ç kar lan baz  unsurlar n nazirede de ele al nmas  söz konusudur. 
Dikkat çekici bir husus da nazire airi, zemin iirin sahibini manzumesinde zikretmeyebilir (Köksal 

                                                             
2  Baz  kaynaklarda lâl madeninin dünyada sadece Bedah an’da bulundu u bilgisi vard r; Kutlar 2005: 90. 
3  Lâl ta n n k rm z  rengini almas  için taze ci er kan  içine konuldu una dair bir rivayet vard r; Sûdî-i Bosnevî 2020: 1227. 
4  Bu konuda geni  bilgi için bkz Akün 1994: 402-403; Albayrak 2007: 523-524; Kurnaz 1997: 265-276; Macit 1996: 88; 

Sakall  2008: 147-168. 
5  Bu konuda bkz. Mermer 1997: 199-218; Çetin 2014: 572-628; Çetin 2019: 159-170. 
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2006: 31-47). Nazire gelene inin airlerin yeti melerinde, iir bilgilerinin artmas nda önemli bir rolü 
vard r (Yavuz 2013: 360). 

Farkl  yüzy llara ait divanlardan yap lan taramalar neticesinde, redifi “la’l” olan ve Ahmed Pa a ile 
Ahmed-i R dvân’ n kasideleriyle benzerlik gösteren gazellere rastlanm t r. Buna göre, XV. yüzy ldan 
Mesîhî, Tâcî-zâde Cafer Çelebi, XVI. as rdan Bâkî ve XVII. yüzy ldan Kâtib-zâde Sâk b, “la’l” redifli 
gazeller yazm  airler olarak tespit edilmi tir. Yap lacak daha geni  çapl  bir tarama neticesinde bu 
say n n artmas  muhtemeldir. Mesîhî’nin gazeli, yedi beyittir (Mengi, 2020: G. 143, 208). Lâl, “sevgilinin 
dudaklar na öykündü ü için utan p yüzü k zarm  kimse, sevgilinin â n kanl  gözya lar ndan yap lm  
küpesi, arap ta  (Çelik 2019: 27),  â n kanl  gözya lar , kan yutarak itibar bulmu  ki i” olarak 
tasavvur edilmi tir. Tâcî-zâde Cafer Çelebi, gazelini be  beyit olarak kaleme alm t r (Erünsal 2008: G. 
117, 413-414). air, lâl ta  için “sevgilinin duda na özendi i için utan p yüzü k zarm  kimse, â n 
dikene benzeyen kirpiklerindeki gülü and ran gözya lar , sevgilinin her nefeste misk saçan duda , 
rengini güne ten almas na atfen â n güne  gibi olan sevgili için döktü ü kanl  gözya lar , kolayca 
k r lmas  özelli iyle airin rakip taraf ndan k r lan gönlü” ilgilerine yer vermi tir. Bâkî’nin gazeli, on 
beyitten olu maktad r ve bir övgü iiri olarak Sultan Selim için yaz lm t r (Küçük Tarihsiz: G. 311, 212-
213). air için lâl; “sevgilinin irin duda ndan utanan, onun güzel sözleri kar s nda k r lan, mâ u un 
duda na â k olup toz toprak içinde kalm  dü kün kimse, sevgilinin latif ve parlak dudaklar d r. 
Yapraklar  ve meyveleri lâl ta  olan bir dal, â n küpesi, lezzetli arap, padi ah n ihsan yla madende 
en halis derecesine ula an ta , güne  mesabesindeki Sultan’ n madene ba lad  kadehinin feyziyle 
olu an k ymetli ta , nar a ac n n dal , Bâkî’nin iiri”dir. Kâtib-zâde Sâk b ise, la’l redifli gazelini be  beyit 
olarak kaleme alm t r (K rb y k 2017: G. 391, 732-733). “Sevgilinin duda ndan utanan, bu sebeple 
erimi  lâl ta na dönen su, sevgilinin duda yla ayn  renk ve çe nide olan halis arap” airin lâl ta yla 
kurdu u ilgilerdendir. Di er taraftan, “de erini artt ran eyin su oldu u, asl nda siyah bir ta  olmas na 
ra men, rengini güne ten ald ” söylenmi tir. air, “gonca istiâresiyle kar lad  sevgilinin lâl renkli 
duda n n hayaliyle taze ve k rm z  mürekkeple yaz lan kitab n , kuvvetle muhtemel divan n ” da lâl 
ta na benzetmi tir. Gazellerle ilgili dikkati çeken baz  hususlar vard r. Buna göre, bahsi geçen be  gazel, 
Ahmed Pa a’n n ve Ahmed-i R dvân’ n la’l redifli kasideleriyle ayn  kal pla, yani “mef’ûlü fâ’ilâtü 
mefâ’îlü fâ’ilün” kal b yla kaleme al nm lard r. Kâtib-zâde Sâk b hariç, di er airlerin gazelleri, 
kafiyeleri bak m ndan Ahmed Pa a ve Ahmed-i R dvân ile ayn d r ve “-âr” kafiyesiyle yaz lm lard r. 
Kâtib-zâde, kafiye için “-âb” hecesini tercih etmi tir. Bu durumda, “la’l” redifli iirlerin kafiyelerinde 
zengin kafiye kullan lm t r. eklî benzerliklerin yan nda, la’l ta n n iirlerde ele al n , ba ta te bih 
olmak üzere, kurulan di er ilgiler de, makalede ele al nan “la’l” redifli kasidelerle benzerlik ve bazen de 
mü tereklik göstermektedir. 

Ahmed Pa a, Fatih Sultan Mehmed ad na 59 beyitten olu an “la’l” redifli bir kaside kaleme alm t r 
(Tarlan 1966: 32-37; Tarlan 1992: 48-51). iirin kal b , “mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün”dür. Kasidenin 
ilk 19 beyti nesib, 20. beyti girizgâh, 21 ilâ 52. beyitler aras  medhiye bölümüdür. Fahriye bölümü, 53.-
57. beyitler olarak düzenlenmi tir. Kasidenin son iki beyti de dua bölümü olarak nitelendirilebilir. 
Ahmed-i R dvân Divan ’nda Sultan II. Bâyezid için kaleme al nm  25 beyitten olu an bir kaside vard r 
(Çeltik 2011: 241-242). iirin ilk 15 beyti nesib, 16. beyit girizgâh, 17 ve 24. beyitler aras  medhiye ve son 
beyit de fahriye durumundad r. air, dua bölümüne yer vermemi tir. Kaside, “mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü 
fâ’ilün” kal b yla yaz lm t r.  
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ki kasidenin muhteva özellikleri bak m ndan mukayese edilmesi 

Çal man n bu k sm nda Ahmed Pa a ve Ahmed-i R dvân’ n nesib kasidelerinin, medhiye, fahriye ve dua 
bölümlerinde lâl ta yla ilgili hangi tasavvurlara yer verdikleri ortaya konulacakt r. Parlakl k ça r m  
bulunan k rm z  renkli lâl ta n n di er renklerle, k ymetli ta larla, madenlerle, ele al nd  edebî 
sanatlarla ve söz konusu edildi i mazmunlarla iki iirdeki yans malar  üzerinde durulacakt r. 

1. Kasidelerin nesib bölümleri 

Ahmed Pa a ve Ahmed-i R dvân, kaleme ald klar  kasidelerinin nesib bölümlerinde lâl ta n  merkeze 
alarak birtak m tahayyüllere yer vermi lerdir. Dikkati çeken husus, airlerin lâl ta n  “sevgilinin duda , 
a z , â n kanl  gözya lar , arap” gibi mü terek te bihlere konu etmeleridir. Ancak anlat mlar  ve 
kurgular  elbette birbirinin ayn  de ildir. Bununla birlikte, Ahmed-i R dvân’ n, Ahmed Pa a’n n 
kasidesinin nesib bölümünden baz  tasavvurlar  do rudan ald  görülmü tür. Dilenci kimli indeki 
â n, sevgiliden lâl ta na benzeyen buse talebi, bu ba lamda zikredilebilir. Ahmed Pa a, dünyan n 
zümrüt ye ili örtüyle bezendi i bir atmosferde sâkîye âl (hile) etmeyip eline lale gibi lâl renkli kadehi 
almas n  söylemi tir. Neredeyse ayn  anlat m, Ahmed-i R dvân’da da vard r. Buna göre R dvân, 
çimenli in zümrüt elbiseyle bezendi i bir sahne çizmi tir. airin sâkîden iste i, naz etmeyip eline lale 
gibi lâl renkli kadehi almas d r. Ahmed Pa a, sevgilinin bir gülü ünün, Ahmed-i R dvân ise, inciye 
benzeyen kelam n n yüz bin lâl ta ndan daha de erli oldu unu söylemi lerdir. Ahmed-i R dvân, Ahmed 
Pa a’n n medhiye bölümünde yer verdi i bir ilgiyi, oldukça yak n ifadelerle nesib bölümünde 
zikretmi tir. Ahmed Pa a’da, gözya lar  ve yanak, memdûhun kap s nda alt nla i lenmi  lâl 
dö emektedir. Ahmed-i R dvân’da ise, gözya lar  ve yanak, sevgilinin gezintisini güzelle tirmek için 
alt nla i lenmi  lâl görevindedir. 

1.1. Ahmed Pa a’n n kasidesinin nesib bölümü 

Ahmed Pa a, sevgilinin di lerini inci, duda n  ona perdedâr olmu  lâl olarak nitelendirmi tir. Perdedâr; 
“ba ta padi ahlar olmak üzere, devlet ileri gelenlerinin kap  perdeleri yan nda duran hademe” (Pakal n 
1993: 771) demektir. nci di lerin her biri, airin gözünden binlerce lâl dü mesine sebep olmu tur. 
Böylece sevgilinin dudaklar  yan nda, airin kanl  gözya lar  da lâl ta yla ili kilendirilmi tir. Lâlin 
ta d  k rm z l k ve parlakl k ilgisi, incide parlakl k ve beyaz renk ça r m yla sa lanm  
görünmektedir: 

Lü’lü’ di ün kim olm  ana perde-dâr lâ’l 

Her dânesi dü ürdi gözümden hezâr lâ’l 

Öda ac , Osmanl  toplumunda tütsü için kullan lan maddelerin ba nda gelmektedir. Bir miktar öda ac  
parças  slat l p içinde kömür ate i bulunan bir buhurdana konulmakta, misafirlere sunulmaktad r. 
Buhurdandan ç kan duman, sakal, ba , sar k gibi k s mlar  kokuland rmada kullan lmaktad r 
(Kömürciyan 1988: 124). aire göre, sevgilinin yana ndaki ben, â n gönlünde ate e konmu  öda ac  
gibi bir etkiye yol açm t r. Yanakla öda ac  aras nda renk ilgisine dayanan bir te bih vard r. Mücevher 
kutusu olarak nitelendirilen dudak, airin gözünde lâl ta n  yadigâr b rakm t r. Bu beyitte de, lâl-
gözya  benzetmesi söz konusu edilmi tir: 

Hâl-i ruhun dilümde kod  âte  üzre ‘ûd 

Dürc-i lebün gözümde kod  yâdigâr lâ’l 
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Felek, geçmi te dokuz katl  olarak dü ünülmektedir ( entürk 1994: 135; Kurnaz 1995: 306). Lâl, 
sevgilinin duda  ve afak için benzetme vas tas  olmu tur. Ans z n afak yerine sevgilinin duda n n 
aksi dü ecek olsa, dokuz katl  felek karars z olacakt r. airin, güne e kar  tutulan lâl ta n n türlü 
yans malarla parlamas  hakikatinden yola ç karak, böylesi bir tasavvurda bulunmu  olmas  
muhtemeldir: 

Dü se afak yirine lebün ‘aksi nâ-gehân 

Filhâl ola bu nüh felek-i bî-karâr lâ’l 

Mercan, k rm z  renkli ta lardand r (Bozkurt 2011: 140). Sevgilinin mercan renkli duda n n hayaliyle 
kan yutup ölen bir â n ad  yaz lacak olsa mezar ta  dahi lâl ta na dönecektir. Beyitte, lâl ta n n 
rengine atfen, “mercan renkli dudak, kan yutarak ölmek” ifadelerine yer verilmi tir. Di er taraftan, lâl 
ta -mezar ta  ilgisi, lâl ta n n da nihayetinde bir ta  olmas  hakikatine dayanmaktad r. Ayn  zamanda, 
mezar ta lar ndaki kitabelerin bilhassa cetvel k s mlar n n k rm z  boyayla boyanmas na (Y lmaz 2013: 
271) i arette bulunulmu  olabilir: 

Mercân lebün hayâline kan yudup ölenün 

Ad n  yazsalar ola seng-i mezâr lâ’l 

Klâsik Türk iirinde sevgilinin siyah renkli ve ho  kokulu saçlar  miskle ili kilendirilmi tir (Baytop-
Bozkurt 2005: 181). Misk, sevgilinin saçlar n n hevesi yüzünden her eyle alâkas n  kesmi tir. Lâl ta  
ise, onun duda n n hayali sebebiyle memleketini terk etmi tir. Miskle sevgilinin saçlar , lâl ta yla 
duda  aras nda bir ilgi kurulmu tur: 

K ld  saçun hevâs na kat’-  alâka mü g 

tdi lebün hayâline terk-i diyâr lâ’l 

Â n k ymetini art ran gam çekmesidir. Buna mukabil, lâl ta na itibar kazand ran kan yutmas d r. 
Ahmed Pa a, zaten k ymetli ve k rm z  renkli bir cevher olan lâl ta n n rengini, de erini onun kan 
yutmas na ba lam t r. Kan yutmak; “eziyet çekmek” ( emseddin Sâmî 1995: 1039) manas nda bir 
deyimdir: 

Gam çekmeyince k ymeti artar m  ‘â kun 

Kan yudmay nca buld  m  hîç i’tibâr lâ’l 

Cennet, airlerin sevgilinin kûyu (mahallesi, köyü) için kulland klar  te bihlerden biridir (Pala 2002: 
292). Klâsik Türk iirinde â k, kanl  gözya lar  dökmektedir (Pala 2002: 6). Sevgilinin bulundu u yer, 
cennettir. Baz  zamanlar, buran n her taraf , â n de erli ta lara benzeyen ya lar yla âdeta lâl ta na 
dönmektedir. air, bir kez daha kanl  gözya lar yla hem ekil hem de renk esas  sebebiyle lâl ta  
aras nda bir benzerlik kurmu tur: 

Demler gelür ki cennet-i kûy nda dilberün 

E küm cevâhiri ile olur her civâr lâ’l  

Yetim, Klâsik Türk iirinde gözya  için yer verilen te bih unsurlar ndand r (Pala 2002: 152; Deniz 
2004: 92). Dilenci ise, iirlerde zaman zaman â k için kullan lan benzetmelerden biri durumundad r 
(Dikmen-Çetin 2008: 528). Ahmed Pa a, kendisini dilenciye, gözya n  yetime te bih etmi tir. Dilenci 
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kimli indeki air, gözya  yetimini al p sevgilinin yan na gelmi tir. Sevgilinin güzellik zekât ndan 
bekledi i kar l k, kendisine lâl k ymetinde olan busesini sunmas d r: 

Geldüm yetîm-i e k ile hüsnün zekât na 

Sun bûsen ile sâyilüne ey nigâr lâ’l 

Ahmed Pa a, bahar n geli ini cihan n zümrüt yayg yla bezenmesi olarak ifade etmi tir. airin böyle bir 
atmosferde sâkîden iste i, hile etmeyip eline lâle gibi lâl renkli kadehi almas d r. Beyitte renk 
münasebeti sebebiyle lâl ta yla lâle aras nda bir ilgi söz konusudur. Di er taraftan lâl, içinde k rm z  
arap bulunan kadeh için istiâre durumundad r. “Âl etmek” ifadesindeki âl, hem “aldatma, düzen, tuzak, 

hile” anlam ndaki (Türkçe Sözlük 1998: 69) kelimeyi hem de al (k rm z ) rengi (Türkçe Sözlük 1998: 69) 
hat rlatmaktad r. Beyte hâkim olan renk tablosu, ye il ve k rm z  renkleridir: 

Sâkî cihân bezendi zümürrüd bisât ile 

Âl etme al elüne yine lâle-vâr lâ’l 

“Deryâ-y  la’l” terkibinin anlam ; “ arapla dolu zarf” demektir ( ükûn 1996: 885). Ahmed Pa a, lâl ile 
derya, alt nla zevrak (kadeh) (Turan 2009: 1027) aras nda bir ilgiye yer vermi tir. air, havan n 
mücevher, topra n lâl saçt  bir mevsimden, kuvvetle muhtemel bahardan söz etmi tir. Böyle bir 
zamanda beklenen ve istenen, alt n zevrak  lâl deryas na b rakmas d r. Her ta  gibi, lâl ta n n asl n n 
toprak oldu u gerçe ine de göndermede bulunulmu tur: 

Deryâ-y  lâ’le zevrak-  zer sal bu demde kim 

Gevher saçar havâ bitürür hâk-sâr lâ’l 

Sevgili, gül yanakl  bir güzeldir. airin ondan talebi, zay f bedenini kanl  gözya lar na gark etmemesidir. 
Yani, kendisine çok eziyet çektirip çok a latmamas d r. Bu hâli ifade için kulland  bir ba ka tasavvur 
da, ince bir ipli e lâl ta lar n  dizmemesidir. Beyitte lâl ta n n gerdanl k yap m nda kullan l na 
(Dikmen-Çetin 2012: 78) at fta bulunulmu tur. Leff ü ne r yoluyla “ten-i zaif-bir ince iplik”; “kanl  ya -
la’l ta na” kar l k gelecek ekilde kullan lm t r: 

tme ten-i za’îfümi kanlu ya uma gark 

Dizme bir ince iplige ey gül-‘izâr lâ’l 

Gû -vâr (küpe), Klâsik Türk iirinde lâl ta yla ve inciyle birlikte zikredilen bir kelimedir (Dikmen-Çetin 
2012: 74-75). Beyitte sevgilinin kula na as lan inci küpenin hayali söz konusudur. Bu hayal 
gerçekle ecek olsa, sevgilinin yana na dü en aksiyle inci küpe, lâl ta ndan yap lm  bir küpeye 
dönecektir. Beyitte k rm z ya e lik eden renk, beyazd r: 

Dür gû -vâr as lsa bünâ-gû un üstine 

‘Aksi ile haddünün ola ol gû -vâr lâ’l 

Klâsik Türk iirinin ba ka airlerinde de görüldü ü gibi (Pala 2002: 269), sevgili, güzelli in maden 
oca d r. O, bu oca a lâl ta na benzeyen duda ndan k ymet vermektedir. Sevgilinin bir gülü ünün 
pahas  yüz bin lâl ta ndan daha de erlidir: 

Ey kân-  hüsne lâ’l-i lebinden behâ viren 

Bir handenün bahâs  degül sad hezâr lâ’l 
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Sevgili, aire duda n n sözünü diline çok almamas  ikaz nda bulunmu tur. Bu uyar s n  lâl ta n n 
elmas  k rabilece i hakikatine dayand rm t r. Beyitte air, elmas-dil, lâl-dudak ilgisine yer vermi tir. 
Elmas, “mücevher olarak kullan lan, saydam, de erli ta ; elmast ra ” (Türkçe Sözlük 1998: 703) 
kar l nda kullan lm t r. Di er taraftan, madenler aras nda cam  kesebilme özelli ine sahip olan 
yegâne maden, elmast r (Pala 2002: 147). Ahmed Pa a, elmas n hem sert hem de k ymetli bir ta  olu una 
(Tolasa 2001: 484) vurgu yapm t r: 

Didi lebüm sözin inen alma zebânuna 

Elmasdan sak n ki bulur inkisâr lâ’l 

A a daki beyitte a kbâz oldu u ifade edilen bir dervi  tasavvuruna yer verilmi tir. Bu dervi in 
kerametlerinden biri de, göz yumup aç ncaya kadar her kenar  lâl ta yla doldurmas d r. Beyitte simya 
ilmi vas tas yla yapay de erli ta lar n üretimini (Burckhardt, 1999: 95) hat rlatan bir tasavvura yer 
verilmi tir. A kbâz kelimesinin “yalandan â kl k satan, â k-  kâzib” ( emseddin Sâmî: 938) manas  da 
suni k ymetli ta  üretimine i aret etmektedir:  

Dervî -i ‘ k-bâza kerâmet degül mi kim 

Bir göz yumup aç nca olur her kenâr lâ’l 

Â k airin kanl  gözya lar , sevgilinin zülfünün ucundad r. Bu sahneyi gören, “Ne kadar ho  bir latifedir; 
y lan, a z nda lâl tutar” demektedir. Beyitte kanl  gözya lar yla lâl ta  ve sevgilinin zülfüyle y lan 
aras nda bir te bih ilgisi bulunmaktad r: 

Kanlu ya um  zülfün uc nda gören didi 

Rengîn lâtîfedir tutar agz nda mâr lâ’l 

Gevher (cevher), k ymetli ta  ve mücevherdir (Pala 2002: 100). Sevgili, cefa ta yla airin gönlünü 
k rm t r. Oysa gönül, bir gevherdir. Nazl  sevgilinin k rd  kalbe kar l k olmak üzere, lâl vermesi 
gerekmektedir. Lâl ile kastedilen, dudak olmal d r. Beyitte yer alan “ vaz” kelimesi, k sas (Da c  2002: 
488-495) kavram n  akla getirmektedir: 

Urdun cefâ ta  ile s dun çünki gönlümi 

Gevher s dun ‘ vaz gerek ey îve-gâr lâ’l  

Osmanl  saraylar n n kap lar nda alt n varakl  süslemeler kullan lm t r (Ate öz 1994: 6). Murassa ise, 
“aralar nda kuma n da yer ald  birtak m malzemelerden yap lan eserleri, k ymetli madenler ve de erli 
ta larla süsleme sanat ”d r (Eke 2017: 9). airin gözya  ve yana , sultan sevgilinin saray n n meydan n  
k ymetli ta larla süslemek arzusundad r. Bunun için de, onun kap s nda alt nla i lenmi  lâl 
dö emektedir. air, sar  yana yla alt n yald z, gözya yla da lâl ta  aras nda bir benzerlik ilgisine yer 
vermi tir: 

Fer in murassa’ itmege sahn-  sarâyunun 

E k-ü-ruhum kapunda dö er zer-nigâr lâ’l 

Sevgiliden istenen, arap içmesidir. Böylece duda n n izi, kadehin kenar nda kalacakt r. Bu tablo, 
kadehin kula na lâl ta ndan yap lm  bir küpe tak lmas  imaj na yol açmaktad r: 

Nû  eyle câm-  bâdeyi nû în lebünle kim 

Gû -i kadehde zeyn ola bir gû -vâr lâ’l 
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1.2. Ahmed-i R dvân’ n kasidesinin nesib bölümü 

Ahmed-i R dvân, kasidesinin ilk beytinde lâl ta yla birlikte, “dür-bâr (inci saçan), âhvâr (hükümdara 
lay k ve yara r; iri taneli ve alâ cins inci) ( emseddin Sâmî 1995: 768), lü’lû (inci)” kelimelerini 
zikretmi tir. Sevgilinin a z n , ekil ve renk ilgisi itibariyle hokkayla ili kilendiren air, yine renk ve 
k ymet ilgisinden dolay  lâl ta yla ba lant  kurmu tur. Di ler için inci benzetmesine yer vermi tir. 
K rm z  renkli bir hokka içinde bulunan a z, di lerle birlikte, hem lâl hem inci te bihleriyle 
kar lanm t r. Böylesi güzellikteki ve k ymetteki bir a zdan elbette de eri yüz bin lâl ta na bedel olan 
inci gibi sözler dökülmesi kaç n lmazd r. Ahmed-i R dvân, daha ilk beyitten itibaren k rm z  rengin6 ve 

lt n n ön planda oldu u bir tablo resmetmeye ba lam t r: 

Dür-bâr-  hokka-i deheni âhvâr la l 

Lü lû kelâm nun semeni sad hezâr la l 

air, kasidenin ikinci beytinde k rm z  ve beyaz renklerin hâkim oldu u bir sahneye yer vermi tir. 
Bahreyn ile göz, Rum (Anadolu ülkesi) ile inci, Habe  ile “ben” aras nda te bih ilgisi kurmu tur. “ ki 
deniz” manas na gelen Bahreyn, Klâsik Türk iirinde hem güzel hem de en k ymetli incilerin anavatan  
olarak kabul edilir (Yeniterzi 2010: 304). Anadolu, beyaz tenli insanlar n ya ad  bir yer olmas ndan 
(Yeniterzi 2010: 315) ve muhtemelen renk ilgisinden dolay , inciyle ili kilendirilmi tir. Sevgilinin 
yana ndaki siyah renkli ben ise, Habe  te bihiyle (Yeniterzi 2010: 311) kar lanm t r. Ahmed-i R dvân, 
Bahreyn’e te bih etti i gözünün Anadolu’yu inciyle doldurdu unu söylemi tir. Buna mukabil, sevgilinin 
Habe  renkli beninin aksetti i ve zaten çok a lamaktan k pk rm z  olmu  gözü, lâl ta na benzemi tir: 

Bahreyni çe mümün k luban Rûm’  pür-dürer 

Hâl-i Habe  gözümde kod  yâdgâr la l 

Üçüncü beyte hâkim olan renk ise, bütünüyle k rm z d r. Ahmed-i R dvân, ikisi de k rm z  renk 
ça r m na sahip olan mercan ve dudak kelimelerini söz konusu etmi tir. Birdenbire, sevgilinin mercan 
renkli duda n n hikâyesini i iten lâl, madende huzursuzlanm  ve d ar ya ç km t r. Hüsn-i ta’lil 
yoluyla lâl ta n n olu umu, sevgilinin mercan gibi k pk rm z  olan duda na öykünmesine ba lanm t r. 
Beyitte “bîkarar” kelimesinin “karars z, sebats z, muztarip” ( emseddin Sâmî 1995: 331) anlam  da 
dü ünülebilir. Bu ba lamda, bir k s m kaynaklarda lâl ve mercan n, hem de erli hem de kullanan ki iyi 
rahatlatan ta lar olarak nitelendirilmesi (Demir-K l ç 2003: 26) akla gelmektedir: 

Mercân lebün hikâyetin i itdi nâgehân 

Kân içre turmad  oluban bî-karâr la l 

Lâl, yüzük ta nda kullan lan de erli ta lardand r (Tunç-Yeniterzi 2013: 2640). Gül yanakl  sevgilinin 
a z , inci gibi di leri ihtiva etmesinden dolay  bir mücevher kutusudur. ekli, yüzü ü hat rlat r. Zaman 
zaman mühür olarak da dü ünülür. Üstelik bu kutunun içi parlak, iyi cins incilerle doludur. Nitekim lâl 
ta , yüzü e yak r: 

Dürc-i dehânun old  çü pür-lü lû-y  ho -âb 

Olsa yüzükde yara ur ey gül- izâr la l 

air, takip eden beyitte sevgilinin duda n n evkiyle gözlerinin kan saçt n  söylemi tir. Böyle bir 
durumda, cevhere benzeyen gözya lar yla, her diyar lâl ile dolsa a lmaz. Beyitte tercih edilen evk 
                                                             
6  Klâsik Türk iirinde k rm z  renk konusunda geni  bilgi için bkz. Demir 2015: 57-91. 



590 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Comparison of Ahmed Pasha and Ahmed-i R dvân’s odes with “la’l” redif / K. Çetin (pp. 582-602) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

kelimesinin “istek, heves” (Türkçe Sözlük 1998: 2089) manas n n yan nda “ k” anlam ndaki “ avk” 
okuyu u da (Türkçe Sözlük 1998: 2079) ça r t r lacak biçimde kullan lm t r: 

evk-i lebünle gözlerüm olursa hûn-fe ân 

Ya um cevâhiriyle tola her diyâr la l 

Devam eden beyitte sevgilinin Kevser arab na benzeyen duda  sebebiyle sarho  olup ölen bir kimseden 
bahsedilmi tir. Yâr taraf ndan katledilen bu ki iye lâl denmesine a mamal d r. K rm z  renk ça r m  
sebebiyle, “Kevser-leb, arâb, maktul-i yâr” kelimeleri, “la’l” ile birlikte zikredilmi tir:  

Kevser-lebün arâb ile mest olup ölenün 

Dinse aceb mi ad na maktûl-i yâr la l 

Osmanl  sultanlar n n yüzüklerinin mühür olarak kullan m  söz konusudur (Küçüka c  2013: 56). Kâl; 
“cevherleri eritmek” (Redhouse 1987: 1419) anlam ndad r. Ahmed-i R dvân, “kâl olmak (cevherler 
eritilmek), zer (alt n), taç, nigîn (yüzük, mühür, hâtem) ( emseddin Sâmî 1995: 1471) ve la’l” 
sözcüklerini bir arada kullanm t r. Böylelikle beyitte, hem sar  ve k rm z  renklerin hem de parlakl n 
hâkim oldu u bir manzara canland r lm t r. Alt n n k ymeti eritildikten sonra alt na dönü mesiyle olur. 
Alt n, i lem görmeden padi ah tac  olmaz. Lâl ta  da yüzükte mühür olmas yla ihtiyar sahibi olmu tur: 

Kâl olmay nca olmad  zer tâc-  ehriyâr 

Buld  nigînün ile ehâ ihtiyâr la l 

airin objektifi, “mestâne, tîr-i müje, lâlezâr, la’l” kelimeleriyle bir kere daha k rm z n n hâkim oldu u 
bir sahneye çevrilmi tir. Sevgilinin sarho u and ran gözlerinde her daim keramet vard r. Böylesi gözler, 
kirpik okundan da destek alarak, dünyay  lâl ta yla bir lâle bahçesine çevirmi tir: 

Mestâne gözleründe kerâmet hemîn ola 

Tîr-i müjenden old  cihân lâlezâr la l 

lk sekiz beyitte üçüncü teklik ah s a z ndan anlat m n  sürdüren air, dokuzuncu ve onuncu beyitte 
birinci teklik ah s a z ndan konu maktad r. Ahmed-i R dvân, sevgilinin cömertli inden ayr  dü mü tür 
ve inayet beklentisi içindedir. Bu hâliyle kendisini bir dilenci olarak nitelendirmekte, nazl  sevgilinin lâl 
renginde ve k ymetinde olan duda ndan buse talebinde bulunmaktad r: 

Dü düm cüdâ keremden umaram inâyeti 

Sun bûsen ile sâ ile ey îvekâr la l 

“Kan” ve “la’l” kelimelerinin zikredildi i beyitte ön plandaki renk, yine k rm z d r. Sevgiliden ayr  dü en 
air, zaman zaman bu ayr l n etkisiyle çok a lamaktad r. Neticede gözleri kan çana na dönmü tür. 

Kanl  gözya lar , hem ekil hem de renk itibariyle lâl ta na benzetilmi tir: 

Demler gelür ki banâ firâk nda dilberün 

Kanlar gözümden ola revân bî- ümâr la l 

Klâsik Türk iirinde Aden, güzel ve k ymetli incilerin diyar d r (Yeniterzi 2010: 304). Aden incisi, 
sevgilinin di lerinin esiri; lâl ta  ise, yakut dudaklar n n kuludur. Bir ba ka ifadeyle, sevgilinin inci 
di leri Aden incisinden, yakut dudaklar  lâl ta ndan daha k ymetlidir: 
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Pür-di lerün esîri durur lü lû-y  Aden 

Yâkût leblerün kuludur ey nigâr la l 

Sevgilinin güzelli i bir mücevher olmu , bu hâliyle elinde ebçerâ  tuttu u hâlde her gece, âlemin 
meydan na lâl saçmaktad r. Beyitte söz edilen ebçerâ ; geceleri ç ra gibi yanan bir gevherdir (Mütercim 
Âs m Efendi 2000: 713; Levend 1984: 178). Ahmed-i R dvân, geceleri d ar da dola maya ç kan birinin 
ayd nlatma âletlerinden yararlanmas  gerçe inden hareketle böylesi bir tasavvur olu turmu tur: 

Bir gevher old  hüsni tutup elde eb-çerâg 

Her gice sahn-  âleme eyler nisâr la l 

air, sar  ve k rm z  renklerini ve lt y  “hûn-  ya , zer-nigâr, la’l” kelimelerinin ça r m gücünden 
yararlanarak canland rm t r. airin anlat m na göre lâl ta , süslü bir ekilde seyrana ç kmak için büyük 
çaba harcam t r. Bu noktada, airin sar  yana yla kanl  gözya lar ndan istifade edilmi tir. Burada, 
sapsar  yanakla zer-nigâr (alt nla i lenmi , yald zl ), (Devellio lu 2000: 1181) gözya  kan yla lâl ta  
aras nda bir ili ki söz konusudur: 

Pür-nak  u ziynet etmege zîbâ seyrânun  

Reng-i ruhumla hûn-  ya um zer-nigâr la l 

Kasidenin a a daki beytinde ye il ve k rm z  renkler ön plandad r. airin muhatab  sâkîdir. Ona, 
çimenli in zümrüt renkli elbiselerle bezendi ini, nazlanmaktan vazgeçip lale gibi eline lâl renkli kadehi 
almas n  söylemi tir. Beyitte çimenli in yemye il görüntüsü zümrüt ye ili elbiselerle, sâkînin elindeki 
kadeh de hem ekil hem renk ilgisi bak m ndan lale ve lâl ta  ile ili kilendirilmi tir. Di er taraftan, 
zümrüt ta n  (Kutlar 2005: 91) hat rlatacak bir kullan ma yer verilmi tir. Beyitte, Osmanl lar 
döneminde bezmin bahar mevsiminde daha çok aç k alanlarda tertip edilmesi âdetine (Bahad r 2012: 
211) telmih yap lm t r: 

Sâkî çemen bezendi zümürrüd libâs ile 

Nâz itme al ele kadehi lâlevâr la l 

Devam eden beyte hâkim olan renkler, sar  ve k rm z d r. Sâkîye tavsiyelerine devam eden Ahmed-i 
R dvân, kadehe nergis gibi alt n koymas n  söylemi tir. Beyitte renk ilgisinden yola ç k larak nergisle 
alt n, yakutla arap ve lâl ta  aras nda bir ilgi kurulmu tur. Di er taraftan nergisin, ayn  zamanda 
kadehle ili kilendirilmesi, Osmanl lar döneminde imal edilen nergis erbetini (Özdo an- I k 2007: 
1064) tedai ettirmektedir. Nergisin kadeh ve alt nla söz konusu edilmesi, alt ndan yap lm  kadehi 
(Batislam 2017: 16) akla getirmektedir: 

Nergis gibi piyâleye zer ko bu demde kim 

Yâkût  âb ile bitüre hâksâr la l 

2. Kasidelerin medhiye bölümleri  

Ahmed-i R dvân’ n medhiye bölümünde de birçok ilgiyi Ahmed Pa a’dan ald  görülmektedir. Buna 
göre Ahmed Pa a, Fatih Sultan Mehmed’in saray n  cennete benzetmi , lâl ta n n bu saray n 
topra n n cevheriyle iftihar etti inden söz etmi tir. Ahmed-i R dvân’ n beytinde ise, lâl ta  Bâyezid’in 
aya n n topra yla iftihar etmektedir. Ahmed Pa a, padi ah n aya na dudaklar ndan iki âbdâr 
(parlak) lâl dökece ini söylemi tir. Ahmed-i R dvân, Bâyezid’in geli ini müjdeleyen ki ilere 
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gözlerinden iki âbdâr (parlak) lâl verece ini ifade etmi tir. Lâl, Ahmed Pa a’da memdûhun lütfunun 
sözlerinden, Ahmed-i R dvân’da duda n n ve di inin letafetini i itti inden yüzü k zar p utanan bir 
kimliktedir. Ahmed Pa a, memdûhun cömertli iyle bahar bulutunun ya mur yerine lâl ya d raca  
bir tablo çizmi tir. Ahmed-i R dvân da ayn  tasavvura yer vermi tir. Ahmed Pa a’n n beytinde 
memdûhun cömertlik elinden deryaya parlak inci dü mü tür. Bunu gören lâl, duydu u korkuyla 
kayadan hisar yapm t r. Lâl, Ahmed-i R dvân’da memdûhun cömertlik eli eri ip tarumar edince 
korkuyla kendisine kayadan hisar yapan bir kimsedir. Ahmed-i R dvân, Ahmed Pa a’n n dua 
bölümündeki bir beytini medhiye bölümünde neredeyse birebir söz konusu etmi tir. Buna göre, Ahmed 
Pa a da, Ahmed-i R dvân da zaman n, devranda ta  lâl hâline getirdi ini söylemi lerdir.  

2.1. Ahmed Pa a’n n kasidesi 

Medhiyeye geçmeden evvelki girizgâh beytinde (Aydemir 2002: 153) Ahmed Pa a, saç  âdetine 
(Kurto lu 2009: 89-99) at f yapm t r. Padi ah n aya na saç lacak olan ey, airin dudaklar ndan 
dökülecek iki parlak lâl ta d r. Ahmed Pa a, kaleme ald  kasidedeki bu beyitten hemen sonraki beyit 
için lâl ta  benzetmesinden yararlanm  olmal d r: 

Didüm ki eh gelür ne dökersin ayag na 

Didi ki leblerümden iki âb-dâr lâ’l 

Ahmed Pa a, bir sonraki beyitte Fatih Sultan Mehmed Han’ n saray n  cennete te bih etmi tir. Lâl, bu 
saray n cevhere benzeyen topra yla iftihar etmektedir. air, her ta  gibi bu k ymetli madenin de, asl n n 
toprak olu una i aret etmi tir: 

Sultan Muhammed ol ki behi t-i sarây nun 

Toprag  cevherinden eder iftihâr lâ’l 

Hükümdarl k alametlerinden olan tac n, inci ve de erli ta larla süslenmesi söz konusudur (Bozkurt 
2010: 362). Di er taraftan tahtlarda da, de erli ta lardan istifade edilmi tir (Merçil 2010: 436). 
Padi ahlara lây k iri inci, Fatih’in tac n n kö esine yüz sürmü tür. Lâl ta  ise, bir köle gibi taht n n 
aya na ba  koymu tur. Sultan n tac ndaki inci, taht ndaki lâl ta , Ahmed Pa a’da böyle bir tahayyüle 
yol açm  olmal d r: 

Yüz sürdi tâc  gû esine dürr-i âh-vâr 

Ba  kod  taht  ayag na bende-vâr lâ’l 

air, devam eden beyitlerde memdûhunun cömertli ini methetmek için, daha ziyade hüsn-i ta’lil 
sanat ndan yararlanm t r. Ahmed Pa a’ya göre güne , sultan n bah i inin korkusundan sapsar  olmu ; 
lâl ta , onun sözlerinin lütfundan utan p mahcup olmu tur. Padi ah n tabiat n  miske te bih eden 
Ahmed Pa a, onun ihsan n n çoklu unu “denizler” ve “lâl ta ” ilgisiyle anlatm t r. Hükümdar, nereyi 
te rif ederse orada fakir fukaraya büyük ihsanlarda bulunmakta, lâl ta  saçmaktad r. Hatta bu sebeple, 
yürüdü ü her yol, bütünüyle lâl ta  hâlini almaktad r:  

Yollarda la’li öyle saçars n fakîre kim 

Her kanda yürüsen olur ol reh-güzâr lâ’l 

Ahmed Pa a, kurban kesildikten sonra kan n n alna sürülmesi âdetinden (Kaplan 2011: 177-179) 
yararlanm t r. Lâl ta , aln na padi ah n ad n  yazs nlar diye duydu u istek sebebiyle yüzünü ci er 
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kan yla y kamaktad r. Alt n  k ymetlendiren, sultan n sikkesine yüz sürmesidir. Burada, Fatih dönemine 
kadar gümü  sikke kullan l rken bu dönemden itibaren alt n sikke bast r lmas na (Tekin 2009: 183) at f 
vard r. Lâl ta , onun nam  sebebiyle me hur olmu tur. air, sultan n devrinde devletin ula t  zenginlik 
ve ihti am  böylesi bir tabloyla anlatmay  tercih etmi tir. Yârin duda , padi ah n aya  topra n n 
iksirini öptü ünden beri akikten lâl ta na dönü mü tür. Aki in çe itlerinden biri, turuncu rengi 
and ran k rm z  akiktir (Nay r 2011: 50). air, hem simya ilminde kullan lan iksire (Burckhardt 1999: 
79) at fta bulunmu  hem de k rm z  renkli ta lar olan lâl ve aki in as llar n n toprak olu u hakikatine 
göndermede bulunmu tur. Padi ah n cömertlik bulutlar  mücevher saçt ndan beri, bahçedeki her nar, 
ete ini lâl ta yla doldurmaktad r. Fatih’in cömertli i denizler misalidir. Buradan bir a aç ç kacak ve bir 
yere dikilecek olsa, yapraklar  mavi renkli firuze ta , meyveleri de lâl ta lar  eklinde olacakt r. Firuze, 
mavi renkli bir ta t r (Özcan 2020: 213): 

ksîr-i hâk-i pâyun  ragbetle öpeli 

Old  ‘akîk iken leb-i rengîn-i yâr lâ’l 

 

Gevher-fi ânl g ideli cûdun bulutlar  

Bâg içre dâmenin pür ider her enâr lâ’l 

 

Cûdun denizlerinden agaç ç ksa dikseler 

Pîrûze berg ola budag nda simâr lâ’l 

Sultan’ n bir ba ka ba ar s  da, sava  konusundaki ustal  ve daima dü manlar na galip gelmesidir. 
Ahmed Pa a, bunu ifade için sava  meydan n n otunun kimya âlimleri taraf ndan al n p 
de erlendirilmesi gerekti ini söylemi tir. Alt n, lâl ta  ve k rat kavramlar na yer veren air, kimya 
ilminde baz  maddelerden alt n elde edilmesine ve birtak m madenlerin özelliklerinin de i tirilmesine 
(Dölen 2002: 26) at f yapm t r. K rat, k ymetli ta lar n tart lmas nda alt n n ise, safl n n 
belirlenmesinde kullan lmaktad r (Kallek 2002: 438). Fatih devrinde devlet hem maddî hem de manevî 
bak mdan büyük ilerleme kaydetmi tir. air, bu hususu ifade için padi ah n devleti, da a himmetle 
nazar edecek olsa, suyun gülsuyu, da n kemerinin lâl ta  hâline gelece ini söylemi tir: 

Himmetle kûha bir nazar eylerse devletün 

Suy  gül-âb ola kemer-i kûh-sâr lâ’l  

Ahmed Pa a, sonraki beyitlerde lâl ile ilgili saç  âdeti, madende ve uzun zamanda olu an bir ta  olmas , 
kaz larak ç kar lmas  gibi hususlardan yararlanm t r. Lâl ta , padi ah n at n n toyna ndaki topra na 
saç lmak amac ndad r. Bunun için madende uzunca bir süre beklemektedir. Hükümdar n âdil 
yönetiminde namahremle i  birli i yapt  için dünya mülkünde ta l k olmu tur. Lâl, padi ah n 
zaman nda sevgilinin lâl renkli duda ndan renk çalm t r. Dolay s yla bir h rs z gibi dara ac na 
çekilmesi münasiptir. Fatih’in cömertli i sebebiyle iyi cins inci, elinden deryaya dü mü tür. Lâl ta , o 
korkuyla kendisine kayadan hisar edinmi tir. Padi ah n cömertli inden çekindi i için sevgilinin lâl 
renkli duda yla meydana ç kmamaktad r. Esir dü en inci, ipli e dizilmi  hâlde gelmektedir. Lâl ta , 
dü man kalesi gibi tarumar olmaktad r. Padi ah n mühründeki lâl, sanki inci saçan buluta binmi  
gibidir. Ak l, bunu görünce a r p kalm t r. Anla lan sultan, hem lâl ta  hem inciler bulunan bir 
mühür kullanmaktad r: 

Gördi elünde hâtemüni tanlad  h red 

Ki ol ebr-i dür-fi âna hô  olm  süvâr lâ’l 
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Sultan, lütuf memba d r. Bulut, onun eline öykünmektedir. Oysa bu, a lacak bir hâldir. Çünkü bulutun 
cömertli i su, padi ah n elinin ihsan  ise, say s z lâl ta  sunmakt r. O, de erli ta lar yla me hur olan 
Çin’e dahi lütufta bulunacak kudrettedir. Cömertlik eli bahar bulutuna nem verse, ya mur yerine lâl ta  
ya d r r. Sultan n cömertlik ya murunun damlas  deryaya dü se, denizin ortas  mücevhere, sahildeki 
ta , lâl ta na dönü ür. Cömertlik bulutu bir ân a açlar  terbiye edecek olsa, rem ba  (Harman 2000: 
443) gibi, hem meyvelerinden hem yapraklar ndan lâl ta  biter. Devlet güne inin  ta lara dü se, 
ferinden her ta  kl  bir lâl hâline gelir. Lâl, padi ah n eli taraf ndan reddedilecek olsa cihan aziziyken 
siyah ta  gibi her yerde hor olur. Burada, lâl ta n n s t larak temizlenen tozlu siyah rengine (Özcan 
2020: 100) i aret edilmi  olabilir. Ç nar, bir gün padi ah n kap s nda dilencilik etmek için elini uzatsa 
eli, k yamete kadar lâl ta  saçar. Böyle bir hünkâr n kadrinin saray na, fele in nak  bazen mücevher 
bazen de lâl ta  olan bir perde asmas  son derece tabiidir: 

Gerdûn sarây-  kadrüne bir perde asd  kim 

Geh nak  gevher olur ana geh nigâr lâ’l 

Ahmed Pa a, sonraki iki beyitte Fatih’in askerî alandaki ba ar s n  birtak m tasavvurlarla övmü tür. 
Padi ah, o kadar çok dü man kan  dökmü tür ki, madende ne kadar lâl ta  varsa hepsi korkudan kan 
yutmu tur. Sultan n k l c n n cevheri dü mana bir kadeh içirmi tir. Böylece onun her damlas ndan sa  
ve sol, her taraf lâl ta  olmu tur: 

Bir câm içürdi cevher-i tîgun ‘adûya kim 

Her cür’as ndan old  yemîn-ü-yesâr la’l 

Cem, airler taraf ndan kudretli bir padi ah olu uyla söz konusu edilen ran hükümdar d r (Albayrak 
1993: 280). Lâl ta , pazarda itibar bulmak için, ferahl k vermede hükümdar n yolunun topra na 
benzedi ini söylemi tir. air, lâl ta n n macunlar n içine konulunca ferahl k vermesi özelli ine (Kutlar 
2004: 230) at f yapm t r. Fatih, ranl  hükümdar Cem kadar muktedir bir sultand r. Lâl ta , terazide 
kendi de erini gördü ü için yüzü sertle mi  bir kimsedir. Bu sebeple padi ah, onu ay plamamal d r: 

‘Ayb itme kim bahâs n  görmi  terâzûda 

Bir saht-rûdur ey eh-i Cem-iktidâr lâ’l 

2.2. Ahmed-i R dvân’ n kasidesi 

Ahmed-i R dvân, medhiyeye geçi i haber veren girizgâh beytinde, bezmin en dikkate de er 
karakterlerinden biri olan mutribi (çalg  çal p ark  söyleyen (güzel) ) söz konusu etmi tir. Elinde baz  
sazlar bulunan mutrib, iirlerde farkl  karakterlerin temsilcisi olarak takdim edilebilir (Can m 1998: 14-
15). air, ona saz n  sevgilinin duda n n sefas yla akort etmesi tavsiyesinde bulunmu tur. Hatta bu 
ö üdü, can kula na lâl ta ndan yap lm  bir küpe etmesi nasihatini eklemi tir: 

Mutrib lebi safâs y la sâzun  düzüp 

Pend eyle cân kulag na bir gû vâr la l 

air, memdûhu Sultan II. Bâyezid’i muzaffer bir kimse olarak nitelendirmi tir. Padi ah n adaletine 
güvenen lâl ta  dahi, onun yolunun topra yla iftihar eder hâle gelmi tir. Burada, memdûhun aya n n 
topra n n esasen de erli bir ta  olan lâl ta ndan üstün görülmesi7 söz konusudur: 

                                                             
7  Benzer bir ilgi için bkz. Batislam 2019/3: 465-466. 
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Sultân Bâyezîd-i muzaffer ki adl ile 

Hâk-i rehinden ider anun iftihâr la l 

air, müjdecilerin Sultan II. Bâyezid’in te rifini haber verip kendisinden müjdelik talebinde 
bulunduklar n  söylemi tir. Ahmed-i R dvân, onlar n verdi i bu güzel habere kar l k iki gözünden iki 
parlak lâl ta  verecektir. Burada air, II. Bâyezid’in özlemi dolay s yla uzun zamand r kanl  gözya lar  
döktü ünü anlatmak istemi tir. Di er taraftan, gözya lar n  parlak ve suyu gitmemi , de erli lâl ta lar  
(Kutlar 2004: 229) olarak nitelendirmi tir. Beyitte yer alan müjdegân kelimesi, Osmanl larda “do um 
gibi sevinçli haberi akraba ve dostlara haber veren” (Pakal n 1993: 610) müjdeciler manas ndad r. 
Geçmi  dönemde nikâh, do um gibi müjdeli bir haberi getirenlere bah i  verilmesi âdeti de (Abdülaziz 
Bey 1995: 112) beyitte söz konusu edilmi tir. Ahmed-i R dvân, böylece ileride memdûhundan bulunaca  
ihsan talebi için âdeta bir zemin haz rlamaktad r: 

Didüm ki müjdegân ne virürsin kudûmine 

Didi ki gözlerümden iki âbdâr la l 

Memdûhun kap s , elbette yüce bir kap d r. Dolay s yla fele in dahi bir bende gibi oraya yüz sürmesi 
kaç n lmazd r. Göklerin dönü ü, Ahmed-i R dvân taraf ndan, fele in II. Bâyezid’in kap s nda, güne  

nda dönüp duran zerreler misali8 raks etmesi eklinde bir hüsn-i ta’lile konu edilmi tir. air, Sultan 
II. Bâyezid’i güne , fele i de bir zerre olarak takdim etmi tir. Burada, Türklerde devletin güne  
sembolüyle kar lanmas na (Ahmetbeyo lu 2020/1: 32) at f vard r. Beyitte güne  sar  rengi, lâl ise, 
elbette k rm z  rengi akla getirmektedir. Di er taraftan, akik ve yakutla birlikte lâl ta n n da k rm z  
rengini güne ten almas  eklindeki anlay a da (Onay 1993: 274) i aret edilmi tir:  

Yüz sürdi rif at-i derine bendeve  felek 

Raks urd  devlet-i gün ile zerrevâr la l 

A a daki beyitte lâl ta n n olu umu hüsn-i ta’lil yoluyla izah edilmi tir. Buna göre lâl ta , madende 
sevgilinin k rm z  duda yla di lerinin güzelli ini duymu  ve utanc ndan k pk rm z  kesilmi tir. 
Sevgilinin dudaklar yla di lerinin güzelli i ve k ymeti, lâl ta ndan üstündür: 

Kân içre gû  idüp leb ü di ün letâfetin 

Sürh old  çehresi oluban ermsâr la l 

Ahmed-i R dvân, a a daki beyitte saç  âdetine telmihte bulunmu tur. airin tasavvuruna göre, gül 
yapraklar  II. Bâyezid’in aya  topra na gece gündüz, her an ve sevinçle lâl saçmaktad r. Burada, bir 
bahçede gül yapraklar n n rüzgârla savrulup uçu malar  böyle bir tahayyüle yol açm  olmal d r: 

Evrâk-  gül çemende ayag  gubâr na 

Her dem açar safây la leyl ü nehâr la l 

Devam eden beyitte Nisan ya murunun inci olu turdu u inanc na (Pala 2002: 136) telmih yap lm t r. 
Buna göre, II. Bâyezid’in himayesi Nisan bulutuna eri ecek olsa bahar bulutundan ya mur yerine lâl ta  
ya acakt r: 

Nîsân sehâb na iri ürse himâyetün 

Bârân yirine yagdura ebr-i bahâr la l 

                                                             
8  Klâsik Türk iirinde zerre-güne  ili kisi hakk nda bkz. Y ld r m 2003: 125-138. 



596 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Comparison of Ahmed Pasha and Ahmed-i R dvân’s odes with “la’l” redif / K. Çetin (pp. 582-602) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Ahmed-i R dvân, gözya lar yla lâl ta , gönülle ta  aras nda ilgi kurmu tur. air, gözya lar n n 
muhatab n n sert gönlüne tesir etmesine a mamak gerekti ini ifade etmi tir. Bu fikrini desteklemek 
için, zaman n dönü üyle ta n lâl hâline gelmesi gerçe inden yararlanm t r:  

Ya um aceb mi k lsa eser kat  gönlüne 

Devrân y la sengi k lur rûzgâr la l 

Bir sonraki beyitte lâl ta n n madende bulunmas  ve sert bir ta  olmas na göndermede bulunulmu tur. 
air, lâl ta n n duydu u korku sebebiyle, kendisine kayadan bir hisar yapt n , II. Bâyezid’in 

cömertli ini i ittikten sonra bu hisar  y kt n  söylemi tir. Beyitte, memdûhun yönetiminde hem 
devletin zenginle ti inden hem de onun cömertli inden söz edilmi tir: 

Dest-i sehâvetün iri üp k ld  târumâr 

Havfile gerçi yapd  kayadan hisâr la l 

3. Kasidelerin fahriye bölümleri 

Ahmed Pa a, fahriye bölümüne be  beyitte, Ahmed-i R dvân ise, sadece bir beyitte yer vermi tir.  

3.1. Ahmed Pa a’n n kasidesinin fahriye bölümü 

Saç  âdetine göndermede bulunan Ahmed Pa a, padi ah n aya na saçmak için elinde alt n ve gümü ün 
olmad n  söylemi tir. Bununla birlikte, üphesiz rengîn sözüyle lâl ta  saçm t r. Rengîn; iirde, 
birbirine uyumlu ses ve anlam çe itlili i (Aç kgöz 2013: 653) manas ndad r. air, böylece kasidesinin 
ba ar l  bir iir oldu unu dile getirmi tir. Zamane, onun nazm na kul, köle olmu tur. Zira o lâl redifli 
kasidesini kaleme almakla vaktin kula na yine lâl ta ndan bir küpe takm t r. airin iir gemisi, her 
sahile inci iletmektedir. Nazm n n cevherleriyle her yer lâl ta yla dolmaktad r. Lâl ta , e er gözleri olsa 
inleyerek onun için kan a lar. Ahmed Pa a, sözlerini nazma dökecek olsa ve felek duysa y ld zlar n gözü, 
gece gündüz lâl ta  ak t r: 

i’rüm sefînesi iledür her kenâra dür 

Nazmum cevâhiri ile tolar her diyâr lâ’l 

 

Hikmet budur ki gözleri olsa idi fi-l-mesel 

Kan aglar idi Ahmed içün zâr zâr lâ’l 

 

Nazm eylesem makâlümi gû  eylese felek 

Çe m-i kevâkib ak da leyl-ü-nehâr lâ’l 

3.2. Ahmed-i R dvân’ n kasidesinin fahriye bölümü 

Ahmed-i R dvân’ n kaleme ald  lâl redifli kasidesiyle lâl ta  madenden ç k p görünür hâle gelmi tir. 
air, iirine redif olarak seçmesiyle lâl ta na âdeta canl l k ve hayat verdi ini, onun daha çok 

parlamas na vesile oldu unu söylemek istemi tir. Bu beyti, airin iirdeki kudretini övmesinden dolay  
fahriye olarak de erlendirmek mümkündür: 
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R dvân sözinde la l diyü ad n anmasa 

Ma dende kalup olmaz idi â ikâr la l 

4. Kasidelerin dua bölümleri 

Ahmed Pa a, kasidesinin son iki beytini dua k sm na ay rm t r. Ahmed-i R dvân’ n kasidesinde ise dua 
bölümü yoktur. 

Klâsik Türk iirinde aralar nda lâl ta n n da yer ald  baz  k ymetli ta lar n, topra n güne  taraf ndan 
terbiye edilerek olu tu u inan  vard r (Kurnaz 1996: 295). Ahmed-i R dvân, padi ah için “var ol” 
duas nda bulunmu tur. Çünkü o var oldukça zaman, güne in terbiyesiyle ve rüzgâr n etkisiyle ta , lâl 
ta  hâline getirecektir. Rüzgâr kelimesi “zaman” anlam n  da ça r t racak ekilde kullan lm  ve lâl 
ta n n olu umu için bir süreye ihtiyaç oldu u vurgulanm t r. air, kasidesini dünyan n birçok 
noktas ndan gelen verginin Fatih’in hazinesinde toplanmas , kap s nda her gün yüz bin katar lâl ta n n 
sarf edilmesi duas yla bitirmi tir. Beyitte geçen haraç kelimesi, Osmanl  Devleti döneminde al nan 
“toprak vergisi” manas ndad r (Kalleç 1997: 71-88; D A 1997: 88-90): 

Var ol nice ki terbiyet-i âfitâb ile 

Devrân içinde sengi k la rûzigâr lâ’l 

 

Dünyâ harâc  dürc-i hazînende derc olup 

Her gün kapunda harc ola yüz bin katâr lâ’l 

Sonuç 

Çal mada, Ahmed Pa a’n n Fatih Sultan Mehmed, Ahmed-i R dvân’ n ise, Sultan II. Bâyezid için kaleme 
ald  “la’l” redifli kasideler mukayese edilmi tir. ki kasidenin beyit say s  ve bölümleri farkl d r. Ancak 
redif, kafiye, aruz kal b ; mü terek, hatta bazen ayn  kavramlar n zikredilmesi ve kronolojik aç dan 
k yasland ndaAhmed Pa a’n n kasidesinin zemin iir, Ahmed-i R dvân’ n iirinin ise, ona yaz lm  bir 
nazire oldu u anla lmaktad r. Ahmed-i R dvân, Ahmed Pa a’n n kasidesinin bilhassa nesib ve fahriye 
bölümlerindeki baz  unsurlar  çok yak n, hatta neredeyse birebir ekilde kendi kasidesinde zikretmi tir. 

air, bazen de bir bölümdeki hususu, kasidesinin farkl  bir bölümünde söz konusu etmi tir. Bununla 
birlikte Ahmed-i R dvân, Ahmed Pa a’n n kasidesinde yer almayan ilgilere ve hususlara da yer vermi tir. 

Ahmed Pa a’n n kasidesinde lâl ta , daha ziyade renk ve bazen de ekil ilgisinden yola ç k larak “dudak, 
perdedâr, â n gözya , sevgilinin busesi ve gülü ü, lâle, kadeh, nar” te bihleriyle kar lanm t r. “Terk-
i diyar eden, kan yuttu u için itibar bulan, padi ah n saray n n cevhere benzeyen topra yla övünen, 
sultan n taht n n aya na ba  koyan, utanan, kendisini onun yolunun topra na benzeten, hünkâr n 
ad yla me hur olan, uzun zaman madende bekleyen, kayadan kale yapan, as k suratl , yüzünü ci er 
kan yla y kayan, buluta binen kimseye, ba  a a  as lan h rs za” te his edilmi tir. Lâl ta , hüsn-i ta’lil 
ba lam nda da söz konusu edilmi tir. “ tibar bulmas n n sebebi kan yutmas , k rm z  renginin nedeni 
utanmas  ve sultan n sava  meydan nda dü man n kan n  döktü ü görünce korkudan kan yutmas , 
memdûhun ad  aln na yaz ls n diye yüzünü ci er kan yla y kamas ” bu ba lamda zikredilebilecek 
örneklerdir. “ nci (dür, lü’lü), mercan, akik, pîrûze (firuze), elmas, cevâhir, zevrak-  zer, gevher, k rât, 
gû -vâr, zer-nigâr, gevher-fi ânl k et-, zer, sîm ü zer, ehl-i kimyâ, simya, iksir, kân, hâtem, terâzû, halka-
be-gû , dürc-i hazîne” airin zikretti i di er de erli ta lar veya de erli ta larla ba lant l  di er 
unsurlard r. “Âte , ûd (öda ac ), afak, mercan leb, kan yut-, lâle-vâr, gül-izâr, kanl  ya , câm-  bâde, 
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erm-sâr ol-, hûn-  ciger, enâr, u’le-dâr, kan n  dök-, kan a la-“  vb. k rm z  renk ça r m  içeren öteki 
ifadelerdir.  

air, kasidesinde genel olarak “kan yut-, gam çek-, gönlünü s - (k r-), yüz sür-, dünyay  tut-, esir ol-, 
kan n  dök-, var ol!” deyimlerine yer vermi tir. Kasidede, lâl ta  da birtak m deyimler ekseninde söz 
konusu edilmi tir. Bu ba lamda, “yadigâr koy- (b rak-), terk-i diyâr et-, itibâr bul-, aya na dök-, iftihar 
et-, nâm-dâr (me hur) ol-, intizâr çek- (et-), ba  ko -, ihtiyat et-, a ikâr ol-, târumâr ol-, kan a la-“ 
deyimleri zikredilebilir. 

Ahmed Pa a, lâl ta n n küpede, gerdanl kta, mühürde, padi ahlar n tahtlar nda kullan lmas  vb. 
hususlar  da kasidesinde i lemi tir. Ayr ca, asl n n toprak ve ta  olmas , madende bulunmas , kaz larak 
ç kar lmas , olu umunda etkili olan tabiat unsurlar  gibi reel unsurlardan da istifade etmi tir. Saç  ve 
k sas âdeti, Osmanl  padi ahlar n n ba ka ülkelerden vergi almas  vb. sosyal hayata dair unsurlar da lâl 
ta yla ili kili olarak ele al nm t r. air, ayr ca Cem, rem ba , Çin telmihlerine de yer vermi tir. 
Kasidede rediften dolay  k rm z  rengin hâkimiyetinden ba ka, baz  beyitlerde beyaz, mavi, sar  renkleri 
k rm z ya e lik etmi tir.  

Ahmed-i R dvân' n kasidesinde “a lamaktan k zarm  göz, kanl  gözya lar , lale bahçesi, sevgilinin 
bûsesi, sevgilinin güzelli i, lale, gül yapraklar ” lâl ta yla renk ve bazen de ekil benzerli i esas al narak, 
benzetme ilgisi içinde zikredilmi tir. Lâl ta , “sevgilinin yakut dudaklar n n esiri, onun taraf ndan 
katledilmi  kimse” olarak te his edilmi tir. K ymeti, hüsn-i ta’lil yoluyla, II. Bâyezid’in mühründe veya 
yüzük ka nda kullan lmas yla izah edilmi tir. Bir di er örnekte ise, lâl ta n n olu umu ve rengi, 
madende sevgilinin k rm z  duda yla di lerinin güzelli ini duyunca utanc ndan k pk rm z  kesilmesine 
ba lanm t r. Ahmed-i R dvân’a göre, sevgilinin mercan gibi k pk rm z  duda na öykünmesi de, lâl 
ta n n ortaya ç k n n bir sebebidir. air, lâl ta n n II. Bâyezid’in ne kadar cömert oldu unu duymadan 
önce çok korktu unu, kayadan bir hisar yap p oraya s nd n  söylemi tir. Daha sonra, bu hisar  yine 
kendi eliyle y kt n  söyleyerek lâl ta n n maden oca ndan ç kar lan sert bir ta  olu u gerçe ini böylesi 
bir tasavvurla anlatm t r. Saç  saçmak âdetine yer verilen bir beyitte de, lâl ta , telmih vas tas  
durumundad r. Lâl ta n n yüzük ka nda, küpe yap m nda kullan lmas , sert bir ta  olup madenlerden 
ç kar lmas , rengini güne ten almas , kullanan ki iye rahatl k vermesi gibi hususiyetler de kasidede ele 
al nm t r. Ahmed-i R dvân, kasidede “la’l” sözcü ünün yan nda, “dür, âhvâr, lü’lû, dürer, cevâhir, 
mercan, zer, yakut, gevher, eb-çerâg, zer-nigâr, zümürrüd” gibi k ymetli ta lar ve madenlere, onlar  
hat rlatan sözcüklere yer vermi tir. Kasidede ayn  zamanda, hem redif hem de kullan lan baz  
kelimelerle k rm z  renk de vurgulanm t r. Bu ba lamda; “gül-izâr, leb, hûn-fe ân, arap, maktul, lâle-
vâr, evrâk-  gül” sözcükleri zikredilmi tir. iirde, zümrüt ye ili, sar  ve beyaz renkle ilgili ça r mlardan 
da istifade edilmi tir.  
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37- smail Dede Efendi’nin Sultan II. Mahmud vasf ndaki mesnevisi 

Enes YILDIZ1 

APA: Y ld z, E. (2022). smail Dede Efendi’nin Sultan II. Mahmud vasf ndaki mesnevisi. RumeliDE 
Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 603-649. DOI: 10.29000/rumelide.1074004. 

Öz 

smail Dede Efendi, Türk müzik tarihinin en önemli musiki inas, bestekâr, hanende ve müzik 
hocalar ndan biridir. Babas  Süleyman A a’n n hamam i letmecili iyle me guliyeti nedeniyle 
“Hammâmî-zâde” lakab yla tan nan smail Dede Efendi, dinî güfte mecmualar nda “Dervi  smail” 
olarak kaydedilmi tir. Her ne kadar musiki inasl n n ve bestekârl n n gölgesinde kalsa da smail 
Dede Efendi’nin bir yönü de airli idir ki bu yönü küçümsenmeyecek de erdedir.  Bu çal mada Dede 
Efendi’nin airli i ve dönemin sultan  ile ili kisini gösteren önemli bir eseri üzerinde durulacakt r. 
smail Dede Efendi’nin çal mam za konu olan bu eseri, Sultan II. Mahmud’u övmek için kaleme 

ald  mesnevisidir. Mesnevinin ula abildi imiz tek nüshas  stanbul Topkap  Saray  Yazma Eserler 
Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Bölümü, E. H. 1658 ar iv numaras nda kay tl d r. Üç mensur parça ve 
üç yüz otuz üç beyitten olu an bu mesnevide Dede Efendi, Sultan II. Mahmud’u methetmi tir. Eserde 
Sultan Mahmud methiyesi ile birlikte münacat, na’t, dört halife ve Mevlana methiyesi, mersiye, rüya 
tabiri, tarih dü ürme, mektup, hasb-  hâl, tefe’ül ve Mevlana’n n Mesnevi’sinden manzum çeviri de 
bulunmaktad r. Makalede öncelikle kaynaklardan elde edilen bilgilerle smail Dede Efendi’nin hayat  
özetlenmi tir. Daha sonra söz konusu mesnevinin nüsha tavsifi verilmi  ve ard ndan eser; ekil, 
muhteva, dil ve üslup aç s ndan incelenmi tir. Yaz n n sonunda ise mesnevinin transkripsiyonlu 
metni verilmi tir. Bu vesileyle smail Dede Efendi gibi çok önemli bir musiki inas n daha önce 
yay mlanmam  bir eseri ilim âleminin istifadesine sunulmu tur.  

Anahtar kelimeler: Dede Efendi, Sultan Mahmud, mesnevi, medhiye 

smail Dede Efendi’s masnavi in praise of Sultan Mahmud II. 

Abstract 

smail Dede Efendi is one of the most important musicians, composers, hanende and music teachers 
in the history of Turkish music. smail Dede Efendi, known as “Hammâmî-zâde” because of his father 
Süleyman A a's occupation of the baths, was recorded as “Dervish smail” in religious lyrics journals. 
Although he is overshadowed by his musical artistry and composition, another aspect of smail Dede 
Efendi is his poetry. In this study, an important work of Dede Efendi, which shows his poetry and his 
relationship with the sultan of the period, will be emphasized. This work of smail Dede Efendi, which 
is the subject of our study, was built by Sultan Mahmud II. This is the masnavi he wrote for Sultan 
Mahmud. The only copy of the masnavi we can reach is registered in the Istanbul Topkap  Palace 
Library Museum, Turkish Manuscripts Department, archive number E. H. 1658. In this masnavi 
consisting of three prose pieces and three hundred thirty-three couplets. Dede Efendi, praised Sultan 
Mahmud II. In the work, together with the praise of Sultan Mahmud, there are also munacat, na't, 
praise of the four caliphs and Mevlana, dirge, interpretation of dreams, falling history, letter, hasb-

                                                             
1  Dr., Ürdün Üniversitesi, Yabanc  Diller Fakültesi, Türkçe Bölümü (Amman, Ürdün), enesedebiyat@hotmail.com, ORCID 

ID: 0000-0003-3614-579X [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 31.12.2021-kabul tarihi: 20.01.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1074004]  
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i hal, tefe'ül and verse translation from the Mesnevi. In the article, the life of smail Dede Efendi is 
summarized with the information obtained from the sources. Afterwards, the copy description of the 
masnavi in question was given, and then the work; examined in terms of form, content, language and 
style. At the end of the article, the transcriptioned text of the masnavi is given. On this occasion, a 
previously unpublished work of a very important musician like smail Dede Efendi was presented to 
the scientific community.       

Keywords: Dede Efendi, Sultan Mahmud, masnavi, praise 

Giri : smail Dede Efendi 

Türk musiki tarihinin en önemli isimlerinden olan smail Dede Efendi2, 1191 (1778) y l nda stanbul 
ehzadeba ’nda do mu tur. smail Dede Efendi, “Dede, Dede Efendi, Büyük Dede, Dervi  smail, 
smail Dede, Hammâmî-zâde smail Dede Efendi” gibi isimlerle an lm t r. Babas , Manast r’ n Görice 

sanca na ba l  Kesriye kasabas ndan stanbul’a gelen ve burada memuriyete ba layan Süleyman 
A a’d r. Süleyman A a uzun y llar Vezir Cezzar Ahmed Pa a’n n mühürdar  s fat yla Filistin, Lübnan, 
Suriye ve muhtelif bölgelerde bulunmu  fakat Cezzar Ahmed Pa a’n n haks zl k ve zulmüne 
dayanamayarak istifa ederek stanbul’a dönerek ehzadeba ’nda Acemo lu Hamam ’n  i letmeye 
ba lam t r. Babas n n mesle i nedeniyle smail Dede Efendi’ye “Hammâmî-zâde” s fat  verilmi tir. 
Süleyman A a’n n Rukiye Han m’la evlili inden smail Dede do mu  ve Kurban Bayram ’n n ilk günü 
dünyaya geldi i için kendisine bu ad verilmi tir. Daha ilkokuldayken sesinin güzelli i ve musikideki 
kabiliyeti nedeniyle kendisine ilahiciba l k görevi tevdi edilmi tir. smail Dede’nin sesinin güzelli ini 
ve musikideki kabiliyetini anlayan Uncu-zâde, kendi evinde smail Dede’ye musiki dersleri vermeye 
ba lam t r. smail Dede Efendi ilkö reniminden sonra da yedi sene kadar hem musiki dersleri alm  
hem de hocas n n vas tas yla kâtip muavini olarak çal m t r. Haftada iki gün Yenikap  
Mevlevîhânesi’ne devam eden smail Dede, burada eyh Ali Nutkî Dede ve karde i Nâs r Dede’den 
musiki dersleri alm t r. 1213’te (1798) Mevlevî çilesine ba lam , semâ me kini tamamlam  ve 1214’te 
(1799) çilesini tamamlayarak “Dede” unvan n  alm t r. smail Dede Efendi 21 ya lar nda, III. Selim 
taraf ndan huzuruna davet edilecek derecede öhret kazanm t r. Dede Efendi 1217 (1802) y l nda sarayl  
Nazl fer Han m’la evlenmi tir. Annesi, k z  ve o lunun ölümü Dede Efendi’yi çok etkilemi , bu ac lar 
onun sanat ve bestecilik gücüne etki ederek onun birçok güzel beste yapmas na vesile olmu tur. Çile 
s ras nda yapt  bir beste padi ah taraf ndan duyulmu , saraya davet edilmi , padi ah n arzusuyla iki 
defa bu ark y  okumu  ve kendisine bir kese alt n verilmi tir. smail Dede çilesini tamamlad ktan sonra 
Yenikap  dergâh nda musiki me kine ba lam t r. Dede Efendi sanat yla o kadar ünlenmi tir ki haftada 
iki defa saray fas llar na hanende olarak kat lmas  padi ah taraf ndan uygun görülmü tür. Dede Efendi 
Yenikap  dergâh ntaki faaliyetleri yan nda II. Mahmud’un saray nda, Enderun’da büyük musiki 
faaliyetleri göstermektedir. smail Dede Efendi, son ayini olan “Ferâhfeza”y  II. Mahmud’un arzusu 
üzerine bestelemi  ve istisani olarak ilk mukabelesi Yenikap ’da de il, hasta olan padi ah n saray na 
yak n Be ikta  Mevlevîhânesinde yap lm t r. II. Mahmud, III.Selim devrinin en büyük miras  
Hammâmî-zâde smail Dede’yi dinlemek için s k s k Be ikta  Mevlevîhânesini ziyaret ederdi. Dede’nin 

                                                             
2  Çal man n ilk bölümünde makale s n rlar  gözetilerek tekrara dü memek için Dede Efendi’nin hayat  özetlenmi tir. Dede 

Efendi’nin hayat  hakk nda daha fazla bilgi için bu bölümü haz rlarken faydaland m z u kaynaklara bak labilir: Ak, A. 
.(2009). Hammâmi-zâde smail Dede Efendi. Türk mûsikisi tarihi. Ankara: Akça .; Akay, N. (2015). Osmanl  Sultan  

II. Mahmud döneminde Mevlevilik. Harran Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. 20/30, 83-105.; Aksüt, S. 
(1993). Türk musikisinin 100 bestekâr . stanbul: nk lap.; Arslan, M. (2020). smâil Dede Efendi, Hammâmîzâde. 
http://teis.yesevi.edu.tr/,Eri im Tarihi: 01.09.2021.; Ayverdi, S. (1982). Bo aziçi’nde tarih. stanbul: Kubbealt .; Özalp, 
M. N. (2000). Hammâmî-zâde smâil Dede Efendi. Türk Musikisi Tarihi.  stanbul: MEB.; Özcan, N. (2001). smâil Dede 
Efendi, Hammâmîzâde. TDV slam Ansiklopedisi (C. 23, S. 93-95). Ankara: TDV.; Öztuna, Y. (1987). Dede Efendi. 
stanbul: Kültür ve Turizm Bakanl . 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  6 0 5  

smail Dede Efendi’nin Sultan II. Mahmud vasf ndaki mesnevisi / E. Y ld z (603-649. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

bir teravih namaz yla hemen orac kta besteleyip okudu u ilahi, Sultan Mahmud’u oldukça etkilemi tir.3 
Hammâmî-zade smail Dede Efendi, III. Selim ve II. Mahmud devirlerinde “Fasl-  Hümâyun 
Hanendesi” ve “Musâhib-i ehriyârî” olmu , bu statüsünü I. Abdülmecid zaman nda da korumu tur. 
Musâhiblikten sonra da saray n yüksek makamlar ndan olan müezzinba l  görevinde bulunmu tur. 
Kendisini çok takdir eden padi ah, yaln z devlet adamlar na verilen bir ni an  ona bizzat takm , 
Ah rkap ’da da bir konak ihsan etmi tir. II. Mahmud’un 31 y ll k saltanat  boyunca dönemin en gözde 
bestekâr  olmu tur. Dede Efendi ayn  zamanda Zekî Mehmed A a, Dellâl-zâde smail ve Mutâf-zâde 
Ahmed Efendiler ile hacca gitmi tir. Dede Efendi, Mekke’de kolera hastal  salg n  nedeniyle 1262 
(1846) y l nda vefat etmi tir. Kaderin bir takdiri olarak Dede Efendi, bir Kurban Bayram ’nda do mu  
ve 68 y l sonra yine bir Kurban Bayram ’nda vefat etmi tir. Gençli inde Yenikap  dergâh nda irticalen 
okudu u na’tlarla büyük bir na’t-hân ve saray fas llar nda emsalsiz bir hanende olarak tan nan, biraz 
ney de çalan Dede, iki hükümdar n yo un ilgileri sayesinde pek çok ve pek güzel eserler verebilmi tir. 
Eserlerinin bir k sm  III. Selim’e ve II. Mahmud’a ithaf edilmi tir. Ba ta Dellâl-zâde smâil Efendi olmak 
üzere Eyyûbî Mehmed Bey, Zekâyî Dede, Çilingir-zâde Ahmed A a, Mutaf-zâde Ahmed Efendi, Ya l kç -
zâde Ahmed Efendi, âkir A a, k z  Fatma Han m, Vehîb Efendi, Hamparsum, Sâlih Efendi, Hâ im Bey, 
Hac  Ârif Bey, Nikogos A a, Behlûl Efendi, eyh Azmî Dede, Hâf z Hamdî Efendi, Yeniköylü Hasan 
Efendi gibi birçok sanat yeti tirmi tir. Arabân-kürdî, hicâz-bûselik, sabâ-bûselik, nev-eser ve sultânî-
yegâh makamlar n  ilk defa Dede bulup kullanm , muhtemelen kendi adland rm t r. smail Dede, Türk 
musikisinin ayin, durak, tev ih, savt, ilahi, pe rev, saz semaisi, kâr, kârçe, kâr-  nât k, murabba, semai, 
ark , türkü, köçekçe gibi dinî ve din d  sahadaki hemen her formunda 500’den fazla eser bestelemi tir. 

1. Dede Efendi’nin Sultan II. Mahmud medhiyesi 

1.1. Nüsha tavsifi 

Ara t rmalar m z sonucu Sultan II. Mahmud medhiyesinin bir nüshas n  tespit edebildik. Mesnevi, 
manzum ve mensur bölümlerden olu maktad r. Mesnevinin bu nüshas n n özellikleri u ekildedir: 

Eserin Ad    : Medhiye-i Sultân Mahmûd-  Sânî 

Yazar     : Dervi  smail Mevlevî 

Bulundu u Yer  : stanbul  

Ar iv Numaras   : E. H. 1658 

Mesnevinin Ba   : lÀhì çe m-i ümìdüm gü Àt it 

Tecellì-òÀnemi her laóôa Àd it 

                                                             
3  Dede Efendi’nin Sultan Mahmud ile s k  bir ili kisi vard r. Öyle ki II. Mahmud, Hamamî-zâde smail Dede’yi dinlemek 

için s k s k Be ikta  Mevlevîhânesini ziyaret edermi . Dede’nin bir teravih namaz ndan sonra besteleyip okudu u ilahi, 
Sultan Mahmud’u oldukça etkilemi tir. smail Dede’yi dinlemek için hemen her hafta Be ikta  Mevlevîhânesine gelen 
Sultan II. Mahmud yine bir gün büyük sanatkârdan bir “Ferâh-Feza” Ayin-i erif’i ister. Nihayet bu sanat abidesinin 
okunaca  gün gelir. Misafir eyhler, dedeler, dervi ler, muhipler ve ecnebi misafirlerle mah er gününü hat rlatan 
kalabal n toplan p mukabele saatini bekledi i an hiç beklenmedik bir haber gelir: “Padi ah hastad r, vakti gelince 
mukabeleye ba lan p kendisine intizar olunmamas n  irade etmi tir.” Fakat ölümün kap s na dayand  Hükümdar, hasta 
yata ndan kalk p mukabelede bulunmak ve Ferâh-Feza ayinini dinlemek üzere Mevlevîhânenin kap s ndan içeri girer 
(Ayverdi, 1982: 185-186).  
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Mesnevinin Sonu  : Sipihre meh gibi bedr ol emìn olup àamdan 

      Muèìn ü yÀverin olsun hemì e MevlÀnÀ 

Zahriye Kayd   : Cennet-mekÀn SulùÀn Maómÿduñ Medóiyyesidür 

Kütüphane   : stanbul Topkap  Saray  Kütüphanesi 

Koleksiyon   : Topkap  Saray  Müzesi Türkçe Yazma Eserler Kütüphanesi 

Yaprak   : 18 varak 

Boyut    : 175x115 mm. 

Sat r ve Sütun  : 23 sat r, 2 sütun 

Kâ t Türü   : Aharl  krem 

Yaz  Türü   : Ta’lîk 

Genel Not                 : Serlevha müzehhep, cedveller yald zl , vi ne rengi deri cilt. 

1.2. ekil özellikleri 

Medhiye-i Sultân Mahmûd-  Sânî, mesnevi naz m ekli ile yaz lm t r. Divan iiri mesnevi gelene inde 
airler bazen mesnevilerin monotonlu unu k rmak için farkl  naz m ekillerine yer verirler. Bu naz m 
ekilleri ço unlukla gazel, k t’a, beyit, rubâ’î olur. Dede Efendi de mesnevisinde 1 kaside, 1 beyit, 2 m sra 

ve Zekâyî Dede’den 2 gazele de yer vermi tir. Ayr ca mesnevide 3 parça mensur bölüm bulunmaktad r.   

Sultan II. Mahmud medhiyesindeki bu mesnevinin özel bir ad  zikredilmemektedir. Nüshan n 
zahriyesinde “Cennet-mekân Sultân Mahmûdun Medhiyyesidür” ibaresi geçmektedir. Buradan 
mesnevinin muhtevas n n medhiye oldu unu rahat bir ekilde anlayabiliyoruz. Ayr ca mesnevinin 2 
yerinde eser için “risâle” ifadesi kullan lm t r. 

As l ad  smail olan sanatç , Mevleviyye tarikat na mensup oldu undan “ smâil Dede”, “Dede Efendi”, 
babas n n hamam i letmecili iyle me gul olmas  nedeniyle “Hamâmî-zâde” önad yla tan nm t r.  Dinî 
güfte mecmualar nda smail Dede’nin eserleri “Dervi  smâil” ba l yla kaydedilmi tir (Özcan, 2001: 
93-94). Sultan II. Mahmud medhiyesinde ““RüéyÀ-y  Muóarrirìn RisÀle-i MuãÀóib-i Óa ret-i ehriyÀrì DDervì  
smÀèìl Mevlevì”  eklinde “Dervì  smÀèìl ve Dervì  smÀèìl Mevlevì” eklinde iki yerde ismi geçmektedir: 

Görürsün Dervì  smÀèìl görürsün 

Velì ben görmezem sen tez görürsün (b. 233) 

Divan edebiyat nda mesneviler genellikle “giri  bölümü, konunun i lendi i bölüm ve biti  bölümü” 
olmak üzere belli bir tertibe göre kaleme al n rlar. Mesnevide her bölümde k rm z  yaz  ile ba l k 
bulunmaktad r. Farkl  uzunluklardaki ba l klara bakt m zda ilgili bölümün muhtevas n  aç klar ve 
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bölümün hangi konuyu i leyece ini belirtir. Dede Efendi de Sultan II. Mahmud medhiyesini belli bir 
düzene göre yazm t r. Bu düzen söyledir: 

Giri  Bölümü: 1-48. beyitlerden olu an giri  bölümünde s ras yla münacat, na’t, Hz. Ebu Bekir, Hz. 
Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Mevlana methiyeleri bulunmaktad r. 

As l Bölüm: 49-306. beyitlerden olu an as l bölümde öncelikle mesnevinin ana konusu olan Sultan 
II. Mahmud methiyesi yer almaktad r. Bunun yan nda hasb-  hâl, rüya tabiri, Mesnevi’den tefe’ül, 
Mesnevi’nin k sa bir bölümünün manzum çevirisi, mektup, Zekâyî Dede’den na’t gibi fas llar 
bulunmaktad r. 

Biti  Bölümü: 307-333. beyitler ise kaside naz m ekli ile yaz lm  hâtime k sm d r.    

Sultan II. Mahmud medhiyesi 333 beyitten olu an k sa bir mesnevidir. Bütün mesnevilerde 
bulunmamakla birlikte, baz  airler eserlerinin kaç beyit oldu unu bildirirler. Dede Efendi mesnevisinin 
beyit say s  ile ilgili hiçbir bilgi vermemi tir. u hususu belirtmekte fayda vard r ki bu 333 beytin tamam  
Dede Efendi’ye ait de ildir. Metinleraras l k ba lam nda air, ba ka air ve yazarlardan iktibaslar 
yaparak baz  beyitleri mesnevisine yerle tirmi  ve bu yolla eserini zenginle tirmi tir.  

Dede Efendi çok hacimli olmayan mesnevisinde mücerred, mürdef, müesses ve mukayyed olmak üzere 
farkl  kafiye türlerine yer vermi tir. Bunlar içerisinde de en çok mücerred ve mürdef kafiyeden 
yararlan lm t r. Müesses ve mukayyed kafiyeyi birkaç beyitte görürüz. Mesnevinin sonundaki kasidede 
“edâ-gü â…” eklinde mücerred kafiye kullan lm t r. Yine mesnevide az say da da olsa revide tekellüf, 
kafiyede Arapça veya Farsça bir sözcükle Türkçe bir sözcü ü beraber kullanma, sadece Türkçe 
kelimelerden olu an kafiyeler görülür. Kafiye kullan m na bakt m zda Dede Efendi’nin kafiye bilgisi 
ve kafiye tasarrufunun iyi oldu unu söyleyebiliriz. A a da kafiye türlerine örnek beyitler verilmi tir: 

Mürdef kafiye: 
Muóammed Çelebì meróÿm u mmaàfÿr 
KerÀmetiyle anuñ õÀt  me hÿr (b. 126) 

Mücerred kafiye: 
efÀèat õÀt na maòãÿã èalemdür 

Anuñçün ümmeti òayru’l-ümemdür (b. 28) 
Müesses kafiye: 

SeòÀ vü maèrifet ãÀóib- ecÀèat 
èAdÀlet meróamet efúat èinÀyet (b. 69) 
 
LeùÀfet maèdelet ùarz-  ôerÀfet 
KerÀmet mekremet devlet saèÀdet (b. 70) 

Mukayyed kafiye: 
Ú rur küffÀr  cümle fevc-ber-fevc 
Açar seyfi ser-À-ser evc-ber-evc (b. 131) 

Mesnevide “ek hâlinde, ek+kelime veya kelime grubu hâlinde ve kelime veya kelime grubu” hâlinde 
redifler bulunmaktad r. Redifler bakt m zda mesnevide “it, yâ Rabb, sen, ay rma, gerekmez, için, 
hakk , mek ûf, bu, derdi, a lar, k l ç, yeti di, i itir, birisi, görürüsn, ben, slâm…” gibi kelimelerin redif 
olarak kullan ld n  görürüz: 
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Muôaffer eyle Maómÿd ÒÀn  yÀ Rab 
Muvaffaú eyle ol sulùÀn  yÀ Rab (b. 44) 
 
Biri daò  seòÀvet gül enidür 
ÓayÀ vü èilm ü fa luñ maèdenidür (b. 38) 
 
Der-i iósÀna lÀy ú èabd-i òÀã it 
Beni nefsüm belÀs ndan òalÀã it (b. 9) 

Sultan II. Mahmud medhiyeside Türk edebiyat  mesnevi gelene inde en çok kullan lan kal plardan4 
hezec bahrinin “mefâ’îlün/mefâ’îlün/fe’ûlün” kal b  kullan lm t r. Baz  mesnevilerde genellikle hâtime 
bölümünde mesnevinin hangi kal pta kaleme al nd  belirtilir. Dede Efendi mesnevisinin kal b n  
belirten bir beyit yazmam t r. Sultan II. Mahmud medhiyeside farkl  naz m ekillerine yer verildi i ve 
ba ka eserlerden al nt  yap ld  için farkl  kal plar da mevcuttur. Mesnevide ana kal pla birlikte 5 kal p 
kullan lm t r ki söz konusu kal plar unlard r: 
 

-mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 
-fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 
-fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün 
-fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 
-mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 
 

Genel olarak bakt m zda Dede Efendi’nin aruz kullan m nda ba ar l  oldu unu söyleyebiliriz.  Her 
eserde oldu u gibi bu mesnevide de“tavsil/vasl (ulama), vasl-  ayn, imâle, medd, zihaf, kasr” gibi aruz 
tasarruflar  vard r. air, ayr ca uzun ünlü bulunduran Arapça ve Farsça kelimelerin yan nda uzun ünlü 
bulundurmayan Türkçe kelimelerde ve eklerde de imâle yapm t r. Mesnevide imâle baz  durumlarda 
vezin zarureti olarak ortaya ç karken bazen de ahengi sa layan, anlama vurgu yapan bir uygulama 
olmu tur. 

1.3. Muhteva, dil ve üslup özellikleri 

Dede Efendi mesnevisinin giri  bölümü münacat, na’t, dört halife methiyesi ve Mevlana methiyesi olmak 
üzere yedi bölümden olu ur. air münacat nda Allah’ n lütfuna s narak gafletten uyanmay  diler. 

airin Allah’tan istedi i bir ey de dünyan n fani i lerinden ve kavgas ndan kurtulmakt r. Daha sonra 
Dede Efendi samimi bir dil ve rikkatle münacat nda unlar  arzu eder: “Ümit gözünün aç lmas , can 
bahçesinin handan olmas , ihsan kap s na lay k bir abd-i hâs olmak, Allah’tan bir an olsun ayr  
kalmamak, nefis belas ndan azade olmak.” air bu istekleri ve aff  için baz  vesileleri zikreder. Bu 
vesileler “Allah’ n zat  ve isimleri, Âdem, Nuh, brahim, Eyüp, Yakup, Yusuf, sa, Musa, Yahya 
peygamberlerdir.” air, münacat n sonunda Sultan Mahmud için dua da eder: 

                                                             
4  “Hem müstakil hem de küçük mesneviler için aruzun özel bir kal b  yoktur ama mesnevilerde genellikle k sa vezinler 

kullan lm t r. Özellikle uzun mevzular ile hikâyelerin yaz m nda kullan lan mesnevilerde, hem konular n i lenip 
anlat lmas  hem de okunup ezberlenmesine sa lad  büyük kolayl ktan dolay , olu umundan itibaren Arap, Fars ve Türk 
edebiyatlar nda genellikle aruzun k sa kal plar  tercih edilmi  ve kullan lm t r (Kartal, 2014: 84). Ahmet Kartal, 727 
mesnevide kullan lan aruz kal plar  incelemesinde önce kal plar  gösteren bir tablo vermi  ard ndan u sonuca varm t r: 
“Bu tabloya göre Türkçe mesnevilerde en çok kullan lan ilk üç kal p % 36.31 ile “fâilâtün fâilâtün fâilün”, % 27.92 ile 
“mefâîlün mefâîlün feûlün” ve % 10.73 ile “feilâtün mefâilün feilün” olarak görülmektedir. Di er kal plar ise % 10’nun 
alt nda kalan rakamlarla temsil edilmektedir. Remel bahrinin di er kal b  olan “feilâtün feilâtün feilün” % 7.02, uzun 
kal plar ise % 1.28’lik orana sahiptir. Remel bahrinin kal plar  birlikte de erlendirildi inde ortaya % 44.61’lik bir sonuç 
ç kmaktad r ki, bu da neredeyse mevcudun yar s na tekabül eder.” (Kartal, 2014: 90). 
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lÀhì çe m-i ümìdüm gü Àt it 
Tecellì-òÀnemi her laóôa Àd it (b. 1) 
 
Nesìm-i lüùfuñ erzÀn eyle yÀ Rab 
RiyÀ -  cÀn  òandÀn eyle yÀ Rab (b. 2) 
 
Der-i iósÀna lÀy ú èabd-i òÀã it 
Beni nefsüm belÀs ndan òalÀã it (b. 9) 
 
BelÀya ãabr iden Eyyÿb óaúú  
CefÀya ãabr iden Yaèúÿb óaúú  (b. 17) 
 
CihÀna àÀlib it Àh-  cihÀn  
Veliyy-i nièmetüm Maómÿd ÒÀn  (b. 20) 

Dede Efendi münacattan sonra “Allah’ n nuru” olarak gördü ü Hz. Muhammed’i metheder. air, 
peygamber için “fahr-i enbiyâ, âh-  kevneyn, nûr-  Hudâ” s fatlar n  kullan r. Hz. Muhammed risalet 
mülkünün padi ah d r. ki âlem bir beden olunca Hz. Muhammed bu bedenin can  olur. Miraç ile 
ereflenen Hz. Muhammed’in yüzü “ emsü’d-duhâ”, saçlar  da “ve’l-leyl”dir. Dede Efendi na’t nda Hz. 

Muhammed’in yüzü suyu hürmetine Sultan Mahmud için dua eder: 

RisÀlet mülkine sulùÀn Muóammed 
Dü-èÀlem cümle tendür cÀn Muóammed (b. 23) 
 
mÀmü’l-müslimìni eyle manãÿr 

MübÀrek úalb-i pÀküñ eyle mesrÿr (b. 30) 
Na’ttan sonra air k sa bölümlerle dört halife ve Mevlana’y  metheder. Her methiyeden sonra övülen 
ki ilerin hakk  için Sultan Mahmud’a dua ederek fas llar  bitirir. man  ve s dk  öne ç kar lan Hz. Ebu 
Bekir için “ slam dininin esas , tahkik yolu, müminlerin emiri” ifadeleri zikredilir. âh-  muazzam, 
müminlerin emiri Hz. Ömer, adalet k l c yla cihan  fethetmi tir. rfan deryas  Hz. Osman, sehavet 
gül eni; hayâ, ilim ve fazilet madenidir. Hz. Ali ise “ledün” ilminin âh , hur îd-i enver, Haydar-  Kerrâr 
ve ilim ehrinin kap s d r. Dede Efendi’ye göre Hz. Mevlana “velayet mülkünün sahib-k ran , keramet 
hazinesinin sahib-zaman ”; her bir m sras  bin derde deva olan Mesnevi ise “magz-  Kur’ân’d r.”  

EsÀs-  dìn-i slÀm rÀh-  taóúìú 
Emìrü’l-müéminìn Bÿ Bekr-i ãadìú (b. 32) 
 
Budur dördün biri Àh-  muèaôôam 
Emìrü’l-müéminìn FÀrÿú-  aèôam (b. 35) 
 
Biri daò  seòÀvet gül enidür 
ÓayÀ vü èilm ü fa luñ maèdenidür (b. 38) 
 

eh-i èilm-i ledün òur ìd-i enver 
Emìrü’l-müéminìn KerrÀr-  Óaydar (b. 41) 
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VelÀyet milketinüñ ãÀóib-ú rÀn  
KerÀmet gencinüñ ãÀóib-zamÀn  (b. 45) 
 
KitÀb-  Meånevìsi maàz-  ÚuérÀn 
Olur bir m ãraè  biñ derde dermÀn (b. 46) 
 
Anuñ yüzi ãuy na Àh-  èÀlem 
ÒudÀvendÀ ola mesrÿr her dem (b. 47) 

Dede Efendi, mesnevisinin as l bölümüne mesneviyi yazma amac  olan Sultan II. Mahmud övgüsüyle 
ba lar. Dede Efendi de divan iiri medhiye gelene ine uygun bir ekilde sultan n “cömertlik, 
kahramanl k, adalet, ihsan, kerem, merhamet, firaset, tedbir alma, velayet, zekâ” özelliklerini 
geleneksel kal plarla ve benzer terkiplerle abart l  ekilde tavsif etmi tir. Sultan övülürken kar la t rma, 
benzetme ve üstün görme münasebetiyle birtak m isimlere de yer verilmi tir (Aydemir, 2004: 410). 
Sultan II. Mahmud medhiyesinde halk n tasavvur edip arzu ettikleri ideal yönetici tipini görürüz. 
“Tasvirî anlat m ” gördü ümüz övgülerde Dede Efendi di er birçok divan airi gibi sübjektiftir. air, 
Sultan için medhiyelerde s kl kla kar la t m z “pâdi âh-  heft-ki ver, hur îd-i enver, hümâyûn-  tâli’, 
penâh-  saltanat-  emn ü erî’at, ehen âh-  cihân, ebu’l-feth, imâmu’l-müslimîn, âh-  diyâr, nûr-  
Yezdân, Mehdî-i devrân, saf-der-i îr-i Hudâvend…” gibi kal p tavsif ibarelerini kullan r. Dede Efendi, 
sultan n “adalet, cömertlik, emniyet, iktidar, iyi yöneticilik, hâkimiyyet, yücelik, soyluluk, fazilet, 
yi itlik, kahramanl k, cesaret, halifelik, güzellik ve dindarl k” yönlerini te bih, mecaz, mübala a 
yoluyla medhederken tarihî, dinî ve mitolojik birçok ahs  k yas veya benzerlik için kullan r. Dede 
Efendi, sultan için genel olarak unlar  söyler: “Melek yarad l l , cisimle mi  bir nur olan Sultan 
Mahmud, güzellikte Hz. Yusuf; görünü te Rüstem gibidir. Bir tek saç n n teline bin can n feda oldu u 
Sultan, cihan bedeninde can gibidir. Sultan n at n n nal na güne  dü kündür. Sultan n adalet k l c  
cihandan zulmü yok etmi , bu vesile ile insanlar huzura ermi tir. K l c n n im e i ile cihan  
ayd nlatm , dü manlar n kalbine korku salm t r. Adaletiyle bütün dünyay  âd eylemi tir. Ferîdûn 
bile sultan n kap s nda bir hizmetçi gibidir. Sultan “yed-i beyza” gibi elinde k l c n  tutmu , din 
dü manlar na korku salm t r. Kahramanl  ve hünerleriyle dünyada bir benzeri görülmemi tir…”  
Dede Efendi, sultan  medhettikten sonra sultan n Yeniçeri Oca  yerine kurdu u “Asâkir-i Mansûre-i 
Muhammediyye” ordusunu ve askerlerini över. Bölümün sonunda ise münacat bölümünde oldu u gibi 
sultan için araya vesileler koyarak dua eder:  

Ebu’l-fetó u muôaffer ÒÀn Maómÿd 
ehen Àh-  cihÀn SulùÀn Maómÿd (b. 50) 

 
CihÀn tendür vücÿd  cÀn-  èÀlem 
FedÀ bir mÿy na biñ cÀn-  èÀlem (b. 51) 
 
SeòÀ vü maèrifet ãÀóib- ecÀèat 
èAdÀlet meróamet efúat èinÀyet (b. 69) 
 
Ú l çlar bezm-i rezme cÀm-  gül-gÿn 
der her dem èadÿnuñ sìnesin òÿn (b. 75) 
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Muóammed èaskeridür cünd-i manãÿr 
èAdÿ-y  dìni AllÀh ide maúhÿr (b. 80) 
 
Be-óaúú-  Óa ret-i Nÿó u YaóyÀ 
CihÀn emrine rÀm olsun ser-À-pÀ (b. 96) 

Hasb-  hâl ba l  alt nda de erlendirebilece imiz “ der Kilk-i Terüm Bir Hô  Hikâyet” ba l kl  bölümde 
air “cân bülbülüne” seslenir, bir hazan vaktini ve içinde bulundu u durumu tasvir eder. Bir hazan vakti 

bütün kâinata yeis/ümitsizlik ya muru ya makta, bütün çiçekler a lamaktad r. Her taraf  cahiller ve 
ak ls zlar tutmu , cihan hüzün içerisindedir. stanbul âdeta bir matem yeri olmu tur. “Nâr-  gayret” 
airin sinesini yakarken “hâr-  gayret” a lamas na sebep olmaktad r. Hüzün ve s k nt  içerisinde olan 
airin imdad na ise Sultan II. Mahmud yeti mi tir. Sultan, din dü manlar n  yok etmi  ve adaletiyle 

hükmederek cihana mutluluk ve huzur getirmi tir: 

Gel ey cÀn bülbüli depret zebÀn  
Bize eró eyle bu s rr-  nihÀn  (b. 100) 
 
Gül aàlar gül en aàlar bülbül aàlar 
Çemende nergis aàlar sünbül aàlar (b. 107) 
 
CihÀn  ùutm  idi òalú-  nÀdÀn 
CihÀn olm d  óüzn ile perì Àn (b. 110) 
 
Yanarken nÀr-  àamla cÀn-  èÀlem 
Sitanbul olm  iken cÀy-  mÀtem (b. 112) 
 
Yeti di òÀver-i òur ìd-i tÀbÀn 

utu d  pertevinden kÀfiristÀn (b. 122) 
 
ÒudÀdan lüùf ile iósÀn yeti di 
Yeti di himmet-i merdÀn yeti di (b. 123) 

Dede Efendi, mesnevisinde Sâd k Dede’nin tefe’ülünü de u ekilde konu al r: Bir gün Sâd k Dede, Sultan 
Mahmud Han’ n mübarek mesut tâli’-i hümâyunlar  için Mesnevi’den bir tefe’ül yapar. Yani 
Mesnevi’den rastgele bir sayfa açar ve ilk tevafuk eden yeri okuyup onu u urlu sayar. Mesnevi’den ç kan 
yer de Sultan Mahmud ve h rs zlar olay d r. Olay k saca öyledir: Sultan Mahmud bir gece k yafet 
de i tirip ehri dola rken bir grup h rs za rastlar. H rs zlar, sultana kim oldu unu ve ne yapt n  
sorarlar. Sultan Mahmud da “Ben de sizler gibi h rs z n biriyim.” diye cevap verir. H rs zlardan biri 
“Dostlar, madem bir araya geldik, herkes hünerini söylesin.” der. H rs zlardan biri “Ben, köpek havlad  
m  ne dedi ini anlar m.” der. Di erleri de s ras yla unlar  söylerler: “Benim bütün marifetim 
gözlerimdedir, gecenin zifirî karanl nda kimi görsem onu gündüz de tan r m. Benim hünerim kolumun 
gücüdür. Onunla istedi im duvar  delerim. Benim hünerim burnumda, topra  koklayarak nerde hangi 
hazine sakl  hemen anlar m.” H rs zlar, Sultan Mahmud’a dönüp onun hünerini sorarlar. O da “Benim 
hünerim sakal mdad r. Onu öyle bir oynatt m m  suçlular  cezadan, idaml klar  dara ac ndan kur-
tar r m.” eklinde cevap verir. Bunu duyan h rs zlar “En büyük hüner senin, en çok buna ihtiyaç duyar z; 
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onun için sen bizim reisimiz olmal s n.” derler. Bunun üzerine Sultan Mahmud, padi ah n hazinesini 
soymay  teklif eder. H rs zlar hiç itiraz etmeden saray n yolunu tutarlar. Saraya yakla t klar nda bir 
köpek havlamaya ba lar. Köpek sesinden anlayan h rs z “Durun bu köpek: ‘Padi ah sizinle beraberdir.’ 
diyor.” der. Di er h rs zlar bu söze itibar etmezler. Kokudan anlayan adam hazinenin yerini tespit eder. 
Delik delen h rs z hazineye bir yol açar. Hepsi birlikte hazineye girip alt nlar  ve mücevherleri al rlar. 
Sultan Mahmud gizli yolu iyice ö renir ve sessizce oradan ayr larak saraya döner. Sabahleyin askerlerini 
göndererek h rs zlar  yakalat r. H rs zlar hâkimin huzuruna ç kart l r. Suçlar  sabit oldu undan hepsi 
ceza al r. Padi ah n huzuruna geldiklerinde “Geceleyin kimi görürsem gündüz onu görünce mutlaka 
tan r m.” diyen h rs z, padi ah  tan r ve arkada lar na “Bu gece bizimle arkada l k eden adam tahtta 
oturuyor.” der. H rs zlar  infaz yerine do ru götürürlerken Sultan Mahmud, onlara öyle seslenir: 
“Herkes hünerini gösterdi imdi s ra bende.” Ve bir ba  i areti ile onlar  cezadan kurtar r (Örs & 
K rlang ç, 2015: 874-876). 

Dede Efendi tefe’ülden ç kan yerden yedi beyti al r ve ard ndan Mesnevi’deki bu olay n Nahîfî5 
taraf ndan yap lan Türkçe tercümesini verir. Ard ndan yine bir tefe’ül yap l r ve Mesnevi’den “Ba  gözü 
s r gözüyle cenkteydi. S r gözü galip geldi, hüccet gösterdi.” anlam na gelen beyit ç kar. Dede Efendi bu 
beytin tercümesini de verir: 

Gice eh Maómÿd idüp tenhÀ güõÀr 
Bir nice düzd-i ebe old  düçÀr 
 
Biri didi ey gürÿh-  óìle-ger 
Söylesin herkes nedür anda hüner 
 
Söylesin yÀrÀna fenn-i òilúatüñ 
F ùrat-  õÀtuñda óÀã l ãanèatuñ (b. 147-149) 
 
Tefeéül eyleyüp açd  kitÀb  
Oúund  Meånevìde fetó-i bÀb   
 
Çe m-i ser bÀ-çe m-i s r der-ceng-cÿ 
áÀlib Àmed çe m-i s r óüccet-nümÿd 
 
Çe m-i s rla çe m-i s rr itdi cidÀl 
Çe m-i s rruñ óücceti buld  kemÀl (b. 175-177) 

                                                             
5  Manzum Mesnevi tercümesiyle tan nan divan airidir. stanbul’da 1076’da (1665-66) dünyaya gelmi tir. iirlerinde 

kulland  Nahîfî mahlas yla tan nm t r. Nahîfî önce Yeniçeri Oca  Kalemi’ne girerek Has Oda’da hizmete ba lam t r. 
1094’te M s r’a giderken Konya’ya u ray p Mevlevîli e intisap etmi tir. 1151’de (4 Eylül 1738) vefat etmi  ve Topkap  
d nda defnedilmi tir. Sebk-i Hindî tesirinde bir sanat anlay na sahip olan Nahîfî, Nâbî ve Sâbit gibi hikemî iir 
söylemede belli bir ba ar ya ula m , iirlerinde atasözleri, deyimler, stanbul a z na mahsus kelime ve tabirleri ba ar yla 
kullanm t r. Kasidede Nef‘î’den, gazelde Bâkî, Fehîm-i Kadîm ve Fuzûlî’den etkilenmi ; Nesîmî, brâhim Cevrî, Dede 
Ömer Rû enî yan nda Nâbî, Sâbit, Nedîm ve Râsih gibi airlere nazîreler yazm , Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hâf z-  îrâzî 
ve Molla Câmî’nin iirlerine Farsça tahmîsler kaleme alm t r. Divan, Mevlidü’n-nebî, Hicretü’n-nebî (Hicretnâme), 
Hilyetü’l-envâr, Zuhrü’l-âhire, Mi‘râcü’n-nebî gibi eserleri vard r. airin tan nd  en önemli eseri Terceme-i Mesnevî li-
Nahîfî adl  eseridir ki Mesnevi’nin tamam n  manzum olarak ba ar l  bir ekilde Türkçe’ye çevirmi tir (Uzun, 2006: 297-
299). 
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Dede Efendi, mesnevisinde Halvetî tarikat ndan eyh Zekâyî’yi6 de metheder. eyh Zekâyî’nin Ümmî 
Sinan dergâh nda eyh olmas  nedeniyle öncelikle Ümmî Sinan’ 7 över. Ümmî Sinan methiyesinden 
sonra da metinleraras l kla eyh Zekâyî’nin na’t ndan ve bir gazelinden birkaç beyti mesnevisine ekler: 

Ùarìú-i Òalvetìden eyò ÕekÀyì 
KerÀmet menbaè  merd-i ÒudÀy  (b. 180) 
 
Mükemmel eyò idi Ümmì SinÀn da 
Yoà idi bir miåÀli bu cihÀnda (b. 182) 
 
ZebÀn  bülbül-i bÀà-  óaúìúat 
DehÀn  àonca-i gülzÀr-  vaódet (b. 184) 
 
ÒÀú-  pÀy-i MuãùafÀya yüz süren mesrÿr olur  
Her ne deñlü mücrim ise èÀú bet maàfÿr olur (b. 188) 

Dede Efendi, eyh Zekâyî ile ilgili bölümde onun vefat n  da konu al r. eyh Zekâyî’nin dama na vahdet 
kokusu gelince Hakk’a r hlet eylemi tir: 

Damaà na irince bÿy-  vaódet 
ÕÕekÀyì úurb-  Óaúúa itdi r ólet (b. 198) 
 
ÓayÀt naúdini itdi ferÀmÿ  
Sene yirmi yedide old  òÀmÿ  (b. 199) 
  
Óìn-i VefÀtlar nda uèarÀ Bu TÀrìòi Dimi dür  
Bezm-i èirfÀndan ÕÕekÀyì itdi èazm-i lÀ-mekÀn  

eyh Zekâyî 1227 y l nda vefat ettikten sonra Ümmî Sinan dergâh na Zekâyî’nin o lu eyh Hasan eyhlik 
makam na gelir. Dede Efendi de bu olay için ayr  bir ba l k açm  ve hem eyh Hasan’  övmü  hem de 
onun dergâha eyh olmas n  anlatm t r. Dede Efendi, eyh Hasan için de “nahl-i necîb, re îd, fâz l, 
sâhib-fütüvvet, melâhat menba …” gibi geleneksel övgü kal plar  ve s fatlar kullanm t r. Ayr ca onun 
hizmet ehli oldu unu, hürmette tembellik göstermedi ini de söyler: 

Anuñ naòl-i necìbi eyò Óasandur 
MelÀóat menbaè  ãÀóib-suòandur (b. 201) 

                                                             
6  XVIII. yüzy l divan airlerinden eyh Mustafa Zekâyî, stanbul Üsküdarl d r. Tahsîl-i ulûmdan sonra bir müddet dîvân-  

hümâyûn kaleminde memurluk yapm t r. Nasûhî-zâde eyh Seyyid Fâz l Efendi’nin müridi ve Kesdelli eyh Hasan’ n 
halifesi olmu tur. stanbul’da Ümmî Sinan dergâh nda eyhlik yapm t r. 1227 y l nda vefat eden airin bir divan  
bulunmaktad r (Alkan, 1993: 3-4). 

7  Halvetî eyhi ve air Ümmî Sinan Antalya’n n Elmal  lçesinde do mu tur. iirlerinde mahlas olarak hem “Ümmî Sinan”  
hem “Sinân-  Ümmî”yi kullanmas ndan dolay  kaynaklarda her iki mahlas yla da yer alm , bu farkl  adland rma 
günümüze kadar devam etmi tir. Ailesi ve ö renim durumu hakk nda bilgi yoktur. Halvetiyye’nin Ahmediyye kolunun 
kurucusu Yi itba  Ahmed emseddin’in halifelerinden Abdülvehhâb (Vehhâb) Ümmî’nin halifesi Ero lu Nûrî’ye (ö. 
1012/1603) intisap ederek hilâfet alan Ümmî Sinan’ n öhretinin saray çevrelerine kadar ula t , devlet ricâlinin iste iyle 
o ullar ndan birini halifesi Niyâzî-i M srî ile stanbul’a gönderdi i rivayet edilmektedir. Niyâzî-i M srî, Ümmî Sinan’dan 
övgüyle bahseder, mür id-i kâmil oldu unu, âyet ve hadislerin esrar n  bildi ini söyler. 25 Cemâziyelâhir 1067’de (10 
Nisan 1657) vefat eden Ümmî Sinan’ n mezar  Elmal ’da kendi ad n  ta yan caminin biti i indeki türbededir. Ümmî 
Sinan’ n Süleyman ve Selâmi Halil adlar nda iki o lu vard r. Babalar ndan e itim alan ve her ikisi de air olan o ullar  
iirlerinde “Hakîrî” ve “Selâmî” mahlaslar n  kullanm t r. Kutbü’l-meânî adl  bir eseri ve divan  bulunmaktad r (Bilgin, 

2012: 310-311). 
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ÕÕekÀyì vÀã l olduúda ÒudÀya 
ÕekÀyì-zÀde eyò old  o cÀha (b. 203) 

Dede Efendi, mesnevisinde Zekâyî Efendi’nin o lu eyh Hasan ile eyh Ahmed’in mektupla malar n  da 
dâhil eder. E kinci Oca 8 ile ilgili mektupla malar mensurdur. eyh Hasan, mektubunda Sultan II. 
Mahmud’un din dü manlar  ile sava mak ve onlara kar  zafer elde etmek için E kinci Oca ’n  
kurdu unu, bu muzaffer ve mübarek askerlerin muvaffakiyetleri için dua edilmesi gerekti ini söyler. 

eyh Ahmed de bu mektuba cevaben ayetlerden iktibasla askerler için dua eder. eyh Ahmed duas n  
ettikten sonra vefat eder. Dede Efendi mensur mektuplardan sonra eyh Ahmed’in vefat n  ve onun 
methiyesini manzum ekilde kaleme al r. Bir de eyh Ahmed’in vasiyyeti üzerine Eyüp Sultan Cami’sine 
gidip Sultan Mahmud için dua ederken zikirle me gul ihtiyar bir kad n görür. Kad na ne yapt n  
sorunca kad n, sen kendi i ine bak, der. Dede Efendi i inin Sultan II. Mahmud’a dua etmek oldu unu 
söyleyince kad n, o padi aha can m feda olsun, der. Bir iste inin olup olmad n  sorunca kad n, her 
eyimi Allah’a havale ettim cevab n  verir. Kad n o anda gözden kaybolur. Dede Efendi üç be  kez gitse 

de o kad n  bir daha göremez: 

TamÀm itdi sözi çün ùutd  vaódet 
O demde eyò Aómed itdi r ólet (b. 220) 
 
Ola rÿó-  revÀn  Àd u òandÀn 
Ola úabr-i erìfi bÀà u reyóÀn (b. 221) 
 
O dem eyle Ebÿ Eyyÿba sürèat 
Velì bu arù ile kim eyle diúúat (b. 235) 
 
Vaãiyyet-nÀmesin der-òÀù r itdüm 
On on be  gün EbÀ Eyyÿba gitdüm (b. 239) 
 
Gördüm õikr ider ol cÀya úar u 
HemÀn ãad-sÀle fertÿde bì-mÿ (b. 241) 
 
Didüm kÀrum benüm Àha duèÀdur 
Didi ol pÀdi Àha cÀn fedÀdur (b. 244) 
 
Didüm bir istegüñ var ise söyle 
Didi itdüm i üm Óaúúa óavÀle (b. 245) 

Dede Efendi, Zekâyî-zâde eyh Hasan’ n 1239 (1823-1824) y l nda gördü ü bir rüyay  anlat r. eyh 
Hasan, rüyas nda cennete benzeyen müzeyyen bir mescit görür. Mescide sultan gelir ve mescittekiler 
sultan için dua etmeye ba larlar. Sultan “üçlere” destur verince onlar da ellerini kald r p duaya ba larlar. 

                                                             
8  E kinci Oca , II. Mahmud zaman nda Yeniçeri Oca ’n n ilgas ndan önce kurulan tâlimli askerî s n fd r. III. Selim’in 

kurdu u Nizâm-  Cedîd’in kald r lmas ndan sonra (1807) bir süre yeni ve talimli bir ordu te kil edilememi , gerek d ar da 
gerekse içeride S rp, Rum isyanlar n  bast rmakta ve M s r Valisi Mehmed Ali Pa a’n n düzenli askerlerine kar  koymakta 
yeniçerilerin âciz kalmas  üzerine modern sava  taktiklerini bilen bir orduya ihtiyaç duyulmu tur. May s 1826 sonlar nda 
II. Mahmud’un ve devlet ileri gelenlerinin kat ld  eyhülislâm kona nda yap lan toplant larda Yeniçeri Oca ’n n 
bozulma sebepleri görü ülerek sava  tâlimi yapman n vâcip oldu una dair ç kar lan bir fetva ile ulemân n tasdiki 
al nd ktan sonra “e kinci” ad yla tâlimli bir s n f n te kiline karar verilmi tir (Özcan, 1995: 471). 
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Üçlerin duas yla yer gök inler ve sonunda dualar n kabul oldu unu söyleyip Allah’a ükrederler. 
Camiden ç k p bir dergâha giderler, orada çokça zikrederler ve sultan için dua ederler.  

Dede Efendi bu rüyadan sonra kendi rüyas n  da anlat r. air, dertli oldu u bir gece uykuya dalar ve 
rüyas nda gönül ehrinde çok çok güzel bir vadi görür. O vadide yemye il elbise giymi , sesi çok güzel 
ünlü bir ah s durmaktad r. O ahs-  zî- ân, Hz. Muhammed’in na’t n  okumaktad r. air o anda 
uykudan uyan r ancak okunan yedi beyitlik na’ttan ancak bir beyit akl nda kalm t r: 

YÀ ResÿlallÀh gözüm p ñarlar  çün açdur 
Nice aç olmaz gözüm her dem saña muótÀcdur (b. 279) 

Yine rüyada ay parças  bir güzel görür ve o güzel, airin eline bir mecmua verir. Ancak mecmuadan 
sadece u m sra verilmi tir: 

ÒÀne-i Úostanùiniyye fetó-i MevlÀnÀ-y  Rÿm 
Dede Efendi gördü ü rüyay  öyle tabir eder: Mevlânâ’dan murat halife, Kostantiniyye’den murat asi ve 
zalimler toplulu unun kötülüklerinin def olmas  ve Rûm’dan murat Sultan II. Mahmud Han’d r. Özetle 
halife-i rûy-i zemin Sultan Mahmud Han hazretleri Rum ilinde kâfir, münaf k ve zalimleri peri an ve 
berbat etmi tir.  

Dede Efendi’nin di er rüyas  da öyledir: Bir gece uykuya dalm  ve rüyas nda kendini Gülhane 
Meydan ’nda görmü tür. Orada k bleye do ru bakarken münevver üç sütun görür. Bu üç sütun öylesine 
parlakt r ki nurlar  gökyüzüne ç kmaktad r. Yer ve gök üç sütunun  ile ayd nlanmaktad r. O anda 
derya yüzünde münevver üç gemi görülür. Aka alar kap s ndan içeri bakan air, içerden stanbul’a saf 
ve irin bir tatl  rma n n akt n  görür. Dede Efendi’ye göre stanbul’a akan bu “cûy-  îr” yedi iklimi 
ferman na bende eden Sultan Mahmud Han’d r ki adaleti cihana yay lm t r.     

Dede Efendi, mesnevinin hâtime k sm n  yirmi yedi beyitlik bir kaside olarak yazar. Kasidesinde Sultan 
Mahmud’u över ve onun için dualar eder: 

Ebu’l-fütÿó u meàÀzì o úahramÀne edÀ 
Dilìr ü ãaf-der-i Rüstem neberd-i úalèa-gü À (b. 307) 
 
YegÀne óa ret-i Àh-  cihÀn Maómÿd ÒÀn 
CihÀn  eyledi hep èadl u cÿd ile ióyÀ (b. 308) 
 

ehÀ denilse sezÀ nÀm-  pÀkine Óaydar 
CihÀna òÀmì-i èadlüñ miåÀl-i ú ble-nümÀ (b. 309) 
 
LivÀ-y  devlet-i ÀhÀnesi gü Àd olsun  
Be-óaúú-  Óa ret-i HÀrÿn be-óürmet-i MÿsÀ (b. 324) 
 
Be-óaúú-  bÀèiå-i kevn ü mekÀn faòr-i rüsul 
Be-óaúú-  Aómed ü Maómÿd penÀh-  melce-i mÀ (b. 327) 
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Dede Efendi’nin mesnevisinin önemli bir özelli i de metinleraras l k ba lam nda ba ka eserlerden 
parçalar n mesneviye dâhil edilmesidir. Metinleraras l k (intertextuality), iki sanat eseri aras ndaki her 
türlü ba  inceleyen bir kuramd r. Metinleraras l k kuram  u ekillerde tan mlanabilir: Ayr k 
unsurlar , ba ka bir deyi le, ba ka metinlere ait parçalar  tutarl  bir bütün olu turacak biçimde bir araya 
getirmek, onlar  düzenleyerek aralar nda uyum sa lamak, böylelikle yeni bir metin ortaya ç karmak 
(Aktulum, 2004: 304). Kuram n ç k  noktas n , dünyadaki hiçbir metnin kendisinden önce 
yarat lanlardan ba ms z olarak var olamayaca  dü üncesi olu turur. Hemen her metin do rudan ya da 
dolayl  olarak ba ka metin veya metinlerle ba lant l d r. Sanatç lar, yazarlar eserlerini kaleme al rken 
bilinçli ya da bilinçsiz olarak ba ka eserlerden etkilenir, beslenir ve onlar  kendi eserlerine farkl  
ekillerde ta rlar (Türkan, 2013: 73; Öztekin, 2008: 131). Bu noktadan Dede Efendi de farkl  eserlerden 

konu ile ilgili baz  parçalar  alm  ve bu parçalar  mesnevinin as l konusu olan Sultan II. Mahmud ile 
ili kilendirmek suretiyle metne yedirmi tir.  

Esere anlat m teknikleri aç s ndan bakt m zda tasvirî anlat m 333 beyitlik mesnevinin hacmine 
paralel önemli ve geni  bir yer tutar. Tasvirlerin tamam na yak n  ki i tasvirleridir. Ki i tasvirlerine 
k yasla durum, mekân ve zaman tasvirleri çok azd r. Edebî sanatlarla kurgulanan esas olarak Sultan II. 
Mahmud olmak üzere ki i tasvirleri divan iiri tasvir gelene inde oldu u gibi benzer te bih, mecaz ve 
mübala alarla örülüdür. air medhetmek istedi i ki iyi benzer övgü kal plar yla ki inin öne ç kan 
özelliklerini vurgulayarak anlat r. air, tasvirlerinde airli ini de göstermek için dolayl  anlat mla edebî 
sanatlar  bolca kullan r. Okuyucuya bir mesaj vermeyi amaçlayan “do rudan anlat m ” daha çok 
tahkiyevî bölümlerde görürüz. Eserde birkaç yerde tahkiyevî bölümler vard r ki buralarda tahkiyelerdeki 
sahneleme tekni ini görürüz. Dede Efendi mesnevide sadece birkaç beyitte ele tirel anlat mla 
ikâyetlerini dile getirir ki bu ikâyet stanbul’un içinde bulundu u üzücü durumdur. 

Mesnevide tahkiyevî unsurlardan diyalog ve iç monolog olarak nitelendirece imiz beyitler görürüz. 
Eserde hâkim/ lâhî bak  aç s  ve üçüncü ki i (o) anlat c dan yararlan ld ndan diyaloglarda genellikle 
“didi” konu ma ifadesi geçmektedir. Mesnevide dikkat çeken bir husus da münacat ve dualar n s kl kla 
yer almas d r. Bu noktadan dua ve münacatlar  iç monolog olarak de erlendirebiliriz. 

Mesnevi genel olarak ak c  ve sade bir dille yaz lm t r. Tasvirlerde yer yer dil a rla makta üçlü terkipler 
ve ba da t rmalar görülmekle birlikte tahkiyevî bölümlerde, dua ve münacatlarda dil anla l r ve 
külfetsizdir. Bunun yan nda air yer yer kelime oyunlar ndan özellikle cinastan da yararlanm t r, edebî 
sanatlardan te bih, mecaz, telmih, iktibas  etkili bir biçimde kullanm t r. Genel olarak eser ortalama 
bir divan iiri okuyucusunun rahat bir ekilde anlayaca  seviyededir. 

2. Metin 

CCennet-mekÀn SulùÀn Maómÿduñ Medóiyyesidür 
[1b] 
mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 
1. lÀhì çe m-i ümìdüm gü Àt it 

Tecellì-òÀnemi her laóôa Àd it 
 
2.         Nesìm-i lüùfuñ erzÀn eyle yÀ Rab 

RiyÀ -  cÀn  òandÀn eyle yÀ Rab 
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3.          Uyans n dil hidÀyet me èalinden 
   GirìzÀn eylesin àaflet ilinden 
 
4.          FerÀàat eyle àavàÀ-y  cihÀndan 

Esirge göñlümi her dem ziyÀndan 
 
5.          ÒudÀyÀ dil senüñ varum senüñdür 

Dilümde cümle güftÀrum senüñdür 
 
6.          Gören sen görinen sen gösteren sen 

Alan sensin viren sen virdiren sen  
 
7.          ÒudÀyÀ bildigüm èayne’l-yaúìn it 

PenÀhÀ èaynum  óaúúa’l-yaúìn it 
 
8.          Baña sen her ùarafdan ol hüveydÀ 

Gü Àd it çe m-i cÀn  eyle bìnÀ  
 
9.          Der-i iósÀna lÀy ú èabd-i òÀã it 

Beni nefsüm belÀs ndan òalÀã it 
[[2a] 
10. CihÀn sensin baña benlik gerekmez 

Baña benlige bu senlik gerekmez  
 
11. Beni benden ay r senden ay rma 

Beni senden seni benden ay rma 
 
12. AàiånÀ yÀ à yÀåe’l-müsteàìåìn 

EcirnÀ yÀ mücìre’l-müstecìrìn 
 
13. ÒudÀyÀ Àt-  pÀküñ èizzetiçün 

PenÀhÀ biñ bir ismüñ óürmetiçün 
 
14. afiyyullÀh Ádem ãafvetiçün 

NeciyyullÀh Nÿóuñ daèvetiçün 
 
15. Òalìlüñ ãabr  içün manc n úa 

Ki Àte  old  gülzÀr u óadìúa 
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16. Anuñ óaúú çün old  bende-fermÀn 
è nÀyet itdüñ aña keb i úurbÀn  

 
17. BelÀya ãabr iden Eyyÿb óaúú  

CefÀya ãabr iden Yaèúÿb óaúú  
 
18. lÀhì óüsn-i Yÿsuf midóatiçün 

Kelìmüñ óaú kelÀm  r fèatiçün 
 
19. FedÀ-y  rÿó iden YaóyÀ óaúú çün 

Mesìóüñ itdigi ióyÀ óaúú çün 
 
20. CihÀna àÀlib it Àh-  cihÀn  

Veliyy-i nièmetüm Maómÿd ÒÀn  
[[2b] 
MaúÀm-  Naèt-  PÀk-  Àh-  LevlÀk 
 
21. Muóammed MuãùafÀ nÿr-  ÒudÀdur 

Vücÿd u cÿd  faòr-i enbiyÀdur 
 
22. Muóammed MuãùafÀdur Àh-  kevneyn 

MaúÀm dur makÀm-  úÀb-  úavseyn 
 
23. RisÀlet mülkine sulùÀn Muóammed 

Dü-èÀlem cümle tendür cÀn Muóammed 
 
24. Felek mièrÀc nuñ bir nerdubÀn  

Ba nda ebr-i raómet sÀye-bÀn  
 
25. áubÀr-  òÀk-i pÀyi tÀc-  eflÀk 

Aña óalvet-serÀ mièrÀc-  eflÀk 
 
26. KitÀbullÀhda naèt-  erìfi 

Yüzi emsü’ê-êuóÀ ve’l-leyli zülfi  
 
27. LivÀéü’l-óamd anuñ ismiyle mek ÿf 

LivÀ-i dìn daò  cismiyle mek ÿf 
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28. efÀèat Àt na maòãÿã èalemdür 
Anuñçün ümmeti òayru’l-ümemdür 

 
29. Anuñ yüzi ãuy na yÀ lÀhì 

EmÀn ey pÀdi ehler pÀdi Àh  
 
30. mÀmü’l-müslimìni eyle manãÿr 

MübÀrek úalb-i pÀküñ eyle mesrÿr 
 
31. Oúunsun òuùbesi fevúu’l-èalÀda 

èAdÿ-y  dìn ola taóte’å-åerÀda 
[[3a] 

Muóammed YÀr-  áÀrì Vaãf dur Bu  
 
32. EsÀs-  dìn-i slÀm rÀh-  taóúìú 

Emìrü’l-müéminìn Bÿ Bekr-i ãadìú 
 
33. Eger cemè olsa hep ìmÀn u taãdìú 

MuúÀbil gelmeye ìmÀn-  ã ddìú 
 
34. Anuñ ìmÀn u ã dú çün lÀhì 

HemÀñ Àd eyle dÀéim úalb-i Àh  
 

Bu Vaãf evket ü Àn-  èÖmerdür 
 
35. Budur dördün biri Àh-  muèaôôam 

Emìrü’l-müéminìn FÀrÿú-  aèôam 
 
36. Açup seyf-i èadÀletle cihÀn   

Pür itdi èadl ile kevn ü mekÀn  
 
37. Anuñ yüzi ãuy na eyle iósÀn 

ÒudÀyÀ pÀdi Àh  eyle òandÀn 
 

eh-i Óilm ü ÓayÀnuñ Vaãf dur Bu 
 
38. Biri daò  seòÀvet gül enidür 

ÓayÀ vü èilm ü fa luñ maèdenidür 
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39. Emìrü’l-müéminìn deryÀ-y  èirfÀn 
mÀmü’l-müslimìn èOåmÀn bin èAffÀn 

[[3b] 
40. Anuñ óilm ü óayÀs çün ÒudÀyÀ 

Muôaffer eyle Maómÿd ÒÀn  MevlÀ 
 

Yaz ld  Vaãf-  DÀmÀd-  Muóammed 
 
41. eh-i èilm-i ledün òur ìd-i enver 

Emìrü’l-müéminìn KerrÀr-  Óaydar 
 
42. ResÿlullÀh buyurd  èilm ü dìne 

èAlìdür bÀb  ben oldum medìne 
 
43. lÀhì Óa ret-i Óaydar óaúú çün 

mÀm-  ãaf-der-i Òayber óaúú çün 
 
44. Muôaffer eyle Maómÿd ÒÀn  yÀ Rab 

Muvaffaú eyle ol sulùÀn  yÀ Rab 
 

Yaz ld  Medóiyye-i MonlÀ-y  Rÿmì 
 
45. VelÀyet milketinüñ ãÀóib-ú rÀn  

KerÀmet gencinüñ ãÀóib-zamÀn  
 
46. KitÀb-  Meånevìsi maàz-  ÚuérÀn 

Olur bir m ãraè  biñ derde dermÀn 
 
47. Anuñ yüzi ãuy na Àh-  èÀlem 

ÒudÀvendÀ ola mesrÿr her dem 
 
48. Vücÿduñ ãìt-i nuãret ide mesrÿr 

Ola yÀ Rab dem-À-dem Àh manãÿr 
[4a] 

Yaz ld  Vaãf-  áÀzì ÒÀn Maómÿd eh-i Àóib-ú rÀn-  SulùÀn Maómÿd 
 
49. ElÀ ey pÀdi Àh-  heft ki ver 

HümÀyÿn-  ùÀliè u òur ìd-i enver 
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50. mÀmü’l-müslimìn fÀrÿú-  heybet 
PenÀh-  salùanat-  emn ü erìèat 

 
51. Ebu’l-fetó u muôaffer ÒÀn Maómÿd 

ehen Àh-  cihÀn SulùÀn Maómÿd 
 
52. CihÀn tendür vücÿd  cÀn-  èÀlem 

FedÀ bir mÿy na biñ cÀn-  èÀlem 
 
53. Óüsünde Yÿsuf u heyéetde Rüstem 

Melek-òaãlet velì nÿr-  mücessem 
 
54. Semend-i naèline üftÀde òur ìd 

Úapus  mihteridür zühre nÀhìd 
 
55. CihÀn ol rütbe old  òurrem-ÀbÀd 

ÒarÀb-ÀbÀd yoú bÿm ide feryÀd 
 
56. CihÀndan ôulmi seyfi eyledi dÿr 

ÒarÀb-ÀbÀd èÀlem old  maèmÿr 
 
57. CihÀn emvÀc-  berú-i tìà-  Àb  

Ser-i dü men olur mevcüñ óabÀb  
[[4b] 
58. CihÀna berú-i tìài Àb ãaçd  

ÓayÀt-  nevle èÀlem çe müñ açd  
 
59. ÓayÀt-  nevle èÀlem old  ióyÀ  

CihÀn pür- ÿr iken old  temÀ À 
 
60. CihÀn  berú-i tìài itdi rÿ en 

Yanarken cÀn-  èÀlem èayn-  külòan 
 
61. CihÀn  èayn-  èadli eyledi ãÀf 

CihÀn fermÀn-beridür ÚÀf-tÀ-ÚÀf 
 
62. CihÀn  èadli vü dÀd  eyledi Àd 

Bu köhne ùÀú-  dìvÀn old  ÀbÀd 
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63. Dergeh-i òi metüñ eyler Ferìdÿn 
Ferìdÿnuñ óu ÿruñda feri dÿn 

 
64. SüleymÀna naãìb old ysa òÀtem 

Vücÿd  mÀlik-i esmÀ-y  aèôam 
 
65. Yed-i bey À gibi keffinde seyfi 

Virür dü mÀn-  dìne òavf u òayf  
 
66. HümÀ pür-nìzesi tìài ser-firÀz 

Olur meydÀn-  bezm-i rezme ser-bÀz 
 
67. Vücÿd  ãaón-  rezmüñ Erd ìri 

Zebÿn eyler nice naòcìr ü ìri 
 
68. Naôìrüñ görmedük ins ü be erde 

Hüner-perver hüner-ver her hünerde 
 
69. SeòÀ vü maèrifet ãÀóib- ecÀèat 

èAdÀlet meróamet efúat èinÀyet 
 
70. LeùÀfet maèdelet ùarz-  ôerÀfet 

KerÀmet mekremet devlet saèÀdet 
 
71. alÀdur i te nuùúum i te meydÀn 

Naôìrüñ görmedi hìç çe m-i devrÀn 
 
72. Sürünce raò n  bezm-i miyÀna 

Yedi iúlìm olur taèlìm-òÀne 
[[5a] 
73. uèÀ-y  tìài òavf ndan dem-À-dem 

utar dü men ser-À-pÀ ãavm-  Meryem 
 
74. Giyüp esbÀb-  rezmi Àh-  èÀlem 

Virür aèdÀ-y  dìne yeés ü mÀtem 
 
75. Ú l çlar bezm-i rezme cÀm-  gül-gÿn 

der her dem èadÿnuñ sìnesin òÿn 
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76. Dizilsin ãaf-der-i cender-i ãÿã  (?) 
Müsellemdür tedÀbìr ü òuãÿã  

 
77. Muèallemdür muèallim ser-À-ser 

Úad-i nevres nihÀl-i yÀre beñzer 
 
78. SüvÀrì cündine ãad-bÀrekallÀh 

Degil ãunè-  be er bu úudretullÀh 
 
79. DehÀn açd úça ejderhÀ-y  nìze 

èAdÿ-y  dìni ú ls n rìze rìze 
 
80. Muóammed èaskeridür cünd-i manãÿr 

èAdÿ-y  dìni AllÀh ide maúhÿr 
 
81. ÒudÀ tevfìú-i Ó r  ide hem-rÀh 

èAlemler çaàr ur naãrun minallÀh 
 
82. dence èaskeri deryÀ gibi cÿ  

Òurÿ ndan felekler old  bì-hÿ  
 
83. Tüfenk endÀzlar ãaf ãaf dizilsin 

Dem-À-dem dü menüñ baàr  ezilsin 
 
84. Fetìli als n aèdÀ yana yats n 

Dilerüm cümlesinüñ ad  bats n 
 
85. Àretdür bu taèlìm-i muèaôôÀm 

Bir Àte -òÀnedür AllÀhü aèlem 
[[5b] 
86. Yarar yarum ùabur ile cihÀn  

èAdÿya teng ider nüh-ÀsumÀn  
 
87. Bütün ùabur idince èazm-i Àte  

Ò rÀ  ile olur aèdÀ mü evve  
 
88. Ol nca Àte -i taèlìm nevbet 

Úopar ùuàyÀn-  Àte den ú yÀmet 
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89. Cüyÿ -  èasker-i merdÀnedür bu 
Ne èasker èasker-i ÀhÀnedür bu 

 
90. ÒudÀyÀ tÀ-be-maó er Àl-i èOåmÀn 

Ola her Àn u her dem Àd u òandÀn 
 
91. Müéeyyed eyle ol Àh-  diyÀr  

Müéebbed eyle yÀ Rab ehr-i yÀri 
 
92. Ola peyk-i meserret reh-nümÀs  

Nesìm-i ãubó-  nuãret pì -vÀs  
 
93. Øamìrüm cÿy n  yÀ Rab gü Àd it 

Veliyy-i nièmetüm her laóôa Àd it 
 
94. CihÀn durduúça durdun Àh-  èÀlem 

CihÀn durduúça olsun göñli òurrem 
 
95. Be-óaúú-  Óa ret-i Ádem ü ÓavvÀ 

KerìmÀ nuãretüñle eyle ióyÀ 
 
96. Be-óaúú-  Óa ret-i Nÿó u YaóyÀ 

CihÀn emrine rÀm olsun ser-À-pÀ 
[[6a] 
97. Be-óaúú-  Óa ret-i HÀrÿn u MÿsÀ 

Muôaffer eyle slÀm  ÒudÀyÀ 
 
98. Be-óaúú-  Óa ret-i Meryem u èÌsÀ 

Veliyy-i nièmetüm Àd eyle her cÀ 
 
99. Be-óaúú-  ism-i aèôam nÿr-  ÚurèÀn 

èAdÿ-y  dìni ú l òÀk ile yeksÀn 
 

der Kilk-i Terüm Bir Òï  ÓikÀyet 
 
100. Gel ey cÀn bülbüli depret zebÀn  

Bize eró eyle bu s rr-  nihÀn  
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101. ZemistÀn-  óazÀn  eyle taúrìr 
Bu köhne dÀstÀn  eyle taórìr 

 
102. Dönerdi èaksine bu çarò-  gerdÿn 

CihÀn devrinden old  mest ü mecnÿn 
 
103. Felek ehl-i dili bì-tÀb iderdi 

Yaúard  èÀlemi mehtÀb iderdi 
 
104. FerÀmÿ  eyleyüp bülbül demini 

Unutm d  bahÀruñ èÀlemini 
 
105. Ururd  lÀle sìnesine dÀà  

Yanard  Àh-  dÿd ndan çerÀà  
 
106. Benef e boynuñ  egmi  çemende 

Dökülmi  rìze rìze yÀsemin de 
 
107. Gül aàlar gül en aàlar bülbül aàlar 

Çemende nergis aàlar sünbül aàlar 
  [6b] 
108. CihÀn àark-Àb olup mÀnend-i ùÿfÀn 

Yaàard  kÀéinÀta yeés-i bÀrÀn 
 
109. Elinden zühre çengini dü ürdi 

Felekde mÀh-  nev yoluñ a urd  
 
110. CihÀn  ùutm  idi òalú-  nÀdÀn 

CihÀn olm d  óüzn ile perì Àn 
 
111. Yaúard  sìnemi bu nÀr-  àayret 

Gözüm giryÀn iderdi òÀr-  àayret 
 
112. Yanarken nÀr-  àamla cÀn-  èÀlem 

Sitanbul olm  iken cÀy-  mÀtem 
 
113. Yeti di maôhar-  nÿr-  lÀhì 

Yeti di pÀdi ehler pÀdi Àh  
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114. Yeti di Óa ret-i SulùÀn Maómÿd 
Vücÿd  ism-i aèôam ÒÀn-  Maómÿd 

 
115. ehen Àh-  zamÀn Meódì-i devrÀn 

Cebìnüñde hüveydÀ nÿr-  YezdÀn 
 
116. Yeti di ãaf-der-i ìr-i ÒudÀvend 

èAdÿ-y  dìni ú ld  bend-der-bend 
 
117. Oñulmaz yaraya merhem ú l c  

çirdi òÀéine sem dem ú l c  
 
118. Òuãÿãan erè ile tìà ola hem-ser 

Olur sulùÀn manãÿr u muôaffer 
[[7a] 
119. Olup dÀduñ selÀùìn-i èiôÀmuñ 

CihÀn èadli ile buld  niôÀmuñ 
 
120. amenden gÿyiyÀ pÀk old  ú ble 

NümÀyÀn old  fetó-i s rr-  Mekke 
 
121. Olup ems-i èadÀlet bedr-i enver 

CihÀn envÀr ile dold  ser-À-ser 
 
122. Yeti di òÀver-i òur ìd-i tÀbÀn 

utu d  pertevinden kÀfiristÀn 
 
123. ÒudÀdan lüùf ile iósÀn yeti di 

Yeti di himmet-i merdÀn yeti di 
 
124. Yeti di fey -i MevlÀnÀ-y  Rÿmì 

NihÀn eyler güne  tÀb-  nücÿm  
 
Úonyada MevlÀnÀ CelÀleddìn-i Rÿmì Óa retlerinüñ DergÀh-  SaèÀdetlerinde Post-ni ìn-
i r Àd Meróÿm Muóammed Çelebì Efendinüñ Òaber Virdikleri VuúÿèÀt-  áarìbedür ki 
lÀ-mÀ-semè Taórìr Olm dur 

  
125. Vekìl-i Óa ret-i MonlÀ-y  Rÿmì 

Muóìù itmi di cÿd  ar -  Rÿm  
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126. Muóammed Çelebì meróÿm u maàfÿr 

KerÀmetiyle anuñ Àt  me hÿr 
 
127. Dimi  bir gün gürÿh-  bendegÀne 

DuèÀ tìri iri di ÀsumÀna 
[[7b] 
128. Bu gün SulùÀn Maómÿd ÒÀna SübóÀn 

Muóammed úab as n  ú ld  iósÀn 
 
129. Aña imdÀd ider rÿó-  Muóammed 

Müéeyyeddür müéeyyeddür müéeyyed 
 
130. RevÀndur ser-te-ser óükmi cihÀna 

CihÀn  teng ider hep bÀà yÀna 
 
131. Ú rur küffÀr  cümle fevc-ber-fevc 

Açar seyfi ser-À-ser evc-ber-evc 
 
132. Dimi  bu s rr  MevlÀnÀ muúaddem 

O eh manãÿrdur her Àn u her dem 
 

Ney-ÀsÀ Kilk-i ZÀrum tdi Áheng 
 
133. Yeñi Úapuda Àd ú Dede ol pìr 

der zühd ü ãalÀó  cÀna teéåìr 
 
134. Olup aóbÀb ile hem-encümen-sÀz 

Olurken her úafadan dürlü ÀvÀz 
 
135. áuluvv-i bÀà yÀna Àh iderler 

Kimi aàlar kimi ölçer biçerler 
 
136. Kimi sÿzi le Àh dir Àh i idür 

Kimi AllÀh dir AllÀh i idür 
 
137. HemÀn Àd ú Dede olup tevekkül 

düp imdÀd-  pìrÀna tevessül  
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138. Didi destÿr bismillÀh yÀ pìr 
Baña bu mü kilÀt  eyle taúrìr 

[[8a] 
139. dince maàz-  ÚuréÀna òiùÀb  

Bu gÿne virdi MevlÀnÀ cevÀb  
 
Meånevì-i erìfüñ Cild-i SÀdisinde Emìrü’l-müéminìn SulùÀn Maómÿd ÒÀn Efendimüz 
Óa retlerinüñ MübÀrek ve Mesèÿd Àliè-i HümÀyÿnlar na Žuhÿr iden Àd ú Dedenüñ 
Tefeéül-i Òayriyyeleridür ki èAyniyle Bu Maóalle Taórìr Olunm dur 
 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 
 

140.  
eb çü eh Maómÿd bermì-ge t ferd 

TÀ gürÿh-  úavm-i düzdÀn bÀz òurd9 
 

141.  
Bes be-güftende  kiyì ey bü’l-vefÀ 
Güft eh men hem yekìem ez- ümÀ10 

 

142.  
Án yekì güft ey gürÿh-  mekr-kì  
TÀ be-gÿyed her yekì ferheng-i ò ì  

 

143.  
TÀ be-gÿyed bÀ-óarìfÀn der-semer 
K’ÿ çi dÀret der-cibillet ez-hüner11 

 

144.  
Án yekì güft ey gürÿh-  fen-fürÿ  

  Hest òÀã yyet merÀ ender dü-gÿ 12 
 

                                                             
9  Sultan Mahmud bir gece yaln z ba na dola rken bir bölük h rs za rastlar. 
10  H rs zlar “Ey vefal  adam, sen kimsin.” dediler. Sultan Mahmud da onlara “Ben de sizlerden biriyim.” eklinde cevap 

verdi. 
11  H rs zlardan birisi “Her zaman hileye, düzene ba vuranlar! Haydi bakal m her birimiz hünerini söylesin.” dedi.  
12  Bunlardan birisi “Ey hünerlerini göstermeye çal an kavim, benim özelli im, meziyetim iki kula mdad r.” dedi. 
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145.  
Án diger güft ey gürÿh-  zer-perest 
Cümle òÀã yyet merÀ çe m enderest13 

 

146.  
Her ki rÀ eb bìnem ender úayrevÀn 
Rÿz bi nÀsem men ÿrÀ bì-gümÀn14 

 
BBÀlÀda Taórìr Olunan Ú ããa-i Pür-ú ããa-i è bret-nümÀ-y  KerÀmet-fermÀy  [8b] uèarÀ-
y  Dehrüñ Bülendi Meróÿm ve Maàfÿr Naòìfì Efendi LisÀn-  FÀrisìden Türkiye Terceme 
Eyledükleriçün Bu Maóalle Taórìr Olunm dur 
 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 
 
147. Gice eh Maómÿd idüp tenhÀ güõÀr 

Bir nice düzd-i ebe old  düçÀr 
 
148. Biri didi ey gürÿh-  óìle-ger 

Söylesin herkes nedür anda hüner 
 
149. Söylesin yÀrÀna fenn-i òilúatüñ 

F ùrat-  õÀtuñda óÀã l ãanèatuñ 
 
150. Didi bir kes ey gürÿh fenn-i fürÿ  

Old  òÀã yyet baña óiss-i dü-gÿ  
 
151. Kim vuúÿfum var ne söylerse úilÀb 

Didiler aña zihì kÀr-  ãavÀb 
 
152. Biri didi ey gürÿh-  bì-baãar 

Old  òÀã yyet gözümde kÀr-ger 
 
153. Her kimi görsem eb-i maôlumda ben 

Eylerüm gündüz an  fehm-i óasen 
 

                                                             
13  Bunlardan birisi “Ey zen-perest güruh benim bütün özelli im, meziyetim gözümdedir.” dedi. 
14  Zifiri karanl k gecede kimi görürsem sabah oldu unda üphesiz onu bilirim. 
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154. Didi biri hem olup òÀã yyetüm  
Old  zÿr-  dest-bÀzÿ ãanèatum 

 
155. Biri didi ãanèatum bìnìdedir 

emme-i òÀk içre ôÀhir cümle s r 
 
156. Úanà  òÀk içre olur hem-sÀye ser 

Úanà  òÀk old  tehì vü bì-eåer 
 
157. Biri didi nicede òÀã yyetüm 

VÀã l-  aèlÀya kemend ãanèatum 
[[9a] 
158. oñra Àha ãord lar ey dil-sitÀn 

Sende òÀã yyet nedür eyle beyÀn 
 
159. Didi rì ümde olup òÀã yyetüm 

MücrimÀn taóãìlidür mÀhiyyetüm 
 
160. MücrimÀn ÀmÀde-i celÀd iken 

Úurtulur taórìk-i rì  itdikde ben 
 
161. Meróametle çün idem taórìk-i rì  

ayy olur ol úatl ü ol te vì -i nì  
 
162. Úuùbumuzs n didiler ol úavm aña 

Rÿz-  miónetde bize sensin rehÀ 
 
163. oñra cümle ç úd lar ùa ra hemÀn 

Old lar úaãr-  eh-i dehre revÀn 
 
164. aà ùarafdan eyledi bir seg ãadÀ 

Didi kim sulùÀn sizüñledür ehÀ 
 
165. Tÿdeden ol biri itdi emm-i òÀk 

Didi bu maózendedür hep sÿz-nÀk 
 
166. Bes kemendüñ atd  üstÀd-  kemend 

tdiler mièrÀc-  dìvÀr  bülend 
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167. CÀy-  dìgerde çün old  òÀk-  bÿ 
Didi òÀk-  maózen-i Àh old  bu 

 
168. Eylediler hep óazìne naúb-zen 

Her biri maózenden egdi kìle-men 
 
169. Çün zer ü zer-beft çün dürr-i girÀn 

Úavm-i àÀret eyleyüp old  revÀn 
 
170. eh mü aòòaã gördi hep menzillerüñ 

Her birinüñ ekl ü nÀm u peylerüñ 
[[9b] 
171. Kendi maòfì itdi anlardan rücÿè 

Ser-güze ti buld  dìvÀnda üyÿè 
 
172. Bes o demde old  ser-hengÀn revÀn 

Òavf-  cÀndan her biri lerzÀn-  cÀn 
 

TamÀm tdi Sözi Burada Naòìfì 
mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

 
173. Yine ol encümen-sÀzuñ birisi 

Nedìm ü maórem-i rÀzuñ birisi 
 
174. düp cÀn u göñülden ke f rÀz  

Dimi  yÀ Rab baña göster bu rÀz  
 
175. Tefeéül eyleyüp açd  kitÀb  

Oúund  Meånevìde fetó-i bÀb  
 

Meånevì-i erìfüñ Be inci Cildinde Àliè-i HümÀyÿna Ç úan Tefeéüldür 
 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 
 

176.  
Çe m-i ser bÀ-çe m-i s r der-ceng-cÿ 
áÀlib Àmed çe m-i s r óüccet-nümÿd15 

                                                             
15  Ba  gözü s r gözüyle cenkteydi. S r gözü galip geldi hüccet gösterdi. 
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177. Çe m-i s rla çe m-i s rr itdi cidÀl 

Çe m-i s rruñ óücceti buld  kemÀl 
 
178. Dest gördi destüñi çe m-i kelìm 

Çe m-i s rr gördi velì nÿr-  èaôìm 
 
179. Naúl ile gelmez beyÀna bu kemÀl 

Old  maórÿmÀna mÀnend-i òayÀl 
[[10a] 

Yaz ld  Ke f-i EbyÀt-  ÕekÀyì 
mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

180. arìú-i Òalvetìden eyò ÕekÀyì 
KerÀmet menbaè  merd-i ÒudÀy  

 
181. Muèaùùar eyledi Àt  cihÀn  

Òuãÿãan dergeh-i Ümmì SinÀn  
 
182. Mükemmel eyò idi Ümmì SinÀn da 

Yoà idi bir miåÀli bu cihÀnda 
 
183. derdi mürdegÀn  nuùú  ióyÀ 

Leb-i cÀn-baò  èÌsÀ gibi gÿyÀ 
 
184. ZebÀn  bülbül-i bÀà-  óaúìúat 

DehÀn  àonca-i gülzÀr-  vaódet 
 
185. KerÀmet-rìz idi mÀnend-i bÀrÀn 

Mükemmel úuùb-  èÀlem nÿr-  èirfÀn 
 
186. O Àtuñ ôÀhiri vü bÀù n  nÿr 

Ne diyem cebhesi nÿrun èalÀ nÿr 
 
187. düp ke finde bu ebyÀt  ìmÀ 

Rumÿz-  èasker-i manãÿr  imlÀ 
 

ÕekÀyì Söyledi Bu Naèt-  PÀki 16 
                                                             
16   eyh Mustafa Zekâyî’nin na’t-  erîfinin tamam  öyledir: 

Hâk-  pây-i Mustafâya yüz süren mesrûr olur 
 Her ne denlü mücrim ise ‘âkibet magfûr olur 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 
188. ÒÀú-  pÀy-i MuãùafÀya yüz süren mesrÿr olur  

Her ne deñlü mücrim ise èÀú bet maàfÿr olur 
 
189. Kevkeb-i èizz ü saèÀdet pertevidür èadl u dÀd 

DÀéimÀ sulùÀn-  èÀdil àÀlib ü manãÿr olur  
 
190. MuècizÀt-  óa ret-i Àh-  rüsul ider ôuhÿr 

èAvn-i bÀrì iri üp aèdÀ-y  dìn maúhÿr olur 
[10b] 
191. Hÿ ile vaút-i seóerde seyr-i lÀhÿt ide gör 

ÕÀkir-i Óaúúuñ ÕÕekÀyì bÀù n  pür-nÿr olur 
 

mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 
 
192. Yine ke finde ol pìr-i deúÀy ú 

Bu s rr  ke f idüp söyler óaúÀy ú 
 
193. Bu fetói söylemi  úaç y l muúaddem 

ÕekÀyì pìr-i óikmet eyò-i mükerrem 
 
194. Dem-À-dem remze fetói òalúa ten ìr 

áazel ùarz nda itdi böyle taórìr 
 

Suòan-  Güft-i Pür-óikmet-i LÀèubÀlì  17 
                                                             

Mest-i câm-  ‘a k olup dü  râh-  ‘u âka hemân 
 Bu harâbât-  mahabbetde dü en ma’mûr olur 

evk ile hark-  hicâb ide ‘acep mi ‘â kân 
 Sînesün çâk itse mecnûn-  Hudâ ma’zûr olur 

Kevkeb-i ‘izz ü sa’âdet pertevidür ‘adl u dâd 
 Dâ’imâ sultân-  ‘âdil gâlib ü mansûr olur 

‘Â kun bagr  yanup âh-  seher-gâh itmede 
 Kalbe kim nâr-  mahabbet iri e mahrûr olur 

Mu’cizât-  hazret-i âh-  rusül ider zuhûr 
 ‘Avn-i bârî iri üp a’dâ-y  dîn makhûr olur 

Hû ile vakt-i seherde seyr-i lâhût ide gör 
 Zâkir-i hakkun Zekâyî bât n  pür-nûr olur (Alkan, 1993: 260-261). 
17  eyh Mustafa Zekâyî’nin gazelinin tamam  öyledir: 

Âfitâba bakamam hât ruma yâr gelür 
Mâha noksân irer ol gice dil-dâr gelür 
H rka ber-dû  olal  tekye-i hicrân ü gamda 
Tâc ne kubbe-i gerdûn ba uma tar gelür 
‘Avn-i hak yâver olup ire Hudâdan tevfîk 
Müjde-i nusret ile gör nice tatar gelür 
De r-i hâmûn-  felâketde yürü âzâde 
Bu harâbâta ne mestâne ne hü yâr gelür 
Elem-i hicrün ile kû e-i vahdet yegdür 



634 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

smail Dede Efendi’s masnavi in praise of Sultan Mahmud II. / E. Y ld z (pp. 603-649) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

 
ffeèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 
195. ÁfitÀba baúamam òÀù ruma yÀr gelür 

MÀha noúãÀn irer ol gice dil-dÀr gelür 
 
196. èAvn-i Óaú yÀver olur ire ÒudÀdan tevfìú 

Müjde-i nuãret ile gör nice TÀtÀr gelür 
 
197. Olur elbetde ÕÕekÀyì bize AllÀh muèìn 

Bu tesellì dil-i bì-mÀruma her bÀr gelür 
 

BerÀy-  ntiúÀl-i Óa ret-i eyò 
 
mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

 
198. Damaà na irince bÿy-  vaódet 

ÕekÀyì úurb-  Óaúúa itdi r ólet 
 
199. ÓayÀt naúdini itdi ferÀmÿ  

Sene yirmi18 yedide old  òÀmÿ  
 [[11a] 

Óìn-i VefÀtlar nda uèarÀ Bu TÀrìòi Dimi dür  
 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 
 
200. Bezm-i èirfÀndan ÕÕekÀyì itdi èazm-i lÀ-mekÀn 
 

ÕekÀyì Efendi Meróÿmuñ Oàl  DergÀh-  Ümmì SinÀna eyò Olduà dur 
mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

 
201. Anuñ naòl-i necìbi eyò Óasandur 

MelÀóat menbaè  ãÀóib-suòandur 
 
202. Re ìd ü fÀ l u ãÀóib-fütüvvet 

Atas  cÀ-ni ìni pÀk-sìret 
                                                             

Bana agyâre müdârâ kat  bir ‘ar gelür 
Seni bir lahza ferâmû  idemem sultânum 
Gönlüme dagadaga-i kesret-i efkâr gelür 
Olur elbetde Zekâyî bize Allâh mu’în 
Bu tesellî dil-i mahzûnuma her bâr gelür (Alkan, 1993: 260-261). 

18  Metinde “yigirmi” yazan kelime vezin gere i “yirmi” okunmu tur. 
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203. ÕÕekÀyì vÀã l olduúda ÒudÀya 

ÕekÀyì-zÀde eyò old  o cÀha 
 
204. Atas ndan baúiyye úald  bu ferd 

derdi eyò Óasan ol merdi hem-derd 
 
205. O merdin nÀm-  pÀki eyò Aómed 

Mücerred pÀk-sìret merd bir ferd 
 
206. Atas ndan ziyÀde itdi taèôìm 

Telaùùuf gösterir eylerdi tekrìm 
 
207. Tevaúúuf eylemezdi òiõmetüñde 

TekÀsül eylemezdi óürmetüñde 
 
208. Bilürdi kim duèÀs  muèteberdür 

Bulunmaz miåli bir ãÀóib-naôardur 
 
209. KemÀl-i sinni ùoúsana iri mi  

Velì bir cÀn ki cÀnÀna iri mi  
 
210. VefÀt ndan iki sÀèat muúaddem 

Žuhÿr-  vaúèadan bir hafta aúdem 
 
211. ÕekÀyì-zÀde gördi eyò Aómed 

ViãÀl-i rÀh-  Óaúúa yolc  ol merd  
[11b] 
212. Didi bÀrì u vaúitden u pìrüñ 

DuèÀs n celb idem merd-i münìrüñ 
 
213. Bilür pìrüñ duèÀs  redd ol nmaz 

Bu furãat àayr  bir daò  bul nmaz 
 
214.  MurÀd  bu bilüp furãat àanìmet 

Veliyy-i nièmete eyleye òiõmet 
 
215. Didi yÀ eyò ú l ben òÀki mesrÿr 

DuèÀ it Àh-  èÀlem ola manãÿr 
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216. ÒudÀ ô ll-i lÀh  her dem ü Àn 

Dil-i ÀgÀh n itsin Àd u òandÀn 
 
217. Yaz ld  egri úalpaúl  bir èasker 

DuèÀ it olalar tevfìúa maôhar 
 
218. Bu sözi eyò Óasan söyler o diñler 

HemÀn eyò Aómed arslan gibi gümler 
 
219. Baúup bir kez àa abla aàz n açd  

áa ab deryÀs  gÿyÀ co d  ùa d  
eyò Óasan Efendi eyò Aómed Meróÿma E kinci èAskeri Taórìrini Òaber Virdigüdür 

Benüm nÿrum eyò Aómed Efendi óaberüñiz var m  óayr ola söyleyüñiz her ne ise óaber-dÀr olalum óÀlÀ imÀm-
 dìn-i mübìn ü òalìfe-i resÿl-i Rabbu’l-èÀlemìn áÀzì SulùÀn Maómÿd ÒÀn Efendimüz óa retleri dü men-i dìne ve 

kÀfir-i bed-Àyìne [[12a] ôafer-yÀb olmaú içün icmÀè-  ümmet ile óasbetullÀh-i teèÀlÀ bir èasker taórìr ol nmas n  
fermÀn-  hümÀyÿn buyurm lar ve kendi óazìne-i hümÀyÿn ndan cemìè-i taèyìnÀt n  daò  èinÀyet buyurm lar ve’l-
óÀletü hÀõihì ibúÀ-y  èasÀkir içün duèÀlar ol nur sizüñ daò  veliyy-i nièmetümüz içün daò  taórìr olunan èasÀkir 
içün duèÀñuz  niyÀz iderüm zìrÀ bu günlerde cümle ümmet-i Muóammed duèÀñuza muótÀcdur diyüp ÕekÀyì-zÀde 

eyò Óasan Efendi ãoóbetine netìce virdi 

ÕekÀyì-zÀde eyò Óasan Efendiye Meróÿm eyò Aómed Efendinüñ Virdigi CevÀbdur èAyniyle Taórìr 
Ol nm dur 

Benüm eyò-zÀdem eyò Óasan Efendi peder efendi meróÿm bu münÀfiúìn óaúú nda ne söylerdi unutdugum  
“innel münÀfiúìne fi’derki’l-esfeli mine’n-nÀri19” ancaú bunlaruñ óaúú nda degil mi imdi bunlaruñ iùÀèat ve 
inú yÀdlar na inan r m s n bunlaruñ cümlesi kÀfirdür “veleéin kefertüm [12b] inne èaõÀbì le- edìdün20” bunlaruñ 
cümlesi Yezìd ibni Yezìd ve loúma-i “hel min mezìd21”dür cümlesi Nemrÿddan mü tedd ve cünÿd-  iblìsden e edd 
bir úavm-i êÀll ve muêilldür cenÀb-  MevlÀ Yeñiçerisini ve taórìr olunan Egri Úalpaúl  èaskerini seyf-i óa ret-i 
peyàamberi ile úahr eyleye ve sulùÀna yaàlib èaleyhim in ÀallÀh AllÀh-  teèÀla fÀtióa  

220. TamÀm itdi sözi çün ùutd  vaódet 
O demde eyò Aómed itdi r ólet 

 
221. Ola rÿó-  revÀn  Àd u òandÀn 

Ola úabr-i erìfi bÀà u reyóÀn 
 
222. Gice tÀ ãubóa dek kÀéim olurd  

abaódan Àma dek ãÀéim olurd  
                                                             
19  üphe yok ki münaf klar cehennemin en alt kat ndad rlar. Art k onlara bir yard mc  bulamazs n (Nîsâ, 4/145). 
20  Hani Rabbiniz size " ükrederseniz elbette size (nimetimi) art raca m; nankörlük ederseniz üphesiz ki azab m çok 

iddetlidir!"diye bildirmi ti ( brahim, 14/7). 
21  O gün, cehenneme "Doldun mu?" deriz. O da, "Daha var m ?" der (Kâf, 50/30). 
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223. Geçüp zühd ü riyÀ etde zamÀn  

Teninde ãay l rd  üstüò Àn  
 
224. Gehì úaãd-  ziyÀretle varurdum 

Varurdum yüz sürerdüm yalvarurdum 
 
225. Bilirdüm bir duèÀs  muèteberdür 

Vücÿd  bir nihÀl-i pür-åemerdür 
 
226. Varup bir gün yine üslÿb-  sÀb ú 

Didüm hÿ meróabÀ ey merd-i fÀy ú 
[[13a] 
227. Güler yüz gösterüp itdi telaùùuf 

Aradan ber-ùaraf oldu tekellüf 
 
228. Didüm ey emè-i bezm-i rÿ enÀy  

Nice bir çekelüm derd ü belÀy  
 
229. Veliyy-i nièmetüm Àh-  cihÀna 

DuèÀlar idelüm gel yana yana 
 
230. HemÀn ol nÿr-  Óaú açd  dehÀn  

Didi àam çekme kim geldi zamÀn  
 
231. FedÀ-y  cÀn ider bu yolda be er 

ÓayÀt-  nev bulur èÀlem ser-À-ser 
 
232. Muôafferdür ehen Àh-  muèaôÀm 

Muvaffaúdur fütÿóÀt ile hem-dem 
 
233. Görürsün Dervì  smÀèìl görürsün 

Velì ben görmezem sen tez görürsün 
 
234. Gün olur kim gelir vaút ü zamÀn  

èAyÀn olduúda ol s rr-  nihÀn  
 
235. O dem eyle Ebÿ Eyyÿba sürèat 

Velì bu arù ile kim eyle diúúat 
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236. alÀt-  tünciye anda devÀm it 

Bu kÀr  ol devÀm eyle tamÀm it 
 
237. itdükde sözin derdüm ne söyler 

anurdum gÿyiyÀ efsÀne söyler 
 
238. Vuúÿè nda sözi geldi beyÀna  

è nÀyet itdi Óaú cümle cihÀna 
 
239. Vaãiyyet-nÀmesin der-òÀù r itdüm 

On on be  gün EbÀ Eyyÿba gitdüm 
[[13b] 
240. Yine bir gün varup ol cÀy-gÀha 

NiyÀz eylerüm ol cÀy-  penÀha 
 
241. Gördüm õikr ider ol cÀya úar u 

HemÀn ãad-sÀle fertÿde bì-mÿ 
 
242. Velì fertÿde ammÀ nÿra beñzer 

PelÀs-  köhnesi gÿyÀ ki èanber 
 
243. Didüm ey vÀlide kÀruñ nedür bu 

Didi kÀr nda ol sen baúma yÀ hÿ 
 
244. Didüm kÀrum benüm Àha duèÀdur 

Didi ol pÀdi Àha cÀn fedÀdur 
 
245. Didüm bir istegüñ var ise söyle 

Didi itdüm i üm Óaúúa óavÀle 
 
246. Didüm beni de unutma duèÀdan 

Didi èibÀd-  ãÀlióìnden isen 
 
247. Didüm ey vÀlide sen nerde olursun 

Didi oàlum beni nerde bulursun 
 
248. RevÀn olup gözümden old  nihÀn 

Tek ü tenhÀda úaldum zÀr u óayrÀn 
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249. Ben andan ãoñra üç be  defèa gitdüm 

Yine üslÿb-  sÀb ú kÀrum itdüm 
 
250. An  bir daò  ãoñra görmedüm ben 

Kim idi aãl  neydi bilmedim ben 
 

ÕÕekÀyì-zÀde eyò Óasan Efendinüñ Otuz oúuz TÀrìòinde Gördügi 
RüéyÀlardur 

[14a] 
251. ÕekÀyì-zÀde ol nÿr-  hüveydÀ 

der maènÀda bu s rr  temÀ À 
 
252. Didi gördüm ki bir mesciddeyüm ben 

Ne mescid mescid-i rÿ en müzeyyen 
 
253. Müzeyyen cennet-i aèlÀya beñzer 

MaúÀm-  sidre-i bÀlÀya beñzer 
 
254. An  gördüm ki geldi Àh-  slÀm 

PenÀh-  dìn mihr ü mÀh-  slÀm 
 
255. NidÀ eylerler ey ümmet-i Muóammed 

DuèÀ ile olur sulùÀn-  müéebbed 
 
256. DuèÀlar idelüm geldi zamÀn  

ÒudÀ mesrÿr ide Àh-  cihÀn  
 
257. Erenlerle leb-À-leb oldu cÀmiè 

HemÀn óa re muèÀdil bir cevÀmiè 
 
258. Didi úuùb-  cihÀn üçlere destÿr 

HemÀn üçler duèÀya old  meémÿr 
 
259. Gelüp üçler duèÀya itdi ÀàÀz 

CemÀèat itdi Àmìne ser-ÀàÀz 
 
260. DuèÀlar itdi üçler nevbet ile 

Ki her biri bir özge heyéet ile 
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261. ñiletdi zemìn ü ÀsumÀn  

adÀ-y  naèra-i Àmìn cihÀn  
 
262. Didiler müslümÀnlar oluñ ÀgÀh 

Úabÿl old  duèÀmuz óamdulillÀh 
 
263. Ç kup mescidden èÀlem oldu òandÀn 

derler bu sürÿra ükr-i YezdÀn 
[[14b] 
264. Giderken yolda üç dergÀha gitdük 

O dergehlerde çoú tevóìd itdük 
 
265. Bu èìd u sÿra müéminler ser-À-pÀ 

Didiler birbirine müjde bÀdÀ 
 
266. lÀhì óa ret-i sulùÀn  her dem 

düp mesrÿr u manãÿr eyle òurrem 
 
267. CihÀn durduúça ú l yÀ Rabb cihÀn-gìr 

LivÀ-y  èadli olsun ÀsumÀn-gìr 
 
268. CihÀn durduúça mesrÿr olsun ol Àh 

Ne kim göñli dilerse virsin AllÀh 
 
RüéyÀ-y  Muóarrirìn RisÀle-i MuãÀóib-i Óa ret-i ehriyÀrì Dervì  smÀèìl Mevlevì 
 
269. der bir gice bu mìnÀ-y  eflÀk 

Dil-i nÀlÀnum  derd ile àam-nÀk 
 
270. Siyeh-pÿ  old  ser-tÀ-ser bu èÀlem 

Siyeh-gÿn old  miål-i cey -i òÀtem 
 
271. Gözüm uyúuya vard  cÀn uyand  

Göñül ehrinde bu seyrÀn uyand  
 
272. Göründi vÀdì-i pür-sebz ü òurrem 

Ne vÀdì vÀdì-i tevsìè-i òï -dem 
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[[15a] 
273. O vÀdìde durur bir aòã-  zì- Àn 

Ser-À-pÀ sebz-pÿ Àn u òï  elóÀn 
 
274. CemÀlinden cihÀn  itdi medhÿ  

adÀs ndan dil-i dìvÀne pür-cÿ  
 
275. Oúurd  naèt-  pÀk-i MuãùafÀy  

eh-i levlÀk-  maóbÿb-  ÒudÀy  
 
276. Ne gördüm ne i itdüm öyle bir dem 

Gözüm derd ile giryÀn old  ol dem 
 
277. Olur ol ãavtdan dil Àh u òandÀn 

Velìkin çesm-i ter yÀúÿt-  rummÀn 
 
278. Yedi beytiyle virdi bezme revnaú 

Úalan bu beytdür òÀù rda ancaú 
 

RüéyÀda Diñledügüm Naèt-  erìfüñ ÒÀù rda Úalan Ancaú Bu Beyt-i 
SaèÀdetleridür 

 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

 
279. YÀ ResÿlallÀh gözüm p ñarlar  çün açdur 

Nice aç olmaz gözüm her dem saña muótÀcdur 
 

mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 
 

280. Žuhÿr eyler yine bir mÀh-peyker 
Ne meh kim óüsni òur ìde ber-À-ber 

 
281. Virür destüme bir mecmÿèa-i ter 

Mücelled muntaôam pür-zìb ü zìver 
 
282. Açup mecmÿèaya baúdum içine 

Nuúÿ  óarf atar nuúÿ -  Çìne 
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[[15b] 
283. Varaúda gerçi çoú taèbìr olunm  

Bu m ãraè cÀ-be-cÀ taórìr olunm  
 

RüéyÀda Yedüme Virilen Mecmÿèanuñ Beyti 
 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 
 
284. ÒÀne-i Úostanùiniyye fetó-i MevlÀnÀ-y  Rÿm 
 

Taèbìr-i RüéyÀ 

Bu èabd-i óaúìr ü elìl Dervì  smÀèìl ol gün ò Àbdan bì-dÀr olup zülÀl-i himmet-i óa ret-i pìr ile dil-sìr ü òÀù r-i 
èÀcizìye bu gÿne taèbìr ü tesellì òuùÿr itmi dür ki MevlÀnÀdan murÀd ancaú òalìfe-i pÀdi Àh-i slÀmdur fetó-i 
Úosùantiniyyeden murÀd defè-i gürÿh-  mekrÿh-  bÀà yÀn-  bed-serencÀmdur ve Rÿmìden murÀd veliyy-i 
nièmetüm bÀèiå-i tesellì-i cÀn óazìnem ve ú ble-i rÀh-  yaúìnüm ve imÀm-  dìn-i mübìnüm Óa ret-i ãÀóib-ú rÀn-  
èÀlem ü èÀlemiyÀn SulùÀn bnü’s-sulùÀnü’l-àÀzì SulùÀn Maómÿd ÒÀn Efendimüz óa retleri Rÿm ilinde ve sÀéir 
maóalde olan münÀfiúìn-i dìn-i mübìn ve küffÀr-  òÀk-sÀr  úarìben ber-bÀd u perì Àn u nÀ-bedìd ider 

 
mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 
 
[16a] 
285. Bu maènÀ böyle itdi mü kili óal 

uóÿf-  dilde böyle çekdi cedvel 
 
286. der seyf-i Muóammed küfri kem-nÀm 

Olur cey -i èadÿ elbetde bed-nÀm 
 
287. ÒudÀvendÀ muãìb it ehriyÀri 

Dem-À-dem fetó ide ehr ü diyÀr  
 
RüéyÀ-y  Dìger 

 
288. derken bir gice ò Àb içre seyrÀn 

MiåÀl iúlìmine dil old  pÿyÀn 
 
289. Gözüm revzenlerüñ ùutm d  uyúu 

CihÀn od hÿde-i Àm-  Óabe -rÿ 
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290. Görürdüm kendümi rÿ en-i mübìn 
HemÀn GülòÀne meydÀn ndayum ben 

 
291. Olurken ú bleye doàr  nigeh-bÀn 

Münevver üç sütÿn old  nümÀyÀn 
 
292. Münevver her biri bir úadd-i bÀlÀ 

Sütÿn-  òayme-i èar  idi gÿyÀ 
 
293. Sütÿnuñ nÿr  èaks itdi semÀya 

SemÀ döndi o dem èar -  èalÀya 
 
294. MüôÀhir gökdeki nÿru’s-semÀvÀt 

BedìdÀr old  envÀru’s-semÀvÀt 
[[16b] 
295. SemÀnuñ rengi èaks itdi zemìne 

CihÀn döndi o dem òuld-i berìne 
 
296. Zemìn ü ÀsumÀnuñ rengi hep nÿr 

Olur èÀlem o dem nÿrun èalÀ nÿr 
 
297. Žuhÿr eyler o dem deryÀ yüzinde  

Ki evc bÀ ed rede birbiri izinde  
 
298. Münevver üç sefÀyin ãunè-  YezdÀn 

derdi her biri nÿr ile lemèÀn  
 
299. düp èavdet o cÀrdan nÀgehÀnì 

Aúaàalar úapus na nihÀnì 
 
300. Aúaàalar úapus nuñ ãol nda 

Girerken enderÿna ãaà yan nda  
 
301. Dururdum bÀba doàr  Àd u òurrem 

Žuhÿr itdi içerden sÿr hemÀn-dem 
 
302. Aúarken sÿddan rmaà old  peydÀ 

Taèaccüb ile eylerdüm temÀ À 
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303. çerden ãÀf u ìrìn ìr-i cÿyÀn 
Sitanbul içre deryÀ gibi cÿyÀn 

 
304. der seyf-i erìèat èalemi nÿr 

Olur èÀlem ser-À-ser cümle maèmÿr 
 
305. Bu cÿy-  ìrdür kim Àh-  devrÀn 

Yedi iúlìm olur hep bende-fermÀn 
 
306. ehen Àhuñ ùutar èadli cihÀn  

FerÀmÿ  itdirür nÿ -  revÀn  
  
[17a] 

Úaãìde vü ÒÀtime-i Ìn RisÀle 
 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
 
307. Ebu’l-fütÿó u meàÀzì o úahramÀne edÀ 

Dilìr ü ãaf-der-i Rüstem neberd-i úalèa-gü À 
 
308. YegÀne óa ret-i Àh-  cihÀn Maómÿd ÒÀn 

CihÀn  eyledi hep èadl u cÿd ile ióyÀ 
 
309. ehÀ denilse sezÀ nÀm-  pÀkine Óaydar 

CihÀna óÀmì-i èadlüñ miåÀl-i ú ble-nümÀ 
 
310. SezÀdur Àyet-i fetói yazarsa sancaàuñ 

MünÀfiúìn diyÀr-  èademde eyledi cÀ 
 
311. áazÀ-y  egerine eyledi mübÀrek bÀd 

ÇehÀr-  yÀr-i güzìn Óadìcetü’l-kübrÀ 
 
312. Temìn idersem eger tìàine ò lÀfum yoú 

Cünÿd-  Firèavuna gösterür yed-i bey À 
 
313.  Bu rÀy-  aóseni kim gördi kim i itdi èacep 

 Felek miåÀlini dehre getürmedi óÀ À 
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314.  SeòÀ vü cÿd-  naèìmüñ göreydi ÒÀtem-i ay 
 Semend-i naèline bayùÀr olurd  ser-tÀ-pÀ 

 
315. Semend-i naèline Nÿ irevÀn üftÀde 

áubÀr-  òÀk-  rehüñ tÀc-  Òüsrev-i DÀrÀ 
 
316. MidÀd-  kilk ile tedbìrüñ eylesem taórìr 

Olurd  kilk-i siyÀhum sütÿn-i èar  u semÀ 
 
317. ZebÀn-  òÀmem ile vaãfuñ eylesem taórìr 

Urur dehÀn na mihr-i sükÿt  uèarÀ  
 
318. Çemende àoncalar n her biri olur bülbül 

NihÀl-i úaddüñi èar  eylesem idüp imlÀ 
[[17b] 
319. Benüm åenÀya ne óaddüm bu èaúl-  úÀã r ile 

MurÀd dergehine intisÀbdur ehÀ 
 
320. Õelìl ü mücrim ü kemter úul ndur smÀèìl 

Yoluna ã dú ile úurbÀn olur o bì-ser ü pÀ 
 
321. DuèÀya ba la kelÀm  uzatma muòtaãar it 

Gü Àde bendeye her dem o dergeh-i vÀlÀ 
 
322. Dem-À-dem èasker-i manãÿr  Óaú ide manãÿr 

Be-óaúú-  Óa ret-i Ádem be-óürmet-i ÓavvÀ 
 
323. Sipihri küngüre-i tÀc  eylesin enver 

Be-óaúú-  Óa ret-i Nÿó be-óürmet-i YaóyÀ  
 

324.  LivÀ-y  devlet-i ÀhÀnesi gü Àd olsun  

Be-óaúú-  Óa ret-i HÀrÿn be-óürmet-i MÿsÀ 

 

325.  Musaòòar eylesin AllÀh cihÀn  tìàiyle 

Be-óaúú-  Óa ret-i Meryem be-óürmet-i èÌsÀ 

 

326.  Hemì e òayra muvaffaú ola tedÀbiri 
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Be-óaúú-  Mekke beóaúú-  Medìne vü BaùóÀ  

 

327.  Be-óaúú-  bÀèiå-i kevn ü mekÀn faòr-i rüsul 

Be-óaúú-  Aómed ü Maómÿd penÀh-  melce-i mÀ 

 

328.  MurÀd  üzre olup cümle èÀlem Àsÿde 

CihÀn  rÿ en ide èadl ü seyfi ser-tÀ-pÀ 

 

329.  Úabÿl eylesin AllÀh duèÀs n  úulunuñ 

Be-óaúú-  Óa ret-i ddìú be-óaúú-  kÀn-  óayÀ 

 

330.  Muùìè-i emr-i erìfi ola bütün èÀlem 

Be-óaúú-  Óa ret-i FÀrÿú be-óaúú-  kÀn-  seòÀ 

[[18a] 

331.  ÒudÀ vücÿd n  ó fô eylesin òaùÀlardan 

Be-óaúú-  ehìdÀn be-óaúú-  Àl-i èabÀ 

 

332.  CemÀl-i pÀkini yÀ Rab hemì e òandÀn it 

Be-óaúú-  girye-i èÀ ú be-óaúú-  èa ú-  ÒudÀ 

 

333. Sipihre meh gibi bedr ol emìn olup àamdan 

Muèìn ü yÀverin olsun hemì e MevlÀnÀ 

Sonuç 

smail Dede Efendi’nin Sultan II. Mahmud için kaleme ald  bu eser 333 beyitten olu an bir mesnevidir. 
Mesnevinin içerisinde 3 tane mensur parça da bulunmaktad r. Sultan II. Mahmud medhiyesinde air, 
Türk edebiyat  mesnevi gelene inde en çok kullan lan kal plardan hezec bahrinin 
“mefâ’îlün/mefâ’îlün/fe’ûlün” kal b n  kullan lm t r. Nüshan n zahriyesinde eserin ismi olabilecek 
“Cennet-mekân Sultân Mahmûdun Medhiyyesidür” ibaresi geçmektedir. Ayr ca mesnevinin 2 yerinde 
eser için “risâle” ifadesi kullan lm t r. Dede Efendi iki yerde “Dervî  smâ’îl, Dervî  smâ’îl Mevlevî” 
olarak mahlas n /ad n  zikretmi tir.  

Dede Efendi medhiyesini mesnevi gelene ine uygun olarak tertip etmi tir. Buna göre eserin giri  
bölümünde s ras yla münacat, na’t, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Mevlana methiyeleri 
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bulunmaktad r. As l bölümde ise öncelikle mesnevinin ana konusu olan Sultan II. Mahmud methiyesi 
yer almaktad r. Bunun yan  s ra hasb-  hâl, mersiye, manzum tarih/tarih dü ürme, rüya tabiri, 
Mesnevi’den tefe’ül, Mesnevi’nin k sa bir bölümünün manzum çevirisi, mektup, Zekâyî Dede’den na’t 
gibi bölümler bulunmaktad r ki bütün bunlar Sultan II. Mahmud ile ili kilendirilir ve sonunda sultan 
bir ekilde övülür. Mesnevi, kaside naz m ekli ile yaz lm  hâtime sonlan r.   

Mesnevinin as l bölümüne bakt m zda Dede Efendi, sultan n “adalet, cömertlik, emniyet, iktidar, iyi 
yöneticilik, hâkimiyyet, yücelik, soyluluk, fazilet, yi itlik, kahramanl k, cesaret, halifelik, güzellik ve 
dindarl k” yönlerini te bih, mecaz, mübala a yoluyla övmü  ve bu övgülerinde geleneksel olarak tarihî, 
dinî ve mitolojik birçok ahs  k yas veya benzetme unsuru olarak kullanm t r. Bu ekilde Sultan II. 
Mahmud’un yüceli i ve iktidar  ifade edilmeye çal lm t r. Mesnevide dikkat çeken bir husus da tarihî 
bir olay n yani Yeniçeri Oca ’n n kald r l p yerine E kinci Oca  ad  verilen talimli asker s n f n n 
getirilmesi ve “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye” ordusunun kurulmas  olaylar n n da yer almas d r. 

air bu yolla sultan n yenilikçili ini, ba ar l  askerî yönlerini ve kahramanl n  abart l  bir ekilde över.  

Genel olarak anla l r ve ak c  bir dille yaz lan mesnevide tasvirî ve tahkiyevî bölümler bulunmaktad r. 
Rüya tabirleri, tefe’ül, mensur mektup, mersiye, hasb-  hâl ve manzum çeviri bölümleri, eserin 
muhtevas na renk katm  ve onu zenginle tirmi tir. Eserin önemli bir yönü de montaj tekni i yani 
metinleraras l k ba lam nda ba ka eserlerden mesnevinin içerisine ba ar l  bir ekilde 
yerle tirilmesidir.    
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38-Osmanl ’n n Son air Okulu Talebelerinden Biri: Hüseyin Hüsnî Efendi ve 
Mecmûa-i Edebiyye’si 

Özlem BAT I AKMAN1 

APA: Bat  Akman, Ö. (2022). Osmanl ’n n son air okulu talebelerinden biri: Hüseyin Hüsnî Efendi 
ve Mecmûa-i Edebiyye’si. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 650-657. DOI: 
10.29000/rumelide.1074006. 

Öz 

Klasik Türk iiri XVIII. yüzy ldaki de i im ve dalgalanmalar n da etkisiyle XIX. yüzy lda farkl  bir 
düzlemde ilerlemeye devam etmi  ve bu anlay la eser veren sanatkarlar n  peyderpey yitirmeye 
ba lam t r. Varl k hayat  son bulsa da etkisi devam eden bu iir anlay n n XIX. yüzy ldaki en büyük 
kar tlar  “yeni” bir sanat anlay  getirme gayesindeki sanatkârlar olmu tur. Yeniye direnen, 
gelenekten kopma niyetinde olmayan airler ise bir arada olma ve sanat üretme gayesi ile t pk  klasik 
dönem airlerinin edebi meclisleri gibi topluluklar kurup “eski” diye adland r lan tarzda iirler 
yazmaya devam etmi lerdir. Muallim Nâcî’nin Tercüman-  Hakikat gazetesinden ayr ld ktan sonra 
Saâdet gazetesinde kurdu u Ukâz-  Osmânî, Osmanl n n son air okulu olarak bilinmektedir. 
Gelene e ba l  airlerin bir araya geldikleri bu okulun bir mensubu da çal mam za konu olan 
Hüseyin Hüsnî’dir. Hüseyin Hüsnî Efendi hakk nda kaynaklarda s n rl  bilgiler bulunmaktad r. 

airin Mecmûa-i Edebiyye isimli eseri 1892 y l nda stanbul’da Mahmud Bey matbaas nda 
bas lm t r. Eserde gazel, tahmis, müseddes, k ta ve rubâî gibi farkl  naz m ekillerinden iirler yer 
almaktad r. Klasik iirin benzetme unsurlar na ve hayal dünyas na hâkim oldu u anla lan air, aruzu 
da nispeten ba ar l  bir ekilde kullanm t r. Bu çal mada Hüseyin Hüsnî Efendi’nin Osmanl ’n n 
son air okuluna mensubiyeti, iir üslubu ve daha önce üzerine herhangi bir çal ma yap lmam  eseri 
Mecmûa-i Edebiyye hakk nda bir de erlendirme yap lacak, eser ilim alemine tan t lacakt r. 

Anahtar kelimeler: Hüseyin Hüsnî, Ukâz-  Osmânî, Muallim Nâci, Osmanl  air Okulu, Mecmua 

One of the last poet school students of the Ottoman Empire: Hüseyin Hüsni and 
His Mecmau-i Edebiyye 

Abstract 

Classical Turkish poetry continued to progress on a different plane in the 19th century with the 
influence of the changes and fluctuations in the XVIII century and gradually began to lose its artists 
who worked with this understanding. The greatest opponents of this understanding of poetry whose 
influence continued even though its existence came to an end, in the 19th century were the artists 
who aimed to bring a new understanding of art. Poets who resist the new and do not intend to break 
with tradition for the purpose of being together and producing art, just like the literary assemblies of 
classical poets, they established communities and continued to write works in the style of poetry 
which is called old.Ukaz-  Osmani, founded by Muallim Nâci in the newspaper Saadet after leaving 
Tercüman-  Hakikat newspaper, is known as the Last Poet School of the Ottoman Empire. Hüseyin 
Hüsnî, who is the subject of our study, is a member of this school where the poets of tradition come 
together.There is limited information about Hüseyin Hüsni Efendi in the sources. The poet's work 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Siirt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü, Eski Türk Edebiyat  ABD (Siirt, Türkiye), 

ozlem.batgi@siirt.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-0042-4714 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 11.01.2022-kabul 
tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074006]  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  6 5 1  

Osmanl ’n n Son air Okulu Talebelerinden Biri: Hüseyin Hüsnî Efendi ve Mecmûa-i Edebiyye’si / Ö. Bat  Akman (650-657. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

named Mecmua-i Edebiyye was published in Istanbul in 1892 at the Mahmud Bey printing house. 
There are poems in different verse forms such as gazel, tahmis, müseddes, k ta and rubai in the work. 
The poet, who has mastered the simile elements and imagination of classical poetry, has successfully 
used the prosody.In this study, an evaluation will be made about Hüseyin Hüsnî Efendi's membership 
to the Ottoman's Last Poet School, poetic style and his work Mecmua-i Edebiyye, which has not been 
studied before. 

Keywords: Hüseyin Hüsni, Ukaz-  Osmani, Muallim Naci, The Ottoman Poet School, Magazine 

Giri  

Osmanl  co rafyas nda yaz lm  biyografi eserlerinde, klasik Türk iiri gelene ine mensup üç binden 
fazla airden söz edilmektedir. Her yüzy l n bir öncekinden daha çok air yeti tirdi i ve yeti en her bir 
airin bir di erinin yeti mesine katk  sa lad  bu gelenek klasikle mi  ve poetikas n  olu turmu  bir iir 

gelene idir. Mazmunlar , hayal dünyas  ve ahenk unsurlar  ile sürekli geli en gelenekte “usta-ç rak 
ili kisi diyebilece imiz nazire okulu” (Kurnaz, 2007: V), airlerin bir araya gelip iir me ki yapt klar  
edebi mahfiller air yeti tirmede önemli rol oynam t r. Osmanl  air okullar  kimi zaman iir me kine 
dayanan uygulamalarla kimi zaman da edebi toplant larla farkl  ekillerde devam etmi tir. XIX. yüzy la 
gelindi inde air meclislerinin say s n n artt , bu meclislerin yeni bir kimlik kazand  ve bu tarz 
topluluklar n zamanla akademik bir yap ya dönü tü ü görülür (Özgül, 2012: 14). XX. yüzy la 
gelindi inde de benzer örnekler kar m za ç kar, kö k, konak ve evler birer meclis ortam  olarak okul 
görevini yerine getirir ( bnülemin Kemal nal’ n kona  gibi2). 

XIX. yüzy l n ikinci yar s nda ilk iirleri Tercümân-  Hakîkat’te ç kan Muallim Nâcî sonralar  ayn  
gazetenin edebiyat sayfas n  yönetmeye ve artan ilgi sonucu gazeteye gelen gençlerin iirlerinin kriti ini 
yaparak bir anlamda onlara muallimlik yapmaya ba lam t r (Ça n, e-makale). O dönemde Tercümân-
 Hakîkat’in edebiyat sayfas  adeta bir klasik iir meclisine dönmü , Nâcî’nin iirlerine yaz lan 

nazirelerin çoklu u onun mevcut ve yeni yeti en airler üzerindeki etkisini ispatlar hale gelmi tir. 

Hakîkat’ten ayr ld ktan sonra Saâdet gazetesine geçen Muallim Nâcî gazetenin edebiyat k sm n  idare 
edece ini duyurarak eski gazetesinde sürdürece i tarz  Saâdet’te de sürdürece ini ilan eder ve 
okuyucular n  buraya ça r r (Kolcu, 2018: 40-41). 

Muallim Nâcî, Saâdet gazetesinde pe  pe e yapt  duyurulardan sonra 16 Ocak 1887’de ayn  gazetenin 
s radaki nüshas nda Ukâz-  Osmânî ad nda bir topluluk, iir okulu kurdu unu aç klam t r. Bu okula 
mensup airler klasik iirin naz m ekilleri -daha çok gazel- ve mazmunlar , nazire-tazmin gelene i ile 
iirler yazacaklard r. Ba ta gazelde srar edilse de daha sonralar  mensur iir, k ta, rubai formunda da 
iirler yaz lmaya ba lanm t r. Alt  ay boyunca toplant lar na devam eden Ukâz-  Osmânî’ye stanbul 

d nda Trabzon, zmir ve Edirne’den de kat lan isimler de olmu tur. Aralar nda Ali Emirî Efendi, Hayret 
Efendi, Alî Rûhî, Üsküdarl  Talat, Üsküdarl  Sâfî, Mara l  Kâmil, Harputlu Hayri, Hüseyin Hüsnü gibi 
isimlerin bulundu u 35’ten fazla airin iiri ile kat ld  bu okul alt nc  toplant dan sonra faaliyetine 
devam etmemi tir. 

                                                             
2  Edebiyat mahfilleri hakk nda detayl  bilgi için bkz.Anar, T. (2012). Mekândan Ta an Edebiyat. stanbul: Kap  Yay nlar .  
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Hüseyin Hüsnî Efendi ve Mecmûa-i Edebiyye’si 

Hüseyin Hüsnî Efendi Ukâz-  Osmânî’nin alt nc  toplant s na kat lm  isimlerden biridir. Hüsnî’nin 
hayat  ve edebi ki ili i ile alakal  eldeki bilgiler oldukça s n rl d r. air hakk nda paralel bilgileri 
bar nd ran Tuhfe-i Nailî, Son As r Türk airleri ve Osmanl  Müellifleri’nden airin stanbul’da 
do du unu, Melamî me rep bir air oldu unu, bir zaman M s r’a gidip 1890 y l nda orada vefat etti ini 
ve Kahire Mevlevîhânesi kabristan na defnedildi ini ö reniyoruz. Ayr ca airin bilinen tek eserinin ilk 
sayfas nda eser ad ndan hemen sonra “Bâb-  vâlâ-y  ser-askerî levâz mât-  umûmiyye dâiresi ikinci 
u'besi ketebesinden müteveffi Hüseyin Hüsnî” notu yer almaktad r. Buradan airin Serasker Kap s ’n n 

Askeri Malzeme dairesinin ikinci ubesinde katiplik görevi yapt n  ö renmekteyiz. 

bnülemin Mahmud Kemal nal airin iirlerinin emsaline nispetle güzel oldu unu ve 1892’de Mecmûa-
i Edebiyye ad yla bas ld n  belirtmi tir ( nal, 1969: 684). iirlerinin airin vefat ndan sonra bas lmas  
okundu unun, iirlerine ra bet edildi inin bir göstergesi olabilir. 

airin bilinen, eldeki tek eseri Mecmûa-i Edebiyye’dir. On alt  sayfal k matbu bir eser olan Mecmua 
1310/1892 y l nda Mahmud Bey Matbaas 3’nda bas lm t r.  

Mecmûa-i Edebiyye Hüseyin Hüsnî’nin sanat anlay  üzerine yorum yapabilmek için eldeki tek kaynak 
oldu undan k ymetlidir. Ukâz-  Osmânî’de bir iiri ile yer alan Hüsnî gelene e ba l , klasik iir tarz nda 
yazmay  benimsemi  oldu unu nispeten belli etse de onun detayl  de erlendirmeyi hakkeden bir air 
oldu u kanaatindeyiz.  

Mecmûa-i Edebiyye’de on bir gazel, bir tahmis, bir müseddes, Muallim Nâcî’nin bir gazeline nazîre, 
Yeni ehir Fenâr Müftisi âir Me hûr Merhûm zzet Efendî’nin bir beytini tazmîn, bir k ta, üç tanesi 
Ukâz-  Osmânî için yaz lm  toplam be  rubai, ve iki manzume yer almaktad r. O dönemde iir yazan 
neredeyse tüm isimler gibi Hüsnî de farkl  naz m ekilleri denemekten çekinmemi tir. 

Lirik bir air olarak tan mlanabilecek olan Hüsnî’nin klasik iirin hayal dünyas na oldukça hâkim oldu u 
anla lmaktad r. Hüsnî, sevgilinin güzellik unsurlar n  bilir ve gelene e uygun benzetmelerle onu tasvir 
eder. 

Sevgili, melek yüzlüdür, seçkindir ve müstesna bir güzelli e sahiptir. Servileri bile hayrette b rakacak 
i veli yürüyü ü ile yeni gelin gibi sal nan sevgili, boyu en uzun oland r. Sevgili bir melektir onun özü, 
esas  en saf nurdand r; fakat Allah onu insan suretinde yaratm t r. Güzel olan sevgili ahlar kitab n n 
anlat c s d r. Kâinat sevgilinin do u u ile ayd nlanm t r. Güne  gibi güzel olan sevgili ufuklar  nurlara 
gark etmi tir: 

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün 

Gerçi kim âlemde çok gördüm melek-sîmâ güzel 

Görmedim bir sen gibi mümtâz ü müstesnâ güzel 

 

Serviler hayretde kals n îve-i reftâr na 

Nev-arûs-âsâ sal n ey kâmet-i bâlâ güzel 

                                                             
3  Eserin bas m izni ile alakal  ön kapakta yer alan not u ekildedir: “Maârif-i Nezâret Celîlesinin 151 numaral  fi 29 evval 

sene 1310 ve fi 3 May s sene 1309 tarihli ruhsatnamesiyle tab' olunmu tur.” 
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Bir meleksin cevherin4 nûr-  mücerreddür fakat 

Suret-i insanda hulk etmi  seni Mevlâ güzel 

 

Bin hakikat ke f eder her bir nazarda çe m-i cân 

Bir kitâb-  âh-  nât ks n sen ey ra'nâ güzel  

 

Tal'atinden müstenîr olmakdad r hep kâinat 

Gark-  envâr etdin âfâk  mihr-âsâ güzel (Hüseyin Hüsnî, 1892: 4-5) 

Hüsnî birkaç iirinde klasik dönem airlerinin pek ço undan farkl  bir tav r çizer. airde, sevgilinin her 
türlü cefas na boyun e en, mihneti nimet kabul eden bir â k de il bilakis de i en, ba kald ran â k tipini 
görürüz. 

Dönen devran Hüsnî’yi mihnetiyle mahvedemez, o elemin etkisiyle ezilecek biri de ildir.  Mecnûn gibi 
avare ve divane de ildir, o Leylâ dahi olsa Arap k z na gönül vermeyecektir: 

Mefûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün 

Mihnetle beni mahv edemez gerdi -i gerdûn 

Te'sîr-i elemle ezilir dâne miyim ben 

 

Bint-i 'Araba dil veremem olsa da Leylâ 

Mecnûn gibi âvâre vü dîvâne miyim ben (Hüseyin Hüsnî, 1892: 4) 

Sevgiliye kar  aç k sözlü olmaktan çekinmeyen Hüsnî dik ba l  tavr n  devam ettirerek ona irfan sahibi 
oldu unu, nazik tahrikine gerek olmad n  çünkü nefretini bildi ini söyler: 

Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün 

Bizi tahkire nezâketle çal ma ey ûh 

Anlaruz nefretüni sâhib-i irfânuz biz (Hüseyin Hüsnî, 1892: 4)  

Muallim Nâcî’nin XIX. yüzy lda gelene e ba l  iir yazma yönündeki mevcut etki ve giri imleri dönemin 
airleri üzerinde oldukça etkili olmu  bu sayede onlarca gazel ve nazire iir yaz lm t r. Kolcu’nun 

tespitine göre Nâcî’nin en çok nazire yaz lan gazelleri “eyledim meyhânede”, “gözlerin” ve “gark-  nûr” 
redifli gazelleridir (Kolcu, 2018: 29). Nâcî’nin bu tesirinin Hüsnî için de önemli oldu unu onun hem 
Ukâz-  Osmânî’ye kat lmas ndan hem de eserinde ona nazire bir gazel yaz ndan anl yoruz. Hüsnî’nin 
Muallim Nâcî’ye verdi i k ymet nazire iirine verdi i ba l ktan da -Muallim Nâcî Efendi Hazretlerinin 
Bir Gazel-i Âlîlerine Nazîredir- aç kça anla lmaktad r.  

Hüsnî naziresini Nâcî’nin “gözlerin” redifli gazeline yazm t r. Gazelde sevgilinin gözleri, güne in ve ay n 
n  sönük b rak r; ate  gibi yak c d r; hem güler hem de zavall  â n can na kastedip onu öldüren 

oklar atar; bitmek bilmez zulüm icat eder; zalimdir, Allah korkusu bilmeden kirpiklerinin oklar yla 
â n kan n  döker; saçlar  gibi siyahl  ile Hüsnî’nin baht n  da bela karanl na çevirmi tir: 

                                                             
4  Metinde kelime “cevherlerin” eklinde yaz l d r fakat vezin gere i bu ekilde okunmu tur. 
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Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün 

Nazra-sâz oldukça fârûkâne gâhî gözlerin 

Münhasif eyler gider hûr îd ü mâh  gözlerin 

 

Bir nigâh-  âte îninden alur âte  k l p 

Nerden alm t r bu sûz-efgen nigâh  gözlerin 

 

Hem güler hem tîr atar üftâdegân n ba r na 

Â k öldürmekle mi olmu  mübâh  gözlerin 

 

Gamzeler olmakdad r gâret-ger-i mülk-i vücûd 

Eyleyip îcâd-  zülm-i bî-tenâhî gözlerin 

 

Tîr-i müjgân âh mazlûmâne dökdü kan m  

Hiç zâlim bilmiyor havf-  lâhî gözlerin 

 

Kâtil-i cân oldu un isbâta hâcet var m d r 

Gösterir hûnili in zîrâ kemâhî gözlerin 

 

Baht n  zülfün gibi bak Hüsnî-i bî-çârenin 

Zulmet-âbâd-  belâ k lm  siyâh  gözlerin (Hüseyin Hüsnî, 1892: 11-12)  

Hüsnî Mecmûa-i Edebiyye’de, XIX. yüzy l n ilk çeyre inde Yeni ehir Fenâr Müftisi olarak görev yapm  
âir Ali zzet Efendî’nin bir beytini tazmin ederek bu yolla bir muhammes yazm t r. Bu beyit biyografi 

kaynaklar nda da zzet Efendi’ye kay tl  muhtemelen eldeki s n rl  ve en bilindik iirlerinden biridir. 
Fatin, tezkiresinde söz konusu beyti “matla-  garrâs  beyne’z-zürefâ me hur u zîbâterdür” eklinde 
tan mlayarak bizlere bu matlan n zarif kimseler aras nda me hur oldu u bilgisini vermi tir (Çiftçi, e-
kitap: 346). Hüsnî’nin bu me hur beyti tazmin yoluyla yazd  muhammesinin son bendi a a daki 
gibidir: 

Mefûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün 

Fikr eyleyeli zülf-i siyeh-fâm n  ey mâh 

Fark eylemez olduk geceden gündüzü eyvah 

Ahkâm-  kadir böyle imi  neyleyelim âh 

Ald k fitili mûm gibi imdi yanar z 

Üftâde-i hûbân-  Yeni ehr-i Fenâr z (Hüseyin Hüsnî, 1892: 12-13) 

Hakk nda s n rl  bilgilere sahip oldu umuz Hüsnî’nin melâmî-me rep genç bir air oldu u biyografi 
kaynaklar nda geçer. A a daki gazel bu tarz n dönemine göre iyi bir örne i say labilir. Gazel, Hz. 
Mûsâ’n n Tûr da nda vahiy ve tecelliye eri mesi olay na telmih ile ba lam t r. Sevgilinin yüzünü 
izleyen â k öyle bir hayranl k içerisindedir ki, bundan sebep cennet hurilerinin sevdas ndan ayr  
kalm t r. Hallâc-  Mansûr birlik arzusuyla “ene’l-Hak” hayk r nda bulundu u vakit saf bir nur 
yüzünde ate lenir. Zahide gönderme yapmadan duramayan Hüsnî, onun vehimlerine, gerçekte olmayan 
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zanlar na varl k isnat etti ini ve böylelikle uzaktan gördü ü serab  dahi sonsuz bir deniz sand n  ifade 
etmi tir. Son beyitte air dünyan n ba tanba a bir hakikatler evi oldu unu ve Hakk’a iman edenlerin, 
Hakk’a inanlar n bir kar ncadan bin hakikat ke fedebilece ini vurgulam t r: 

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün 

Mevceler peydâ olur sahrâ-y  dilde nûrdan 

Bir tecellì-zârd r tefrik olunmaz Tûr'dan 

 

Vech-i pâkinin temâ âs nda hayrând r göñül 

Ol sebebden fâri im sevdâ-y  huld u hûrdan 

 

Urdu u dem evk-i vahdetle “ene’l-Hak” na'ras n 

Nûr-  mutlak mü taildi sûret-i Mansûr’dan 

 

Zann-  mevhûma vücûd isnâd edip zâhid yine 

Zann eder bir bahr-  bî-pâyân serâb  dûrdan 

 

Bir hakây k-hânedir âlem ki Hüsnî ser-be-ser 

Bin hakîkât ke f eder Hak-bîn olan bir mûrdan (Hüseyin Hüsnî, 1892: 6) 

Fuzûlî ve özellikle eyh Gâlib’in XIX. yüzy l airleri üzerinde ciddi etkileri vard r. Öyle ki Muallim Nâcî 
Ukâz-  Osmânî’nin Hüseyin Hüsnî’nin de kat laca  alt nc  toplant s n n duyurusunda, toplant ya 
kat lmak isteyenlere “Fuzûlî ve eyh Gâlib’ten örnekler vererek â kâne, mutasavv fâne ve hâkimâne 
olmak üzere üçer rubâî yazmalar n  ister” (Kolcu, 2018: 103). Bunun üzerine Hüsnî toplant ya Türk 
edebiyat nda rubâî yaz m nda en çok tercih edilen ahreb grubundaki “Mefûlü Mefâîlün Mefâîlün Fâ” 
vezni ile yazd  a a daki 3 rubâîsini gönderir. 

Hüsnî’nin toplant ya gönderdi i rubailerinden biri â kâne tarzdad r. Afet gibi güzel sevgilinin a k na 
dü en â n ate i günden güne iddetle artar. Gam askeri gönül yurdunu talan etti i için â k, feryat ve 
figan etmededir: 

Mefûlü Mefâîlün Mefâîlün Fâ 

A k âte ine sald  beni bir âfet 

Günden güne bulmakda bu âte  iddet 

Feryâd u figân itmemek olmaz zîrâ 

Gam le keri dil mülküni k ld  gâret (Hüseyin Hüsnî, 1892: 14) 

Tasavvuf felsefesine göre ki inin varl kta birli i gördü ü vahdet ve bunun tam kar t  çokluk anlam na 
gelen kesret, klasik Türk iirinde airlerin çok s k kulland  iki terimdir. Hüsnî’nin de kat laca  
toplant n n “mutasavv fâne” ça r s na uyarak yazd  a a daki rubai bu iki terim etraf nda 
dönmektedir. Birli in ancak çoklukta, çoklu un ise birlikte a ikâr oldu u döngüsünü yal n bir ekilde 
ifade etmi tir: 

Mefûlü Mefâîlün Mefâîlün Fâ 

Kesrette bulur ârif olanlar vahdet 
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Vâk flara vahdetde ayând r kesret 

Zann itme cüdâ kendini hakdan zinhâr 

Tâ seleb ola bu aradaki gayret (Hüseyin Hüsnî, 1892: 14) 

“Okuyup yazmaz bir çocu a pederinin hitâb ” notu ile eserde yer alan ve Ukâz-  Osmânî’ye gönderilen 
son rubai ise Hüsnî’nin hâkimâne tarzda yazd  rubaidir. Nâbî’nin o lu Ebu’l-Hayr Mehmed Çelebi için 
yazd  ö üt kitab  olan Hayriyye’deki samimi duyu a yak n bir ifadeye sahip rubai tahsile gereken 
önemi vermeyen bir çocu a babas n n dilinden bir ö üttür. 

Cehalet vadisinde dola ma böyle, ilim tahsil edeceksen söyle. Yersiz susu lar n art k yeter. Ak ll  olan 
kulluk eder mi böyle: 

Mefûlü Mefâîlün Mefâîlün Fâ 

Vadî-i cehâletde dola ma böyle 

Tahsil-i kemâlât edeceksen söyle 

Söyle yeter art k bu sükût-  bîcâ 

Âkil olan eyler mi taabbüd öyle (Hüseyin Hüsnî, 1892: 14) 

Hüsnî’nin yazd  tek k ta a a dakidir. Sel gibi akan gözya lar n n ta  kalpli sevgiliye kâr etmemesi, 
yeryüzünde gece gündüz tufan kopsa sert ta lara ya murun hiç mi hiç tesir etmeyecek olmas na 
benzetiliyor. Hüsnî bu k ta için dü tü ü notta son m sra n n ran airi Hâf z-  irâzî’nin “der seng-i hâre 
katre-i bârân eser ne-kerd” m sra ndan al nma gibi oldu unu ifade etmi tir: 

Mefûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün 

Kâr eylemezse seyl-i siri kim aceb midir 

Âhen misâli kalbi olan meh-pâreye 

Tûfân koparsa rûy-  zemîn üzre rûz u eb 

Bârân ider mi hiç eser [ol] seng-i hâreye (Hüseyin Hüsnî, 1892: 16) 

Sonuç 

Klasik devirde nazire yazmak, mecmua tertip etmek, air meclislerinde bir araya gelmek birer mektep 
görevi görüp iir me kine olanak sa layan talimler ve muhitler olarak dikkat çekmekteydi. Bu gelene in 
belki de son air okulu Muallim Nâcî’nin muallimlik yapt  dönemde son ö rencilerini yeti tirmi tir. 
Muallim Nâci ve ekibinin kurdu u Osmanl ’n n son air okulu varl n  uzun süre devam ettiremese de 
dönemin hevesli ve anlay a hâkim airlerini bir araya getirmi  olmas  bak m ndan önemlidir. Hüseyin 
Hüsnî de bu ö rencilerden biridir.  

Hüsnî’nin hayat  hakk nda bildiklerimiz s n rl d r fakat günümüze ula an eseri onun edebi yönü 
hakk nda bizlere k ymetli bilgiler sunmu tur. Farkl  naz m ekillerinde iir yazmaktan çekinmeyen air, 
mecmuas n  adeta bir me k defteri olarak kullanm t r. Gayr-  mürettep bir formda olan mecmuadaki 
iirler, gazel, tahmis, müseddes, nazire, tazmin, k ta ve rûbâî eklinde s ralanm t r. Hacimli olmayan, 

küçük mecmuas ndan seçti imiz örnekler Hüsnî’nin aruz veznine hâkimiyetini, benzetmelerdeki 
ba ar s n , Arapça-Farsça kelime ve tamlama kullan m ndaki hakimiyetini okuyucuya sunmaktad r. 
Hüsnî’nin iirlerinde aruz kusurlar  oldukça azd r. airin redif ve kafiye tercihleri incelendi inde, redif 
yapmada kelime kullan m  kadar, ek kullan m ndan da istifade etti ini görmekteyiz. Bütün bu 
kullan mlar klasik dönem airlerinin tercihleri ile paralellik arz etmektedir. 
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Sevgilinin neredeyse tüm özelliklerine vâk f olan Hüsnî’de s radan â k tipinin yan nda de i en, sevgiliye 
ba kald ran â k tipini de görürüz. Hüsnî’nin Ukâz-  Osmânî için yazmas  istenen smarlama iirlerde 
“â kâne, mutasavv fâne ve hâkimâne” ba l kl  konular  kendi dönemine göre ba ar l  bir ekilde 
i leyerek iyi bir Klasik iir okuyucusu oldu unu âdeta ispat etmi tir. 

Hüsnî, Fuzûlî, eyh Gâlip, Nâbî ve ran airi Hâf z gibi isimlerin duyu lar n  iirine aksettirmeyi 
ba arm  bir son dönem airidir. Onun Nâcî’ye yazd  nazire iir ve zzet Efendî’nin bir beytini tazmini 
di er airlerle edebi bir ili ki içinde oldu unun ve vadide görünür olma çabas  güttü ünün göstergesi 
say labilir.  

Hüseyin Hüsnî, sosyal ve kültürel bak mdan gelenekten uzakla lan “yeni” sanat üretme “yeni” ya ay  
tertip etme kayg s n n hâkim oldu u bir dönemde klasik iirin alt n ça n  ya ad  zamanlar n duyu u 
ile iir yazm  ve bunu bir okul mensubiyeti ile taçland rm  önemli bir isimdir. Onun bilinen tek eseri 
olan Mecmûa-i Edebiyye içerdi i iirler bak m ndan klasik iirin mazmun ve imajlar n , ekil 
özelliklerini ba ar l  bir ekilde yans tmaktad r. 

Hüseyin Hüsnî Efendi hakk nda bundan önce bildiklerimiz sadece biyografik birkaç bilgi ve eser ad  ile 
s n rl  idi. Bu çal ma ile onun Ukâz-  Osmânî mensubiyeti, Mecmûa-i Edebiyye’si ve iir sanat  ilk kez 
ilim alemine tan t lm t r. 
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39-Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi’nin hayat , edebî yönü ve eserleri 

Mutlu Melis ÖZGER 1 

APA: Özgeri , M .M. (2022). Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi’nin hayat , edebî yönü ve eserleri. 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 658-674. DOI: 10.29000/rumelide.1074017. 

Öz 

Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi, 19. yüzy lda ya am  ve klasik iir gelene i do rultusunda 
eserlerini yazm  bir isimdir. Hayat  hakk nda bilgiler çok s n rl d r. Bursal  Mehmed Tahir’in 
Osmanl  Müellifleri adl  eserindeki bilgiler ve matbu-el yazmas  eserlerinde kendine dair söyledikleri 
onu tan ma hususunda yard mc  olmaktad r. Do um tarihi bilinmeyen air, Elbistan’da âlim-kad  
yeti tirmede dikkat çeken Yemlihâ-zâde ailesine mensuptur. Kad l k makam nda görev yapm  ve 
1294/1877 y l nda Kayseri kad s  iken vefat etmi tir. Mevlevî olan air, Arapça ve Farsçaya çok 
hâkimdir. Özellikle Arapça yazd  metinler ve erhler dikkat çekicidir. slamî ilimlere vak f olan 
Mustafa Kâmil Efendi’nin, bu ilimlerde ortaya konulmu  eserleri okudu u, hadis ve f k h gibi 
alanlarda eserler kaleme ald  görülmektedir. Ayr ca onun eserlerine bak ld nda, erhleri 
dolay s yla ârihlik yönünün bulundu u, hatta airli inden daha ön planda oldu u anla lmaktad r. 
slam edebiyat nda me hur eserleri ( mam Bûsîrî’nin Mudariyye Kasidesi,  Ka’b bin Züheyr’in 

Kaside-i Bürde, Kasidetü’l-Bürde adlar yla bilinen Bânet Su âd kasidesi vd.) erh etmekle birlikte 
kendi kasidesini de erh eden müstesna isimlerden biridir. erhlerini ço unlukla Arapça yapsa da 
Türkçe yazd  erhleri de vard r. Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi, pek çok naz m ve nesir 
formunda esere sahiptir. Bunlar n bir k sm na ula lamazken; bir k sm yla ilgili de herhangi bir 
çal ma yap lmam t r. Bu çal mada ise kendisinden hak etti i kadar bahsedilmemi  air/ ârih ile 
ilgili bir tak m bilgiler verilerek onun tan nmas na katk  sa lamak amaçlanm t r.  

Anahtar kelimeler: Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi, Elbistan, air 

Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi's life, literary direction and works 

Abstract 

Yemlihâ-zâde Mustafa Kamil Efendi is a person who lived in the 19th century and wrote his works in 
line with the classical poetry tradition. Information about his life is very limited. The information in 
Bursal  Mehmed Tahir's Ottoman Authors and what he says about himself in his printed-manuscript 
works help him to get to know him. The poet, whose date of birth is unknown, is a member of the 
Yemlihâ-zâde family, which draws attention in raising scholars and judges in Elbistan. He served in 
the office of kad  and died in 1294/1877 while he was a kad  of Kayseri. The poet, who is a Mevlevi, is 
very proficient in Arabic and Persian. Especially the texts and commentaries written in Arabic are 
remarkable. It is seen that Mustafa Kamil Efendi, who is knowledgeable in Islamic sciences, read the 
works revealed in these sciences and wrote works in fields such as hadith and fiqh. In addition, when 
we look at his works, it is understood that he has an explanatory aspect due to his annotations, and 
even more prominent than his poetry. He is one of the exceptional names who commented on his 
famous works in Islamic literature (Imam Bûsîrî's Mudariyye Kasidesi, Ka'b bin Züheyr's Kaside-i 

                                                             
1  Ö r. Gör. Dr., Atatürk Üniversitesi, ATATÖMER (Erzurum, Türkiye), mmelis.yardimci@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-

0002-1393-8669 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 20.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1074017]  
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Bürde, Kasidetü'l-Bürde, as well as the Bânet Su'âd eulogy, etc.). Although he mostly made his 
annotations in Arabic, he also wrote annotations in Turkish. Yemlihâ-zâde Mustafa Kamil Efendi has 
many works in verse and prose form. While some of them cannot be reached; no studies have been 
done on some of them. In this study, it is aimed to contribute to his recognition by giving some 
information about the poet/commentator who has not been mentioned as much as he deserves. 

Keywords: Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi, Elbistan, poet 

1. Giri  

19. yüzy l Osmanl  mparatorlu u aç s ndan önemli bir dönem olmu tur. mparatorluk, topyekûn bir 
medeniyet de i imine giri mi ; siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel pek çok alanda yenilik hareketi 
yaparak ayakta kalmaya çal m t r. Bu çabalar n neticesinde gerçekle en zihniyet de i imi, Türk 
edebiyat n n yüzy llard r devam eden edebî gelene inin de de i mesine yol açm t r. Bat  medeniyetinin 
etkisi yeni bir edebî ve estetik zevk dünyas n n olu mas n  sa lam , klâsik iirin soyut âleminin kendini 
tekrar eden, kal pla m  yap s  k r lm  ve yeni iir anlay n n geli me süreci ba lam t r. Di er taraftan 
Osmanl n n gazete ile tan mas yla birlikte yaz  dilinde halk n anlayabilece i bir dil olu turulmaya ve 
edebî eserler arac l yla da toplum medeniyet de i imine haz rlanmaya çal lm t r (Ar k, 2009, s. 
213). Birçok yenilik ve de i imin ya and ,  klasik gelenekle birlikte yeni edebî ad mlar n at ld  bu 
dönemde; özellikle gazel ve tahmis yoluyla nazire gelene i devam ettirilmi , kaside ve mesnevi 
yaz m nda azalma olmu , kaside övgü konulu bir tür olarak mesnevi ve muhammeslerde kullan lm , 
mü terek gazel söyleme gelene i sürdürülmü , divan-mesnevi-risale-alfabe kitaplar  bas lm , Arapça-
Farsça ve Frans zcadan tercümeler yap lm , baz  eserlerin erhleri kaleme al nm t r (Öztekin, 2017, s. 
277). Enderunlu Vâs f, Keçeci-zâde zzet Molla, eyhülislam Ârif Hikmet, eref Han m, Leskofçal  Gâlib, 
Yeni ehirli Avnî, Hersekli Ârif Hikmet, Âkif Pa a, Leylâ Han m, Aynî, Pertev Pa a, Dâni , Kâz m Pa a, 
Osman Nevres, Fehîm, Âdile Sultan, Âgâh Pa a vd. gibi pek çok isim bu dönemde manzum ve mensur 
eserler yazm lard r. Bu çal man n konusunu ise bu dönemin airi, naz m ve nesir olmak üzere pek çok 
eser kaleme alm ; fakat kendisinden hak etti i kadar bahsedilmemi  bir isim olan Yemlihâ-zâde 
Mustafa Kâmil Efendi olu turmaktad r. Çal mada Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi’nin hayat  ve 
eserlerine dair bilgiler verilerek airin tan nmas na katk  sa lamak amaçlanm t r. 

2. Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi’nin hayat  ve edebî yönü 

19. yüzy lda ya am  olan Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi’nin hayat  hakk nda bilgiler çok s n rl d r. 
Eserlerinde kendine dair söyledikleri ve Bursal  Mehmed Tahir’in Osmanl  Müellifleri adl  eserindeki 
bilgiler, onu tan ma hususunda büyük katk  sa lamaktad r.  

Do um tarihi bilinmeyen Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi’nin eceresi; eyh sa Efendi o lu Eshab-
 Kehf müderrisi lyas Efendi o lu Yemlihâ o lu Hüseyin o lu eyh Abdullah o lu Kad  Mustafa Kâmil 

Efendi eklindedir. Kahramanmara ’a ba l  Elbistan’da do mu tur. Birçok medeniyete tan kl k eden 
Elbistan’da âlim-kad  yeti tirmede dikkat çeken Yemlihâ-zâde ailesine mensuptur (Kök, 2012). Kad l k 
makam nda görev yapm  ve 1294/1877 y l nda Kayseri kad s  iken vefat etmi tir. Kayseri eski 
mezarl nda, Seyyid Burhaneddin türbesi civar na defnedilmi tir (Bursal  Mehmed Tahir, 1972, s. 468; 
Alparslan ve Yakar, 2011, s. 19-20).  
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Mustafa Kâmil Efendi’nin babas , Abdullah bin Mustafa Elbistânî’dir. O da âlim ve air bir zatt r. 
iirlerinde Tevfîk ve âkir mahlaslar n  kullanm ; baz  kaynaklarda Yemliha-zâde Hoca Abdullah âkir 

Efendi/Tevfîkî ad yla an lm t r (Solak vd., 2017, s. 13). 

air/ ârih Mustafa Kâmil Efendi’nin, hem Yemlihâ-zâdelere mensubiyeti hem de Elbistanl  olu u matbu 
ve el yazmas  eserlerinde belirtilmektedir: 

Es-seyyîd Mustafâ Kâmil el-ma rûf 
Yemlihâ-zâde El-Elbistânî (Milli 
Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Mil 
Yz A 3584, 1a). 

 

Kendi için dü tü ü kay tlarda da görüldü ü üzere Mustafa Kâmil Efendi, Mevlevî’dir. Mevlevî çevrelerde 
Kâmil-i Mevlevî olarak tan nmaktad r (Da lar, 2008, s. 345). Baz  eserlerindeki aire dair kay tlarda da 
bu tarikat n bir üyesi oldu u söylenmektedir: 

Es-seyyîd Mustafâ Kâmil el-Mevlevî el-
Elbistânî el-med û Yemlihâ-zâde (Milli 
Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Mil 
Yz A 3584, 1b). 

 

… Es-seyyîd (Mustafâ Kâmil) el-Mevlevî el-
Elbistânî el-med û Yemlihâ-zâde… (El-
Hikmetü’l-Bâliga ve erhühâ)  

Ayr ca Kaside-i Adem ve erhi’nin giri  bölümündeki söyleminden Be ikta  Mevlevîhânesi eyhi Nazif 
Dede’nin müridi oldu u anla lmaktad r. 30 y ldan fazlad r tefsir, hadis, tasavvuf kitaplar  okumu  ve 
bu alanlarda mütalaalarda bulunmu  Mustafa Kâmil Efendi, eyh Nazif Dede’nin Mesnevî mütalaalar  
neticesinde adem redifli 7 beyitlik k sa bir kaside kaleme alm t r. erh içinde erh usulüyle hem kendi 
beyitlerini hem de Mesnevî’nin baz  beyitlerini önce tercüme ederek erh etmi tir. Bununla birlikte 
eserinde pek çok memlekete seyahat etti ini ve kar la t  âlim ve sûfîlerin sohbetlerine kat ld n  ifade 
etmektedir: 

[140b]… bundan akdem otuz seneden mütecâviz nice kütüb-i tefâsîr ü ehâdîs ü tasavvuf 
mütâla as nda sarf-  enzâr-  dakîka vü efkâr-  amîka itdügümden ba ka el-kazâ’un ve belâ’un 
müfâd nca bi-kazâ’illâh ibtilâ old gum kazâ vesîlesiyle kazâyâ-y  mezkûrenüñ hall ü ke fi z mn nda 
bilâd-  sahîkada sinîn-i adîde seyr ü seyâhatüm esnâs nda hezâr me âhir-i ulemâ-y  kirâm ve 
me ây h-  izâm hazerât nuñ mü âfehe-yi kudsiyyelerine dah  mürâca at itmi  isem de bi-kemâlihâ 
gavr na vâs l olamad gumdan en-nihâye bi-tevfîki’llâhi ve inâyetihi Der-i aliyyede Be ikta  
Mollâhâne [141a] eyhi kutbu’l- ârifîn gavsu’l-vâs lîn Mevlânâ eyh Nazîf Dede efendimüz 
hazretlerine bi’s-s dk  ve’l-ihlâs teslîm-i dest-i inâbet itdigümden soñra eyh-i mü ârun-ileyh 
hazretlerinüñ nutk-  âliyelerinden sâd r olan tenbîh-i nebîhlerine imtisâlen dikkatile Mesnevî-yi erîf 
mütâla as na devâm itdigümde be-himmet-i Mevlânâ kuddise s rrahu kazâyâ-y  mezkûrenüñ hall u 
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ke fine muvaffakiyetümle berâber bu bâbda sünûhât-  lâhiyyeden ebyât-  seb ây  âmile Kasîde-i 
Adem nâm y la be-nâm bir k t a kâsîde ser-i kilk-i fakîrânemden zuhûrâ gelmi … (Da lar, 2008, s.  
353). 

Gazel görünümlü bu kasidesinde air, adem konusunu merkeze al p tasavvufun temel meselelerini 
inceler. Tevhid, vahdet-i vücud, ezel, ebed, nefs, bezm-i elest, ervah gibi kavramlara de inmekle birlikte 
erhinde yararland  kaynaklar  da belirtir. Mevlanâ (Mesnevî), Muhyiddîn Arabî (Nak u’l-Fusûs), 
mam Gazâlî (Mi kâtü’l-Envâr), Nazîf Dede ( erhu’l-Mesnevî, Ta’rîfü’s-sülûk), Vehbî-yi Konevî (Haf z 

Divan  erhi) bu yazar ve kaynaklardan baz lar d r (Da lar, 2008, s. 349-350). airin zengin dinî-
tasavvufî bilgisini, Arapça ve Farsça’ya hâkimiyetini gördü ümüz kaside ise u ekildedir: 

Kasîde-i Adem li-Kâmil-i Mevlevî 

Kâr-kun feyzinden aldum kârgâhumdur ‘adem 

Hestümi nâ-best bildüm asl-  câhumdur ‘adem 

Ben mekânîyem velî zâtum muhakkak lâ-mekân 

Çarh-  devvâr içre bir seyyâr mâhumdur ‘adem 

Eylemem a yân-  mevcûdâta aslâ iltifât 

Mebde’-i hem-merci ümde hod-nigâhumdur adem 

Kullu ey’in hâlikun hükminden itdüm iktibâs 

Hak budur tevhîd-i Hakka âh-râhumdur ‘adem 

tmi em i dâm Fir anv-  anûd-  nefsümi 

Tûr-  Mûsâdan dah  geçdüm penâhumdur adem 

Pes ene’l-Hak söylerem Mansûrve  nâ-hestden 

Bârgâhumdur amâ hem kâm-hâhumdur adem 

Çün ademdür mebde’-i feyz-i vücûd-  mutlakuñ 

Ha r u ne re Kâmilâ âdil-güvâhumdur ‘adem (Da lar 2008, s. 352). 

Mevlevî olan air bir dönem stanbul’a gelmi  ve Topkap  civar ndaki, 16. yüzy lda Merkez Efendi lakapl  
eyh Musa Muslihuddin Efendi’nin kurucusu oldu u tekkede (Tanman, 2004, s. 202) misafir olmu tur. 

Bu misafirli ini iirinde dile getiren air, Merkez Efendi’nin, Halvetiyye’nin Sünbüliyye koluna mensup 
oldu unu belirten bir kay t da dü mü tür. iirinde “Zaman n kutbu, ledün ve irfan ilimlerinin dairesinin 
merkezi” eklinde bahsetti i Merkez Efendi’yi ve dergâh n  övmü tür: 

Merkez-i dâire-i ‘ilm-i ledün ü ‘irfân 

Hazret-i Merkez Efendi ki odur kutb-  zamân 

Merkezi gül en-i Firdevs gibi müstesnâ 

Dergehi sâhib-i âmâle ehâ kehf-i emân (Mecmua 42a) 

air, Sultan Abdülmecid Han zaman nda ya am t r. Nazmü’l-Fünûn adl  eserinin giri  bölümünde çok 
çal arak ö rendi i ilimleri naz m hâlinde kaleme ald n  ve eserini Allah’ n halifesi, adalet ve ihsan 
sahibi, dünyan n yöneticisi gibi sözlerle övdü ü Sultan Abdülmecid’in huzuruna arz etti ini belirtir 
(Alparslan ve Yakar, 2011, s. 33). Ayr ca “Adanavî ‘Abdu’l-fettâh Niyâzî Efendi’nün mtihân Risâlesi’ne 
takrîz u târih-i ‘âcizânemdür” ba l yla yazd  dokuz beyitlik iirinde air, hem Sultan Abdülmecid 
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zaman nda ya ayan, yani ça da  olan Adanavî ‘Abdul-fettâh Niyâzî Efendi’nin risalesini tan tm  hem 
de esere H. 1263 tarihini dü mü tür:  

Cenâb-  ‘Abd-  fettâh Niyâzî  

Gürûh-  fâz lân ñ âhbâz   

Güzel tertîb k ld  imtihân   

Serâpâ itdi anda ke f-i râz   

Yerinde eyleyüp tahkîk u tedkîk  

Ay rm dur hakîkatle mecâz   

eh ‘Abdü’l-mecîd ‘asr nda ol zât  

Bu üslûb üzre itdi intihâz  

O bir nahrîr-i ‘âlî Ka’bdür kim  

Ne mümkin ana sa‘d ola mehâz  

Bun ñ emsâli bir takrîre hergiz 

Muvaffak olmam dur Fahr-i râzî   

Kamu tullâba bir ‘âlî eserdür 

Pesend eyler eserdür ser-firâz  

Hemân tevfîkini Hak yâr k lsun 

efî‘ itsün aña âh-  Hicâz  

Didi cezm ile Kâmil târihinde  

Güzel eyledi tertîbin Niyâzî  

Sene 1263 (Mecmua 52b) 

Bursal  Mehmed Tahir airin divan  oldu unu belirtmektedir (Bursal  Mehmed Tahir, 1972, s. 469); 
fakat henüz divan na ula lamam t r. Bir divan hacminde olmayan mecmuas ndaki iir örnekleri ise, 
Mustafa Kâmil Efendi’nin airlik yönü hakk nda bilgi verir. Klasik iir gelene inin, halk ve tasavvuf 
edebiyat  ürünlerinin görüldü ü mecmuada, pek çok manzum ve mensur metin bulunur: Gazel, kaside, 
nazm, k ta, müfred, ark , tarih, murabba, tahmis, ko ma, münacat, na‘t, latife, Arapça ve Farsça iirler, 
tebriknâme, te ekkürnâme, ilaç ve macun tarifleri gibi. Hem mecmuadaki iirlerinde hem de di er 
manzumelerinde Mustafa Kâmil Efendi, Kâmil mahlas n  kullanm t r: 

Ferd ü tenhâ ibtihâl ile Hudâya Kâmilâ  

‘Âlemü’l-esrâr-  devr k lsan bilür her nerde ‘arz (Mecmua 10a) 

Olmasayd  merkezim kurbunda ol âh-hânenin 

Çâh-  duzah idi her dem Kâmilâ câh m benim (Mecmua 10b) 

Hâl-i Hindûlar urur sînemde dâg üstinde dâg  

Kâmilâ encâm  vâveylâya ugratt  beni (Mecmua 10a) 

ehlâ bak n Kâmile em îr-i kazâdur 

Cismime degil belki hemân cânuma geçdi (Mecmua 12b) 

Ser-levhaya yazmakda iken cevrini Kâmil 

Dûd-  nefesim safha-i dîvân m  yakd  (Mecmua 41b) 

Çün ‘ademdür mebde’-i feyz-i vücûd-  mutlakuñ 
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Ha r u ne re Kâmilâ ‘âdil-güvâhumdur ‘adem (Da lar 2008, s. 352) 

air, eserlerinde a rl kl  olarak dinî-tasavvufî konular  i lemekte; Allah’a, Hz. Muhammed’e duydu u 
sevgiyi dile getirmektedir. Baz  gazellerinde ise be erî a k n izlerine, klasik iirdeki idealize sevgili tipine 
ve özelliklerine rastlan l r. air, â a cefa çektiren, eziyetiyle s n rlar  zorlayan sevgilinin fiziksel 
özelliklerini anlat rken güzel vas flardan, benzetmelerden yararlan r. Ula lmaz konumdaki sevgili; 
sal nan bir serviyi/Tuba a ac n  and ran boyu, güzel dudaklar , hale ka lar , zincire benzeyen saç 
telleriyle â n gönlünü tutsak eden bir afettir: 

Ra‘nâ-y  lebüñ gonce-i handâna degi mem 

Bâlâ-y  kadiñ serv-i h râmâna degi mem (Mecmua 31a) 

Hâle-i ebrûlar ñ gavgâya ugratd  beni 

‘Ukde-i gîsûlar ñ sevdâya ugratd  beni (Mecmua 11a) 

Murg gönlüm bend ider zincîrve  her telleri 

Mûy na üftâd olan bulmaz rehâ gîsûlar n (Mecmua 11b) 

Seyr eyleyüben gül en-i hüsn içre gezerken  

Tûbâ gibi bir kâmet-i dil-cûya uruld  (Mecmua 12a) 

Be  beyitlik bir gazelinde ise air, Frans z bir güzelden bahsetmektedir. “Fransa vapur  hademelerinden 
bir mahbûb hakk nda sudûr itmi dür” aç klamas n  yazd  bu gazelde Frans z mahbubu tasvir ederken 
air, klasik iirin sevgili tipinin özelliklerini s ralar. Vezin kusurlar n n bulundu u bu gazelde tarif edilen 

Frans z güzel; yürüyü üyle, boyuyla, güzelli iyle airi etkilemi , onu a k sarho u etmi tir: 

Tecdîd-i mâcerâ eyledi bir gulâm-  Fransevî 

Ya‘ni dokund  sîneme bir sihâm-  Fransevî 

Ugra mak üzre iken bahr-  sepîd ‘a k ile 

Mestâne nû  eylemi em tâze câm-  Fransevî 

Vapur-  maht na koymakdan ol çe m-i âfeti 

‘Ömrüm esâs n  y kmak imi  merâm-  Fransevî 

Bun  diyü tekrar ile ‘arz-  cemâl ider 

Hem ben de direm hakk nda öyle kelâm-  Fransevî 

Kâmil nideyin togr s  vildân-  cinân  ben 

Ger olsa benim ol serv-i h râm-  Fransevî (Mecmua 30b) 

Üç dilde iir söyleme kabiliyetine sahip air, söze verdi i ehemmiyeti sühan redifli kasidesinde dile 
getirir. Söz bir cevherdir ve hikmet içermelidir. Ayr ca ay yüzlü sevgilinin gül renkli dudaklar ndan 
dökülen sözler de airin gönlünü yakmaya yetmektedir: 

Leb-i gülfâm n  debretse eger ol meh-rû 

Kâmiliñ göñlüni ihrâk ider nâz-  sühan (Mecmua 57a) 

Bununla birlikte Mustafa Kâmil Efendi’ye göre konu mac , üç yerde itinal  olmal d r: Allah’  överek 
hitaba ba lamal , konuya güzel ve maksada uygun bir ekilde girmeli ve sözü güzel bitirmelidir 
(Alparslan ve Yakar, 2011: 71-72). Mustafâ Kâmil Efendi, kendisinin de eserlerini bu usulde tertip 
etti ini belirtmektedir. 
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Mecmua’s ndaki iir örneklerine bak ld nda airin, hem kendi dönemindeki hem de önceki 
dönemlerdeki isimlere iirler yazd  görülür. S dkî, Cesârî, Ayntabî Has rc zâde Mehmed A a nazire 
yazd  isimlerden birkaç d r. irvânîzâde Mehmed Efendi’ye kaside eklinde methiyye, Sâlim Efendi’ye 
Arapça bir kaside kaleme alm t r. bn-i Feri te’nin söylediklerini de nazma döktü ü bir iiri vard r: 

Sekiz dimi dür envâ’-  ziyâfet 

Ki her birinde vard r nev’-i râhat 

… 

Bun  yazm durur bn-i Feri te 

itgil nazm n  Kâmilden i te (Mecmua 29a) 

Kendisine Sak z adas  niyabeti teklif edilen air, Arzuhalî Efendi hazretlerine latife yoluyla a a daki 
nazm  yazm t r: 

Kâmilâ çînemeden çünki çü atd n Sâk z  

Var yor ki ‘illetine eyle devâ-y  diger 

Âferin tatlu yerinde b rakup çînedi ol 

Bulur elbetde hazâkat ile ifâ-y  diger (Mecmua 13b) 

Mustafa Kâmil Efendi, birçok olaya tarih dü ürmü tür. Altuner’in (2013) çal mas nda tan tt  
mecmuada; ölüm, do um, mektep in as , k la in as  vd. olaylar için tarih kay tlar  görülür. Bununla 
birlikte E in (Kemaliye) kasabas n  öven bir iir yazm t r. E in’den Kâtib Çelebi Cihannümâ’da ve 
Evliya Çelebi Seyahatnâme’de çok miktarda meyve üretilen ba l k ve bahçelik bir kasaba olarak söz 
etmektedir (Akkan ve Tuncel, 2002, s.  236-237). Gül bahçesini and ran güzelli iyle, medeniyetlere ev 
sahipli i yapmas yla E in, e siz bir yerdir:  

Egin gibi ‘acaba var m  gülistân-asâ 

Ki ehl-i zevke odur vekr u â iyan-asâ 

Nezâket üzre anun resm ü vaz’  bünyâd  

Zemîn u mevk ’ine dü mü  âsitân-asâ 

Galata gibi durur vü anuñ makarr-  Rûm u Frenk 

Ki anda var nice mahbûb-  nev-civân-asâ 

Salarsa nîm nazîrin her birisi âhû-ve  

Delerdi sîneleri hûn idüp sinân-asâ (Mecmua 38b) 

Söze ehemmiyet veren ve onun itinal  kullan m na özen gösteren Mara l  air, bu üslubunun aksine 
Mara î Ne et Efendi’ye ise a r sözler ve argo ifadeler içeren bir iir yazar. iirinde Mara ’a daha önce 
böyle kötü sözlü ve cahil birinin gelmedi ini vurgular: 

Bir Ne ’et-i menhûsa imi  ne ’et-i kâbus 

Bir böyle ‘aceb geldi mi hiç Mar’a a deyyûs (Mecmua 39a) 

Mecmuas ndaki dikkat çekici bir metinde ise air, kuvvet verici bir macun tarifi verir: 
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Ma cûn-  Mukavvî 

Evvelâ sar  nohudu alalar, el de irmeninde ö üdeler. Tâ üst kabugu ç k nca ve tâze kabuk, süd ile 
bi üreler. Kat  ola. Andan sonra 5 dirhem m staki, 6 dirhem zencebîl, 3 dirhem dâr-  fülfül, 3 dirhem 
Hindistân cevizi içi, 3 edviye mikdâr  balla k vama getirüp ma cûn ide. Vakt-i hâcetde 2 miskâl 
mikdâr  istimâl ideler, ziyâde yiyeler. ol kadar cimâ a kuvvet vire kim hiç za af-  süstlük gelmiye ve 
andan sonra ayag  sovutmak suyla yumay nca sâkin olmaya mücerrebdür. timâd oluna (Mecmua 
18b). 

airin kelime tercihinden, yazd  manzum ve mensur metinlerden hareketle Arapçaya çok hâkim 
oldu u görülmektedir. Hadis, f k h vd. alanlarda eserler kaleme alan Mustafa Kâmil Efendi’nin slami 
ilimlere de vak f oldu u, bu ilimlerle ilgili eserleri okudu u anla lmaktad r. Onun yazd  eserlerin bir 
bölümünü ise Arapça erhleri olu turur. Dolay s yla airin ârihlik yönünün bulundu u, hatta 
airli inden daha ön planda oldu u söylenebilir. Sözlükte sözün kapal  k s mlar n  aç klay p anla l r 

hâle getirmek anlam na gelen erh kelimesi literatürde bir ilim dal nda tan nm  genellikle muhtasar 
metinler için yaz lan, bunlardaki kapal  ifadelerin aç kland , eksik b rak lan hususlar n tamamland , 
hatalara i aret edildi i ve örneklerin ço alt ld  eserler manas n  ta maktad r ( ensoy, 2010, s. 555). 
Mustafa Kâmil Efendi de slâm edebiyat nda me hur olan, daha çok dinî-tasavvufî Arapça eserleri erh 
etmi tir (Din d  konulu erhine ‘Arûz-  Endelüsî erhi örnek gösterilebilir). Tan nm  Arapça metinleri 
erh etmekle birlikte ârih, kendi iirini erh eden müstesna isimlerden biridir (‘Adem Kasidesi ve erhi). 

Öte yandan tespit edilen erhlerinden Bânet Su‘âd kasidesi erhi, Türkçe tercüme mahiyetinde bir 
iirdir. ârih, mam Bûsîrî’nin tan nm  eseri Mudariyye Kasidesi’ne ve Muhammed Hanefî’nin Hz. 

Muhammed için kaleme ald  na t türündeki Kasîde-i Hâiyye’yesine ise Arapça erh yazm t r.  

Mustafa Kâmil Efendi, sadece manzum metinleri de il, mensur metinleri de Arapça erh etmi  (‘Arûz-  
Endelüsî erhi gibi); erh kavram yla yak ndan ilgili olan hâ iye, ta‘lîkât türünde eserler de kaleme 
alm t r ( ârihin Ta lîkât alâ Nuhbeti’l-Fiker fî Fennü’l-Hadîs ve Hâ iye Alâ Karatepeli adl  eserlerini 
bu konuda örnek verebiliriz.). Hâ iye, genelde erhlere yap lan aç klama, ele tiri ve ilâve tarz  notlardan 
olu an eserlere; ta‘lîk/ta‘lîkât ise hâ iyelere dair yaz lan notlara verilen isimlerdir ( ensoy, 2010, s. 555). 

Bu türdeki metinlerinin giri  bölümünde yapt  aç klamalarla Mustafa Kâmil Efendi, kaynak metin 
hakk nda bilgi vermeyi de ihmal etmez. Bilhassa manzum metinlerde kaynak metni ya üstünü çizerek 
ya da k rm z  mürekkeple belirterek vurgular. Örne in; Ka’b bin Züheyr’in Hz. Muhammed için kaleme 
ald  Kaside-i Bürde, Kasidetü’l-Bürde adlar yla bilinen Bânet Su âd kasidesini erh eden ârih, 
kasidenin öncesinde Ka’b bin Züheyr’in bu kasideyle k l çtan kurtulup sahabeden biri oldu unun 
kayd n  dü mü tür. Arapça beyitleri k rm z , erh beyitlerini Türkçe ve siyah mürekkeple yazm t r. 
slâm edebiyat nda me hur bu kasidenin yaz lma sebebi ise öyledir: Ka’b bin Züheyr Müslüman 

olmadan önce Hz. Muhammed’i hicveden bir iir söylemi  ve Hz. Peygamber onun öldürülmesini 
istemi tir. Ona Müslüman olursa ba lanaca  bildirilmi  ve o, Medine’ye gelip slam’  kabul etmi tir. 
Hz. Muhammed’in huzurunda Bânet Su âd kasidesini okumu tur. “Muhakkak ki peygamber kendisiyle 
ayd nlan lan, Allah’ n çekilmi  yal n k l çlar ndan bir k l çt r.” beytini okudu unda Hz. Peygamber, ona 
h rkas n  hediye vermi tir (Savran, 2001, s. 7-8). Mustafa Kâmil Efendi erh etti i bu kasidenin insanlara 
faydal  olmas n  temenni eder. Kasidenin ilk beyti ise öyledir: 

      

      
Su‘âd ayr ld  benden ol sebebden dil bugün bîmâr 

Fedâs z bir esîr-i bend-i ‘ k yol nda hem-bîzâr (Mecmua 4a) 
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3. Eserleri 

3.1. ‘Arûz-  Endelüsî erhi  

Yemlihâ-zâde Mustafâ Kâmil Efendi, el-Endelüsî’nin aruz ilmine dair kaleme ald  el-Arûzu’l-
Endelüsî adl  eserini erh etmi tir.  Eser; Milli Kütüphane Yazmalar bölümünde, Eski ehir l Halk 
Kütüphanesi koleksiyonunda 26 Hk 845/1 numarada bulunmaktad r. 1b-37a varaklar  aras nda yer alan 
metin, Ke fu’l-Gumuz fî zâhî Muglakâti’l-Arûz ad yla kay tl d r. Nestalik hatla ve Arapça yaz lm  
mensur metnin giri  bölümünde ve bitiminde müstensih olarak Ahmed b. Hüseyin ad  yer al r. Eserde; 
özel isimler, ba l k, baz  kavramlar vd. üstü çizilerek belirtilmi tir. Endelüsî'nin eseri; hem kendi 
döneminde hem de sonraki dönemlerde çok me hur bir eser olmu tur. K sa, pratik ve sadece aruzu 
ö retmeye yönelik olu uyla; gerek klasik dönem ilim adamlar  aras nda gerekse Osmanl  döneminde 
medreselerde okunmu  ve okutulmu tur. Eser üzerinde de birçok erh, ha iye vb. çal malar yap lm t r 
(Bak rc  ve Çö enli, 2005, s. 268). Âlim bir zat olan Yemlihâ-zâde Mustafâ da gelene e uyarak bu eseri 
erh etmi  ve örneklerle aruza dair hususlar  aktarm t r. O, eserini yazarken gece gündüz çal t n , 

anla lmad n  dü ündü ü konular  aç klad n  belirtmi tir (Özgeri , 2021).   

3.2. Mecmû’a 

Elbistanl  Yemlihâ-zâde Mustafâ Kâmil Efendi’nin farkl  konularda manzum ve mensur ekilde yazd  
metinleri içeren bir eserdir. Yazman n ba nda mecmuadaki tüm metinlerin Yemlihâ-zâde Mustafâ 
Kâmil Efendi’ye ait oldu unun kayd  dü ülmü tür. Mecmuada; kaside, gazel, murabba, müfred, lugaz, 
ark  vd. naz m ekillerinin kullan ld  iirler ve Türkçe-Arapça olarak yaz lan mensur metinler bulunur 

(Altuner, 2013, s. 313-314). Altuner (2013), mecmuay  ilim âlemine tan tan ilk isim olmu tur. 
Çal mas nda, mecmuada yer alan tüm metinleri k saca tan tm  ve onlardan örnekler vermi tir. Eser; 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde, Yazma Ba lar 6955 numarada yer al r. 60 varakl k mecmua, 176x117 
mm ölçülerindedir. Bu eser, müellif hatl d r ve nestalik yaz yla 15 sat r hâlinde kaleme al nm t r. 
Mecmua; 19. yüzy l airlerinden Mustafa Kâmil Efendi’nin naz m ve nesir ekilde yazd  klasik Türk 
edebiyat , halk edebiyat  ve tasavvuf edebiyat  ürünlerini bar nd rmas  dolay s yla önem te kil 
etmektedir (Özgeri , 2021). 

3.3. Kasîde-i ‘Adem ve erhi  

Yemlihâ-zâde Mustafâ Kâmil Efendi’nin tasavvufun temel meselelerini adem (yokluk, hiçlik) konusunu 
merkeze alarak yorumlad , adem konusundaki dü üncelerini yans tan kasidesi ve erhidir (Da lar, 
2008, s. 349). 

Eser; Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi’nde 1665 numarada kay tl , tasavvufî konulu eserlerden 
olu an mecmuan n 140a-151b varaklar  aras nda yer al r. Mecmua, 218x145-155x85 mm ölçülerinde, 17 
sat r hâlinde nesih yaz yla kaleme al nm t r. 151b’de nüshan n Dellâlba -zâde Abdurrahmân 
taraf ndan, 15 Rebîulevvel 1293 (10 Nisan 1876) tarihinde istinsah edildi i kayd  bulunmaktad r (Da lar, 
2008, s. 351). Manzum-mensur eklindeki metinde Yemlihâ-zâde Mustafâ Kâmil Efendi önce fâ‘ilâtün 
fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün kal b yla yazd  7 beyitlik kasidesine yer verir. Daha sonra kendi kasidesini 
erh etmeye ba lar. erh ederken de ilham ald  Mesnevî beyitlerini zikreder. Bu beyitleri de “ erh 

içinde erh” usûlüyle izah eder. Daha sonra ihtiyaç duyarsa toparlay c  birkaç cümle ile konuyu aç klar 
(Da lar, 2008, s. 349). Da lar (2008) haz rlad  makaleyle hem Kasîde-i ‘Adem ve erhi’nin 
transkripsiyonlu metnine yer verir hem de eserle ilgili tespitlerde bulunur (Özgeri , 2021). 
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3.4. Nazmü’l-Fünûn  

Yemlihâ-zâde Mustafâ Kâmil Efendi’nin mant k, vaz‘, edeb, aruz, meânî, fesahat ve belagat ilimlerine 
dair yazd  iirleri ihtiva eden eseridir. Yemlihâ-zâde Mustafâ Kâmil Efendi, eserinin giri inde çok 
çal arak ö rendi i ilimleri naz m hâlinde kaleme ald n  ve Sultan Abdülmecid’in huzuruna arz etti ini 
belirtir. Ayr ca ak c  bir üsluba sahip manzumesinin yedi sanat dal n n kurallar n n temelini kapsad n , 
iirlerini okuyan ve ezberleyenlerin ba ka eserlere ihtiyaç duymadan bu sanat dallar na vak f olaca n  

söyler. Her bölümde içeri e uygun bir ba l k ve Besmele bulunur. Arapça ve manzum olarak yaz lan eser, 
1275 y l nda 24 sayfa olarak bas lm t r. Bu eserin mant kla ilgili ilk bölümünü Halil Esad Efendi 
Cilâûluyun erhü’l-k yasiyye Maaddîbâce min Nazmü’l-fünûn adl  eserinde erh etmi tir (Alparslan ve 
Yakar, 2011, s. 22). Nazmü’l-Fünûn’un Türkçe tercümesi ise Alparslan ve Yakar (2011) editörlü ünde 
kitap olarak yay nlanm t r (Özgeri , 2021).  

air eserinde; on alt  ya ndayken Dürrü’n-nizâm diye adland r lan Nazmü’l-Âdâb’  yazd n ; daha 
sonra de i ik sanat dallar n  nazm hâlinde yazarak biraraya getirip Nazmü’l-Fünûn ad n  verdi ini 
söyler (Alparslan ve Yakar, 2011, s. 34). Ayr ca ba ka bir yerde edeb ilmi bölümüne Dürrü’n-nizâm ad n  
koydu unu belirtir (Alparslan ve Yakar, 2011, s. 39). 

3.5. El-Hikmetü’l-Bâliga ve erhühâ 

Molla Mahmud Fârûkî’ye (ö. 1062/1652) ait olan el-Hikmetü’l-Bâliga, felsefi bir risale olup daha çok 
müellifi taraf ndan yap lan e - emsü'l-Bâziga adl  erhiyle tan nmaktad r (Bazmee, 1995, s. 182). 
Yemlihâ-zâde Mustafâ Kâmil Efendi hikmetle ilgili bu eserin her beytini erh eder. Giri  bölümünde 
ârih, kendini tan tt ktan sonra kolay ve anla l r bir üslupta yorumlarda bulundu unu dile getirir. 

Bununla birlikte, eser içerisinde erhe katk da bulunacak çizimlerden de yararlan r. Eser, Arapça 
manzum-mensur bir metindir. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 3584 numarada el-
Hikmetü'l-Baliga ad yla kay tl d r. Ayr ca eser 1292/1876 tarihinde Matbaa-i Amire’de bas lm t r 
(Özgeri , 2021). 

3.6. Menâhicü’l- hticâc 

Mustafa Kâmil Efendi’nin mant ktan bahsetti i eseridir. 1889/1307 y l nda stanbul’da Matbaa-i 
Amire’de 33 sayfa olarak Arapça bas lm t r. Eserin yazma nüshalar ; Menâhicü'l- hticâc ad yla Afyon 
Gedik Ahmet Pa a l Halk Kütüphanesi 03 Gedik 18113/12 numarada (97b-121a), Menahicu'l- hticac 
ad yla Manisa l Halk Kütüphanesi 45 Hk 7831/5 numarada (147b-153b), Menahic al ihticac fi beyan-  
tarik alistid la al intaç ad yla Konya Karatay Yusufa a Kütüphanesi 42 Yu 9865/4 numarada ve 
Münhacü'l- hticac ad yla Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 44 Dar 105/6 numarada (137b-150a) 
bulunmaktad r. 

3.7. El-Manzûmetü’l-Aliyye fi’l-Ahbari’n-Nebeviyye 

Usûl-i hadis konulu Arapça bir eserdir. Ta‘likât ‘alâ Nuhbeti’l-Fiker fî Fennü’l-Hadîs ile birlikte 1283 
y l nda stanbul’da Matbaa-i Amire’de 42+3 sayfa olarak bas lm t r. Eserin yazma nüshalar ; Risâle fî 
Usûli'l-Hadîs ad yla Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda (59b-104b varaklar  aras nda) ve Konya 
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Manzumetü'l-Aliye fi'l-Ahbarin Nebeviye ad yla 42 Kon 1719/2 
yer numaras nda bulunmaktad r (Özgeri , 2021). 
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3.8. Ta‘lîkât ‘alâ Nuhbeti’l-Fiker fî Fennü’l-Hadîs 

Usûl-i hadis konulu Arapça bir eserdir. El-Manzûmetü’l-Aliyye fi’l-Ahbari’n-Nebeviyye eklinde 
adland r lan manzume ile birlikte 1283 y l nda stanbul’da Matbaa-i Amire’de 42+3 sayfa olarak 
bas lm t r. Eserin yazma nüshalar ; Risâle fî Usûli'l-Hadîs ad yla Milli Kütüphane Yazmalar 
Koleksiyonunda (59b-104b varaklar  aras nda) ve Talikat ala Nuhbeti'l-Fiker fi'l-Hadis ad yla Konya 
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 42 Kon 1719/1 numarada bulunmaktad r (Özgeri , 2021). 

3.9. Kasîde-i Mudariyye erhi  

mam Bûsîrî’nin tan nm  eseri Mudariyye Kasidesi’ne yaz lan erhtir. M s rl  air Muhammed b. Said 
el-Bûsîrî’nin (ö. 695/1296?) 39 beyitlik Kaside-i Mudariyye’si (el-Kasîdetü’l-Mudâriyye fi’s-salâti alâ 
Hayri’l-Beriyye) pek çok defa erh ve tahmis edilmi , farkl  dillere çevrilmi tir (Akgül, 2021, s. 24). Hz. 
Muhammed’e salâtlar n yer ald  na‘t türündeki kasideyi Yemlihâ-zâde Mustafâ Kâmil Efendi de 
gelene e uyarak erh etmi tir. 

Eser; besmele, mukaddime bölümlerinden sonra Mudariye kasidesinin her beytinin erhiyle devam 
eder. Yazar; ba l klar , erh etti i beyitleri vd. k rm z  mürekkeple üstünü çizerek belirtir. Ayr ca giri  
bölümünde kendini tan tt ktan sonra mübarek kaside eklinde tan mlad  mam Bûsîrî’nin Kasîdetü’l-
Mudariyye’sini (  ) erh ve izah edece ini belirtir. 

Eser; Milli Kütüphane Yazmalar bölümünde, Eski ehir l Halk Kütüphanesi koleksiyonunda 26 Hk 
845/3 numarada bulunmaktad r. 41b-59a varaklar  aras nda yer alan metin, erhü Kasîdeti’l-
Mudariye ad yla kay tl d r. Nestalik hatla kaleme al nm  Arapça manzum-mensur bir eserdir. Ba datl  
smail Pa a da Hediyyetü’l-Ârifîn’de bu erhten bahseder (Ba datl  smail Pa a, 1951, s. 460; Özgeri , 

2021).  

3.10. Kasîde-i Hâiyye erhi  

Hz. Muhammed için yaz lm  olan na‘t türündeki kasidenin erhidir.  Kafiye harfinden ötürü Kasîde-i 
Hâ ( ) eklinde adland r lan kaside; Muhammed Hanefî, mam Busûrî ve Abdullah bin Revâha’ya 
nispet edilmektedir. Yemlihâ-zâde Mustafâ Kâmil Efendi, eserinin giri  bölümünde mübarek kaside 
dedi i iirin Muhammed Hanefî’ye ait oldu unu belirtir. Ayr ca mütedârek bahriyle yaz lan bu iiri, 
tahkik ve izah etti ini söyler. 8 beyitlik k sa kasidede Allah’ n Hz. Muhammed’i yüce k lmas ndan, Hz. 
Muhammed’in di er peygamberlerden üstünlü ünden ve mucizelerinden bahsedilmektedir. Eser; Milli 
Kütüphane Yazmalar bölümünde, Eski ehir l Halk Kütüphanesi koleksiyonunda 26 Hk 845/2 
numarada bulunmaktad r. 37b-40a varaklar  aras nda yer alan metin, erhü Kasîdeti'l-Hâ'iye ad yla 
kay tl d r. Nestalik hatla ve Arapça yaz lm  manzum-mensur bir eserdir. air, kasidenin her beytini 
üstünü k rm z  mürekkeple çizerek belirtir ve sonras nda beyti erh etmeye ba lar (Özgeri , 2021). 

3.11. Manzûme-i Râiyye 

Kafiye harfinden ötürü Manzûme-i Râiyye eklinde adland r lan manzumeden Bursal  Mehmed Tahir 
Osmanl  Müellifleri’nde bahsetmektedir (Bursal  Mehmed Tahir, 1972, s. 469). Fakat manzumeye henüz 
rastlan lmam t r (Özgeri , 2021). 
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3.12. Kasîde-i Hemziyye Tahmisi 

Eserle ilgili ilk bilgiyi Bursal  Mehmed Tahir verir. O, Osmanl  Müellifleri’nde Yemlihâ-zâde Mustafa’n n 
eserleri aras nda bu eserini sayar (Bursal  Mehmed Tahir, 1972, s. 469). Habe î, eserinde bu erhten 
bahsetse de (Ye ilda , 2010, s. 59) esere ve eserle ilgili bir çal maya rastlanmam t r. 

3.13. Elfiye ve erhi 

Usul-i f k h ilminden bahseden ve bin beyitten olu an eserdir. slâm kültür tarihinin baz  
dönemlerinde  baz  metinlerin kolayca ezberlenmesi, ö renilmesi ve hat rda tutulmas  için bin 
beyitlik manzum eserler yaz lm t r (Turan, 1995, s. 27). Elfiyye ad  verilen bu eserlerden birini 
de Yemlihâ-zâde Mustafa Kamil Efendi'nin yazd n  Bursal  Mehmed Tahir Osmanl  Müellifleri adl  
eserinde belirtir (Bursal  Mehmed Tahir, 1972, s. 469). Fakat eser ve erhine dair kütüphane 
kataloglar nda herhangi bir kayda rastlan lmam t r (Özgeri , 2021). 

3.14. Hüseyniyye Manzumesi ve erhi (El-Makalâtü’l-Hisyan alâ Kasîdeti’l-Hasan maa 
Tahmîs) 

Kendi yazd  Hüseyniyye Manzûmesi’ne air tahmis ve erh kaleme alm t r (Arslan, 2014). Osmanl  
Müellifleri’nde Yemlihâ-zâde Mustafa’n n eserleri aras nda say lan esere (Bursal  Mehmed Tahir, 1972, 
s. 469) henüz ula lamam t r (Özgeri , 2021). 

3. 15. erhün alâ Kasîde-i Nûniyye Li’l-Faz l Hasan Fehmi Efendi 

Osmanl  eyhülislam  Hasan Fehmi Efendi’nin (ö. 1298/1881) eserinin erhidir. Bursal  Mehmed Tahir 
Osmanl  Müellifleri’nde bu eserin mizan ve adab ilmiyle ilgili oldu unu söylemektedir (Bursal  Mehmed 
Tahir, 1972, s. 469). p irli ve Çelebi (1997) ise Hasan Fehmi Efendi’nin el-Kasîdetü’l- Azîziyye adl  
manzum risalesinin k yas bahsini Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi’nin erh etti ini belirtmektedir 
( p irli ve Çelebi, 1997, s. 321). Söz konusu eser, erhün alâ Kasîde-i Nûniyye Li’l-Faz l Hasan Fehmi 
Efendi olabilir. Bu erhe dair kütüphane kataloglar nda herhangi bir kayda rastlan lmam t r (Özgeri , 
2021). 

3.16. Divan-  E ‘ar 

air/ ârihin Dîvân-  E ‘âr adl  eserinin varl yla ilgili ilk bilgiyi Bursal  Mehmed Tahir verir (1972, s. 
469). Fakat kütüphane kataloglar nda bu Divan'a rastlan lmam t r. Nüshaya ula lamamas  da Nuran 
Altuner’in (2013) çal mas nda ele ald  ve bir divan hacmine sahip olmad n  belirtti i Yemlihâ-zâde 
Mustafâ Kâmil Efendi’ye ait Mecmua’n n, bahsi geçen Divan olabilece ini dü ündürmektedir (Özgeri , 
2021). 

3.17. Hâ iye ‘Alâ Karatepeli 

Karatepeli ad yla öhret bulmu , tam ad  Karatepeli Hüseyin b. Mustafâ b. Hasan el-Aydînî olan âlim 
zat n eserine yaz lan ha iyedir. Bursal  Mehmed Tahir Osmanl  Müellifleri (1972: 469) adl  eserinde 
Mustafa Kâmil Efendi’nin bu eserinden bahsetse de kütüphane kataloglar nda esere dair herhangi bir 
kay t bulunamam t r (Özgeri , 2021).  



670 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi's life, literary direction and works / M. M. Özgeri  (pp. 658-674) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

3.18. Di er eserleri 

Bursal  Mehmed Tahir, Mustafa Kâmil Efendi’nin ba ka risaleleri bulundu unu söyler (Bursal  Mehmed 
Tahir, 1972, s. 469). Hicri 1278 tarihli ar iv belgesinde de bir risalesiyle ilgili “Mustafa Kâmil Efendi'nin 
telif etti i risalenin masraf ve temettuu bendine ait olmak art yla tab‘ nda bir beis olmad ” eklinde 
bir kay t mevcuttur: 

 

 

 

Resim 1: Osmanl  Ar iv Belgesi 

El-Hikmetü’l-Bâliga adl  eserin d  kapa ndaki tan t m yaz s nda ise Mustafa Kâmil Efendi’nin ba ka 
risaleleri, latifeli makaleleri, mektuplar  ve faydal  eserleri oldu u belirtilmi tir (Alparslan ve Yakar, 
2011, s . 21). Kataloglarda Seyyid Kamil el-Mevlevi Elbistani Yemlihazade’ye ait Risale fi Beyan-  Hayat 
Kurrat el-Mevlid el-Musuli ad yla kay tl  ve müstensihi Abdullah Nuri el-Musuli olan esere 
rastlan lm t r. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 42 Kon 115 numarada bulunan risale, Arapça 
ve nesih yaz yla yaz lm t r. Ayr ca Süleymaniye Kütüphanesi zmirli smail Hakk  Koleksiyonu 3493 
numaradaki yazmada; airin Bânet Su âd kasidesinin tercümesi, latife risalesi ve Arapça kasideleri vd. 
bulunur. Bunlara ek olarak Mustafa Kâmil Efendi, Kasîde-i ‘Adem ve erhi’nde Da’ire-yi Vahdet erhi 
adl  bir eserinin oldu unu söylemektedir. Nazmü’l-Fünûn’un Meânî ilmini anlatt  bölümde ise “Bu 
ilmi müzakere eden karde lerimi zorlanmaktan kurtarmak için Telhîsü’l-Miftâh’  nazm hâlinde yazd m.” 
demektedir (Alparslan ve Yakar, 2011, s. 47). Fakat bahsi geçen iki esere de henüz ula lamam t r. 

4. Sonuç 

19. yüzy lda ya am , pek çok manzum ve mensur eser kaleme alm  olan Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil 
Efendi, kaynaklarda kendisinden hak etti i kadar bahsedilmemi  bir isimdir. Hayat  hakk nda bilgiler 
çok s n rl d r. Eserlerinde kendine dair söyledikleri ve Bursal  Mehmed Tahir Osmanl  Müellifleri’nde 
verdi i bilgiler onu tan maya yard mc  olmaktad r. air/ ârih, Elbistan’da âlim-kad  yeti tirmede dikkat 
çeken Yemlihâ-zâde ailesine mensuptur. Bir dönem kad l k makam nda görev yapm  ve 1294/1877 
y l nda Kayseri kad s  iken vefat etmi tir.  

iirlerinde Kâmil mahlas n  kullanan Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi, baz  matbu ve el yazmas  
eserlerdeki kay tlarda Mevlevî oldu unu belirtir. Mevlevî çevrelerde de Kâmil-i Mevlevî olarak 
tan nmaktad r. Ayr ca Kaside-i ‘Adem ve erhi’nde Be ikta  Mevlevîhânesi eyhi Nazif Dede’nin müridi 
oldu unu söyler. Yine bu eserinde air, 30 y ldan fazlad r tefsir, hadis, tasavvuf kitaplar  okudu unu ve 
bu alanlarda mütalaalarda bulundu unu vurgular. Nitekim manzum ve mensur eserlerinin konusunu 
da bu türdeki okumalar n etkisiyle dinî-tasavvufî konular olu turur.  
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Mustafa Kâmil Efendi, Arapça ve Farsçaya çok hâkimdir. Özellikle Arapça yazd  metinler ve erhler 
dikkat çekicidir. erhleri dolay s yla ârihlik yönünün bulundu u, hatta airli inden daha ön planda 
oldu u söylenebilir. erh etti i manzum-mensur eserler ise slâm edebiyat nda me hur olan, daha çok 
dinî-tasavvufî Arapça eserlerdir (Din d  konulu erhine ‘Arûz-  Endelüsî erhi örnek gösterilebilir). 
Tan nm  Arapça metinleri erh etmekle birlikte, kendi iirini de erh etmi tir (‘Adem Kasidesi ve erhi). 
Bânet Su‘âd kasidesi erhi, Türkçe tercüme mahiyetinde bir iirken; mam Bûsîrî’nin tan nm  eseri 
Mudariyye Kasidesi’ne ve Muhammed Hanefî’nin Hz. Muhammed için kaleme ald  na t türündeki 
Kasîde-i Hâiyye’yesi yazd  erhler Arapçad r.  

Bir divan hacminde olmayan mecmuas ndaki iir örnekleri ise, Mustafa Kâmil Efendi’nin airlik yönü 
hakk nda bilgi verir. Klasik iir gelene inin, halk ve tasavvuf edebiyat  ürünlerinin görüldü ü 
mecmuada, pek çok manzum ve mensur metin bulunur: Gazel, kaside, nazm, k ta, müfred, ark , tarih, 
murabba, tahmis, ko ma, münacat, na‘t, latife, Arapça ve Farsça iirler, tebriknâme, te ekkürnâme, ilaç 
ve macun tarifleri gibi. 

Mustafa Kâmil Efendi’nin eserlerinin bir k sm  bas lm t r. Bir bölümünün ismi kaynaklarda belirtilse 
de bunlara henüz ula lamam t r. Bu çal mada ise air/ ârihin hayat  ve eserlerine dair bir tak m 
bilgiler verilmi , tespitlerde bulunulmu tur. Böylece Mustafa Kâmil Efendi’nin tan nmas na katk  
sa lanm t r.  
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40-Belagat-  Osmaniyye’nin aç klamal  günümüz Türkçesi çevirisi üzerine 
ele tiriler 

Ömer UYAN1 

APA: Uyan, Ö. (2022). Belagat-  Osmaniyye’nin aç klamal  günümüz Türkçesi çevirisi üzerine 
ele tiriler. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 675-693. DOI: 
10.29000/rumelide.1074026. 

Öz 

lmî ve siyasi kimli iyle on dokuzuncu yüzy la damgas n  vuran Ahmet Cevdet Pa a’n n kaleme ald  
Belagat-  Osmaniyye; klasik belagat gelene ini devam ettiren, bunun yan nda konular  çok say da 
Türkçe örnek e li inde ele alan önemli bir eserdir. Eser, yaz ld  devirde büyük yank  uyand rm  ve 
uzun süre devam edecek olan tart malar n oda nda yer alm t r. Ba ta belagat sahas nda çal anlar 
ile Türk Dili ve Edebiyat  bölümü ö rencileri ve akademisyenleri olmak üzere birçok ki i bu eserden 
hâlâ istifade etmektedir. Bu bak mdan gerek yaz ld  dönemde gerekse günümüzde belagat, edebiyat 
ve kültür tarihimiz aç s ndan Belagat-  Osmaniyye’nin büyük bir önemi haiz oldu u söylenmelidir. 
Bu yaz da “üniversite ö rencileri, akademisyenler, ayd nlar ve ara t rmac lar için anla labilir temel 
kaynak” olma iddias yla haz rlanan ve Belagat-  Osmaniyye’nin aç klamal  günümüz Türkçesine 
çevirisini içeren bir çal madaki yanl lar ve özensizlikler tespit edilerek örneklendirilecektir. 
Çal madaki yanl lar gösterilirken sadece ele tiri yap lmay p baz  konular n aç kl a kavu mas , 
okuyucu için yaz n n daha faydal  olmas  ve bundan sonra yap lacak ba ka çal malarda benzer 
yanl lar n tekrarlanmamas  ad na do ruya ve olmas  gerekene de i aret edilecektir. Do ru bir 
üslupla ve fayda amac  gözetilerek yap lan ele tiriler sonraki çal malar n niteli ine olumlu katk lar 
sa lar. Yaz m z n en temel amac  da budur. 

Anahtar kelimeler: Ahmet Cevdet Pa a, Belagat-  Osmaniyye, belagat, dil içi çeviri, ele tiri 

Criticisms on the annotated contemporary Turkish translation of Belagat-  
Osmaniyye 

Abstract 

Belagat-  Osmaniyye (The Rhetoric of Ottoman Language), written by Ahmed Cevdet Pasha, who left 
his mark on the nineteenth century with his scientific and political identity, is an important book that 
follows the classical rhetoric tradition and also explains the subjects with many Turkish examples. 
The book had great repercussions at the time it was written and was at the center of discussions taht 
would continue for a long time. Many people, especially those working in the field of rhetoric and 
students and academics of the Turkish Language and Literature department, still benefit from this 
book. In this respect, it should be said that Belagat-  Osmaniyye has a great importance in terms of 
our rhetoric, literature and cultural history both at the time it was written and today. In this article, 
mistakes and carelessness will be identified and exemplified in a study, which was prepared with the 
claim of being “a basic source that can be understood for university students, academics, intellectuals 
and researchers” and includes the annotated translation of Belagat-  Osmaniyye into contemporary 
Turkish. While the mistakes in the study are being exposed, not only criticism will be made, but also 

                                                             
1  Ö r. Gör., nönü Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili, TÖMER (Malatya, Türkiye), omer.uyan@inonu.edu.tr, ORCID ID: 

0000-0001-5922-6790 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 24.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1074026]  
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the truth and what should be done will be pointed out in order to clarify some issues, to make the 
article more useful for the readers and not to repeat similar mistakes in another studies. Criticisms 
made in a correct style and with the aim of benefit make positive contributions to the quality of 
subsequent studies. This is the main purpose of our article. 

Keywords: Ahmed Cevdet Pasha, The Rhetoric of Ottoman Language, rhetoric, intralingual 
translation, criticism 

Giri   

Edebiyat, tarih, hukuk gibi çe itli alanlarda yetkin olan ve bunun yan nda air, müderris, devlet adam  
gibi farkl  vas flara sahip olan Ahmet Cevdet Pa a’n n Belagat-  Osmaniyye adl  eseri ilk defa 1298/1881 
y l nda, stanbul’da bas lm t r. Dibace (ön söz), mukaddime (giri ) ve mant k ilmiyle alakal  bir lahika 
(ek) bölümünden sonra klasik belagat gelene ini takip ederek meani, beyan ve bedi olmak üzere üç 
bölüme ayr lan Belagat-  Osmaniyye; yaz ld  dönemde ve devam nda büyük ses getirmi , edebiyat ve 
belagat konular  çerçevesinde birçok tart man n fitilini ate lemi tir.2  

Günümüzde özellikle akademi dünyas nda Belagat-  Osmaniyye’den hâlâ istifade edilmekte ve eser 
üzerine çal malar yap lmaktad r. Bu çal malardan biri Ahmet Cevdet Pa a: Belagat-  Osmaniyye 
ad yla 2016 y l nda Kap  Yay nlar ’ndan ç km t r. Çal ma 268 sayfa olup “giri , Belagat-  
Osmaniyye’nin notlarla günümüz Türkçesine çevrilmesi, terim sözlü ü, dizin” bölümlerinden 
olu maktad r. Fakat çal man n hemen her sayfas nda birçok yanl  göze çarpmaktad r. Bunlar a a da 
“yöntemsizlik, okuma hatalar ndan kaynaklanan sorunlar, belagat ilmine dair bilgi eksikli i ve yanl  
yorumlar, di er sorunlar: dil kullan m , çeviri ve anlamland rma hatalar ” ba l klar  alt nda ayr nt l  bir 
ekilde ele al n p gösterilecektir. Asl nda her ba l k birbiriyle ili kilidir; fakat yanl lar n en öne ç kan 

özellikleri ve yaz n n tertibi aç s ndan bu yol tercih edilmi tir. Türk edebiyat , özelde klasik Türk 
edebiyat , ve kültür tarihi aç s ndan temel kaynak niteli i ta yan ve Ahmet Cevdet Pa a gibi de erli bir 
bilginin imzas n  ta yan bir eserin çevirisinin ve haz rlanmas n n gayet özen ve emek isteyen bir i  
oldu u muhakkakt r. Ama ortaya ç kan çal ma; Belagat-  Osmaniyye’nin de erinin bugün de gere ince 
anla lmas na hizmet etmek bir yana, onu bu çal mayla tan mak ve anlamak isteyenlerin zihninde hem 
esere hem de belagate kar  yanl  kanaatler olu turmaya sebep olacak türden yanl lar, eksikler ve -
bilmeden de yap lsa- tahrifler içermektedir. Bu yaz n n amaçlar ndan biri de okurlar n bu eksik ve 
kusurlar  fark nda olmadan Ahmet Cevdet Pa a’ya ve Belagat-  Osmaniyye’ye isnat etmelerini 
engellemektir. Bilimsel ve edebî ele tiri türünün üstatlar ndan olan Orhan aik Gökyay’ n bu alanda 
klasik hâline gelmi  olan Destursuz Ba a Girenler adl  kitab nda söyledi i u sözler bu yaz  için de 
geçerlidir: “Bu yaz lar n amac  hiç kimsenin, bir bölü ü pek a r  olan, yanl lar n  sergilemek de ildir, 
kesin olarak. Ancak bunca yüzy llara serpilmi  olan ve türlü aç lardan de er ta yan kültür ürünlerimizin 
geli igüzel, ço u kez çetin olan bir eme i göze almadan bugünün diline getirilemeyece i yolunda, 
okuyuculardan bu alanlara girecek olanlara bir uyar da bulunmak istenmi tir” (Gökyay 2007: 7). Tam 
da bu sebeple yaz  kaleme al n rken her ad mda Gürsel Aytaç’ n u tavsiyelerine uyulmaya çal lm t r: 
“Ele tirinin incelemeyle iç içe yürütülmesi gerekir. ncelemede ise ‘metne ba l ’,  yani eseri esas alan 
yöntem, benim ço unlukla uygulad m metottur” (Aytaç 1991: 50’den akt. Karasoy 2005: 10). 

                                                             
2  Ayr nt  için bk. Yeti  2006: 246-299. Abdurrahman Süreyya’n n Talikat-  Belagat-  Osmaniyye ad yla yazd  ele tirilere 

Hac  brahim Efendi de Temyiz-i Talikat ad yla bir reddiye yazm  ve yap lan tenkitlere kar  Ahmet Cevdet Pa a’y  ve 
Belagat-  Osmaniyye’yi savunmu tur (bk. Uyan 2021). 
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A a da ele tiriler s ralan rken genel olarak çal madaki sayfa s ras na göre gidilmi  fakat konu 
birli inin sa lanmas  ve bölüm sonlar nda baz  hatalara daha toplu ve k sa bir biçimde de inilmesi gibi 
sebeplerle zaman zaman bu durum bilinçli olarak aksat lm t r. 

1. Yöntemsizlik 

Ön sözde bu çal man n “giri , Belagat-  Osmaniyye’nin notlarla günümüz Türkçesine çevrilmesi, terim 
sözlü ü, dizin” bölümlerinden olu tu u söylenmi tir. “Günümüz Türkçesine çevirme” ile ilgili izlenen 
yol çal mada öyle anlat lm t r: 

“Çal man n yekûnunu olu turan Belagat-  Osmaniyye’nin günümüz Türkçesine çevrilmesi k sm  
büyük u ra lar sonucu ortaya ç km t r… Metnin en önemli özelliklerinden biri, çok say da terimin 
tarifinin ve terimlerle ilgili birçok Türkçe örne in yer almas d r… Bu kitab  günümüz Türkçesine 
aktar rken mümkün oldu u kadar okuyucuya kolayl k sa lamaya çal t k. Terim mahiyetinde olan 
kelimelerin genellikle, olmayan kelimelerin ise bazen, günümüz Türkçesindeki kar l klar  
dipnotlarda belirtilmi tir… Bazen de bu tür kelimelerin kar l klar  ana çeviri metninde parantez 
içinde verilmi tir” (s. 11). 

Burada dikkat çeken nokta “terim mahiyetinde olan kelimelerin genellikle, olmayan kelimelerin ise 
bazen” günümüz Türkçesi kar l klar n n verildi inin söylenmesidir. Bu mu lak “genellikle” ve “bazen” 
kay tlar  yöntem aç s ndan bir sorun oldu una i aret etmektedir. Keza bazen dipnotlarda verilen 
kar l klar n neden “bazen de” ana metinde parantez içinde gösterildi i izaha muhtaçt r. leriki 
sayfalarda gösterilece i üzere çal mada neyin terim olup olmad  da tam olarak anla lamam  ve baz  
terimler aç klanmam , kimi s radan kelimeler terim zannedilip bu minvalde aç klanmaya çal lm  ve 
birçok terim yanl  aç klamalarla anla lmazl k girdab na sürüklenmi tir.  

Belagat-  Osmaniyye’de ulum-  edebiyye s ras nda lügat, sarf, nahiv, meani, beyan, aruz ve kafiye 
ilimleri ile birlikte zikredilen i tikak ilmi için dipnotta “Köken bilimi; bir kökten gelme, ayn  kökten 
gelme; ayn  kökten türemi  kelimeleri bir arada kullanma sanat ” kar l  verilmi tir (s. 46). Burada 
belagatin bedi ubesinde yer alan bir edebî sanat olan i tikak’ n izah  olan “ayn  kökten türemi  
kelimeleri bir arada kullanma sanat ” tarifinin dil ilimleri ad  alt nda s ralanan “i tikak” n izah nda yeri 
olmasa gerektir. Bu, okuyucu için faydal  ve gerekli bir bilgi de il; kafa kar t r c  ve Cevdet Pa a’n n 
i tikak demekle -bu ba lam içerisinde- kastetti i anlam  belirsizle tiren bir ilavedir.  

Çal mada imdi sözcü ü aynen b rak lm  ve dipnotta “o hâlde, öyleyse; bundan dolay ” gibi kar l klar 
verilmi tir (s. 123). Bu kar l klar n verilmesine, okurun bir imdi için dipnota yönlendirilmesine lüzum 
olmad n ; bunun yerine metinde imdi için “ imdi, gelgelelim” gibi bir kar l k verilmesinin daha do ru 
oldu unu dü ünüyoruz. Çal mada okuru gereksiz yere yoran ve ona dipnotla metin aras nda mekik 
dokutan bu tür tasarruflar s kl kla yer almaktad r: Metinde Lisân-  ‘Arab ve Lisân-  Türk diye b rak lan 
ve dipnotta “Arap dili, Arapça”, “Türk dili, Türkçe” manas  verilen (s. 158) terkipler yerine neden 
dipnottaki bu kar l klar n metne ta nmad  sorusu ak llara gelmektedir. Çal mada neyin terim neyin 
kelime oldu una, nelerin günümüz Türkçesine çevrilmesi gerekti ine, çevrilecekse metinde mi dipnotta 
m  çevrilece ine tam olarak karar verilememi  gibidir. Arapça bir soru edat  olan em-i muttas la 
metinde aynen bu ekilde yaz l p izah  dipnotta verilmeye çal lm  ancak birkaç sat r sonra gelen em-i 
munfas la için bu terkip zikredilmeksizin do rudan “kesik, ayr  em” diye bir kar l k yaz lm t r (s. 144). 
T pk  bunun gibi, bir yerde istiare terimi olan ba‘îd-i garîb metinde oldu u gibi b rak lm  ve parantez 
içinde yahut dipnotta bu terkiple ilgili bir bilgi verilmemi ken üç sat r sonra “anla lmaz, tuhaf ve uzak” 
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kar l  verilerek bu defa ba‘îd-i garîb terkibi zikredilmemi tir (s. 168).3 Ayn  sayfada keyfiyyet için 
parantezde gösterilen “nicelik” manas  yanl  olup buna “konu, i ” gibi kar l klar n eklenmesi ve sayfa 
163’te heyet kelimesi için “topluluk; durum; ekil; hadise, olay” anlamlar n n dizilmesi okura “ in 
içinden sen ç k, uygun anlam  sen bul” demek gibidir. stiare-i mücerrede ile ilgili bir örne in izah nda 
geçen tecrîd için dipnotta “Soyulma, ayr  tutma, ay rma; edebiyatta airin kendisini ba ka bir kimsenin 
yerine koyarak ona hitap etmesi tarz ndaki edebî sanat” (s. 175) eklindeki ba lamla ilgili-ilgisiz bütün 
muhtemel kar l klar  kaydetmek de bu yöntemsizli in eseridir. Bir türün bütün mensuplar n  kapsama 
anlam ndaki isti rak için herhangi bir kaynak belirtmeksizin “Kapsama, alma; dalma, içine gömülme; 
mübala a; Arapçada kelimenin ba na getirilen belirlilik tak s  el” notu dü ülürken de bu yol takip 
edilmi tir. Lâkin, ammâ ba laçlar  ve ziyâde kelimesi için dipnot dü ülüp s ras yla “ u kadar var ki”, 
“ama, fakat”, “fazla, fazlal k” (s. 148, 191) yaz lmas  da bu tür gereksiz tasarruflardand r. Me îhat için 
“ eyhülislaml k” denildikten sonra eklenen “ eyhlik” kelimesi (s. 194) ba lama uymamaktad r. Üç 
makâmda, ya‘nî ibtidâ, tahallus ve intihâda, sözün fesâhatine pek ziyâde dikkat ve i‘tinâ olunmal d r 
(Ahmet Cevdet Pa a 2000: 143) cümlesinde geçen tahallus için “giri , mahlas verme, isimlendirme” 
yaz lm t r (s. 230). Bunun anlam , bu ba lamda hangisidir? “Giri ” midir yoksa “mahlas verme, 
isimlendirme” midir?  

Fesâhat ile kelime ve kelâm ve mütekellim muttas f olur. Belâgat ile yaln z kelâm ve mütekellim  
muttas f olur (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 4) cümlesindeki ilk muttas f olur’a “nitelik kazanm  olur”, 
ikincisine ise “vas flanm  olur” manas  verilmi tir (s. 47). “Nitelik kazanmak” ifadesi kaliteli olmay , 
üstün olmay  ça r t rmaktad r. Oysa burada fasih s fat n n kelime, kelam ve mütekellim için 
kullan labilirken beli  s fat n n yaln zca kelam ve mütekellim için kullan labilece i söylenmektedir: 
Beli  kelime diyemeyiz, çünkü belagat kelimede de il; cümlede/kullan mda/ba lamda gerçekle ir. 
Dolay s yla burada kelime, kelam ve mütekellimin nitelikli olmas ndan de il; fasih s fat n n bunlar için 
kullan labilece inden söz edilmektedir. 

[Kelâm n] istihsânen te’kîdi ibaresi “be enerek te’kîd” olarak çevrilmi tir (s. 123). Bir sözü “be enerek 
tekit etmek” (peki tirmek) ne günümüz okurunun zihninde ne de gerçekte bir anlam ta mamaktad r. 
Ayn  istihsânen bir sonraki sayfada ise “be enilerek” eklinde edilgen hâle bürünmü tür. Oysa burada 
sözün peki tirilmesinin tamamen gerekli olmay p konu an n “tercihen” peki tirebilece i, 
peki tirmesinin daha faydal /güzel olabilece i gibi hususlardan bahsedilmektedir.  

Belagat-  Osmaniyye’de emir ve nehiy (olumsuz emir) fiillerinin daima üstten asta emri ifade 
etmeyece i, farkl  kullan mlar n n/anlamlar n n oldu u bildirilir; bunlardan biri de iltimas anlam d r. 
Çal mada iltimas için dipnotta “Ayn  makamda bulunan iki ki iden birinin di erine ba kas  için etti i 
rica ve talep” (s. 131) kar l  verilir ki buradaki “ba kas  için” ibaresi do ru de ildir. Bu ilave iltimas n 
meani ilmi kapsam ndaki in a/tasarlama cümleleri konusu çerçevesinde kazand  terim anlam  ile 
sözlük anlamlar n  kar t rma neticesinde ortaya ç km t r. Konu ucu, kendi dengi olan birisinden 
pekâlâ kendisi için de bir istekte bulunmak amac yla emir çekimini kullanabilir. Ayn  aç klaman n 
devam na iltimas n sözlük anlam  olan “kay rma, arka ç kma” manalar n n eklenmesi ise yine yöntem 
sorununa i aret etmektedir. Bu ba lamda iltimas n bu manalar n n asla yeri yoktur ve okuyucunun 
zihnini kar t rmaktan ba ka bir eye hizmet etmemektedir.4 Ayn  ekilde Belagat-  Osmaniyye’de 
geçen f kra’n n “mizah ve hiciv özellikleri ta yan küçük hikâye, k ssa” ve “güncel konular  ele alan 

                                                             
3  Benzer biçimde ma‘lûm ve mechûl fiil terimleri orijinalleri hiç zikredilmeden “etken” ve “edilgen” kelimeleriyle 

kar lanabilmi tir (s. 86). Vurgulamak istedi imiz nokta bu tercihlerden hangisinin do ru oldu u de il; her sayfada, hatta 
ayn  sayfa içerisinde bu farkl  tercihlerin hangi sebebe binaen yap ld n n haz rlayan taraf ndan da “meçhul” olmas d r. 

4  ltimas n “kay rmak” gibi anlamlar  sonradan Türkçede ortaya ç km t r (Ayverdi 2011/2: 1412). 
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gazete, dergi yaz lar ” olarak aç klanmas  hatad r (s. 140). Oysa Cevdet Pa a’n n verdi i örnekten ve 
birkaç kelâmdan mürekkeb olan bir f kra (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 69) sözünden bu f kra’n n 
cümleler, cümle öbekleri, pasaj(lar) demek oldu u aç a ç kmaktad r. 

Yöntemsizlik sorunu “terim sözlü ü” k sm nda da devam etmektedir. Bedi’nin kar s nda beyan ilminin 
tarifi yap lm  (bu, di er hatalar gibi olmay p bizce sehiv yahut eski tabirle sehv-i mürettip 
kabîlindendir); daha sonra ilm-i bedi maddesi eklenmi tir. Benzer ekilde sözlü e beyan ve meani 
yan nda ilm-i beyan ve ilm-i meani maddeleri de eklenmi  ve her biri için neredeyse ayn  aç klamalar 
yap lm t r. Bunlar tek ba l kta toplanabilirdi. Haber, haber cümlesi, cümle-i haberiyye maddeleri de bu 
tür bir dikkatsizli in eseridir. Ayr ca “haber”in kar s nda verilen “ sme dayand r lan, içinde yarg  
bulunan isim veya s fat; bildirme kipleri; yüklem; hadise; ilim” anlamlar ndan belagat ilmine uyan tek 
do ru kar l k “bildirme kipleri” olup gerisi ya hatal  ya da belagatle ilgisizdir. Zira haber sadece isim ve 
s fatla olmaz, hadise kesinlikle haberin st lahi kar l  de ildir, ilim ise haberin ilahiyat alan ndaki 
st lahi manas  olup ayet, hadis ve selef âlimlerinin kitaplar /sözleri gibi anlamlar ta maktad r.  

Kaynakçada birçok eserin yer almamas  da yöntem bahsine dâhil edilebilir. En ba ta haz rlayan n da 
i ini önemli ölçüde kolayla t racakken Belagat-  Osmaniyye’nin transkripsiyonlu ne rine (bk. Ahmet 
Cevdet Pa a 2000) çal mada hiç at f yap lmam  olmas  anla lmas  güç bir husustur. Oysa haz rlayan, 
böyle bir çal man n varl ndan haberdard r; ancak bunu sadece ön sözde zikretmekle yetinmi  (s. 9) 
ve muhtemelen bir daha dönüp bakmayarak gerek çal ma içerisinde gerek kaynakçada bu esere yer 
vermemi tir. Belagat-  Osmaniyye ile yak n dönemlerde kaleme al nan Mizanü’l-Edep (Sait Pa a), 
Mecamiü’l-Edep (Manast rl  Mehmet Rifat), Belagat-  Osmaniyye (Mehmet Abdurrahman), Belagat-  
Lisan-  Osmani (Ahmet Hamdi irvani), Belagat (Rusçuklu Mehmet Hayri) vb. eserlerden istifade 
yoluna gidilmemesi de önemli bir eksikliktir (bk. Aydo an 2007, Tünbel 2010, Tekdemir 2012, Orak 
2013, Ak n 2016). Bu meyanda günümüzde Türkçe çevirileri mevcut olan Telhis gibi temel kaynaklar da 
zikredilebilir. Gramer, belagat ve dil bilimi terimleri sözlüklerine, Belagat-  Osmaniyye’deki terimlerin 
tan mlar  ve tasnifi üzerine yap lan doktora tezine (bk. Alt ntop 1999), R za Filizok ve Safiye Akdeniz’in 
Belagat Terimlerimiz (tsz.) ba l kl  yaz s na ba vurmamak da haz rlayan ad na bir talihsizlik olmu tur.  

Di er sorunlara nazaran daha hafif kalan uzatma i aretlerinin kullan m nda da herhangi bir standart 
gözetilmemi tir. Söz gelimi ayn  sayfadaki “meselâ, âir, binâenaleyh” kelimelerinde uzatma i areti 
kullan lm ken “aruz, usul” kelimelerinin ikinci hecesindeki u harfinde gösterilmemi tir (s. 207). Baz  
kelimelerde ise gereksiz veya yanl  biçimde uzatma mevcuttur: muhill yerine muhîll yaz lmas  gibi (s. 
148). Çal mada di er imla ve noktalama i aretlerinin de her zaman yerli yerinde kullan lmad  
görülmektedir.  

Son olarak air Fuzuli’nin gerçek ad yla mahlas n n yan yana getirilmesi de yöntem sorununun mikro 
ölçekte bir yans mas  gibidir: “Muhammed Fuzuli’nin do um tarihi bilinmemekle birlikte…” (s. 51). 

airin ad  Muhammed Fuzuli de il, Muhammed bin Süleyman’d r.  

Yukar da baz  örneklerine yer verdi imiz bu standarts zl k ve tutars zl klar yöntem konusunda ciddi bir 
sorunun mevcudiyetine, dahas  çal mada herhangi bir yöntemin takip edilmedi ine i aret etmektedir.  

2. Okuma hatalar ndan kaynaklanan sorunlar 

Belagatin bedi ubesine ait olan sanat ve tasarruflara “[sözü] güzelle tirme, süsleme vas talar , 
güzelle tirenler” anlam nda vücuh-  tahsin, vücuh-  tezyin ve muhassinat da denilmektedir (Uyan 2018: 



680 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Criticisms on the annotated contemporary Turkish translation of Belagat-  Osmaniyye / Ö. Uyan (pp. 675-693) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

480). bu muhassinât lafz  çal mada daima “muhassenât” (güzelle tirilenler) eklinde edilgen 
okunmu tur (s. 37, 181, 244). Bunun, ele ald m z çal maya özgü olmay p yayg n bir yanl  oldu unu 
ise belirtmek isteriz.  

Belagat-  Osmaniyye’nin fesahatle ilgili k yasa muhalefet bahsinde Farsça “bende” kelimesinin sonuna 
Arapça isimden isim (mecul/calî mastar) yapma eki olan “-iyyet” ekinin getirilmesiyle ortaya ç kan 
“bendegiyyet” sözcü ünün Osmanl  Türkçesine ve dilin genel kullan m na ayk r  oldu u dile getirilir: 
Bendelik yerine bendegiyyet… denilmek gibi ki… (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 35). Çal mada bu k s m 
“bendelik yerine bendel k” olarak de i tirilmi  ve dipnotta u aç klama yap lm t r: “Kitab m zda bu 
kelime ‘bende git’ eklinde yaz lm t r. Burada bir hata söz konusudur” (s. 49). Sözcük yanl  okunmu , 
bunun yan nda “hata” Cevdet Pa a’ya veya matbaaya isnat edilmi tir.  

Eylemi ken vasl n ikrâr ile shâk’a kerem / Var m  ol lutfu mecâl inkâra Allah ‘a k na ( shak’a kavu ma 
sözü vererek lütufta bulunmu ken Allah a k na söyle bu lütfu inkâr etmeye imkân var m d r?) beytinde 
mecal ve inkâr kelimeleri izafeli olarak “mecâl-i inkâra” eklinde okunmu tur. Dipnottaki çeviride geçen 
“cömertlik, ezilip dövülme, tam olarak ula ma” gibi kelime ve ibarelerin beyitten nas l ç karsand  ve 
shak’ n nereye gitti i ise muammad r: “Cömertli in ezilip dövülenlere tam olarak ula m ken, Allah 

a k na o lütfu inkâr etmeye ne gerek var? (O lütuf nas l inkâr edilebilir?)” (s. 56).  

Lahika bölümündeki ctimâ‘-  nakîzeyn muhâldir ifadesinde geçen ve tesniye bildiren nakîzeyn (iki z t) 
kelimesi “nakîzîn” (z tlar) eklinde ço ul olarak okunmu tur. Oysa bu söz me hur bir mant k kaidesi 
olup ilgili eserlerde ad  geçen kelimenin -yaz l lar  ayn  olsa da- ço ulu de il, daima tesniye/ikilik 
manas  kastedilir: “K dem-i ‘âlem dahi ve hem hudûs 5 dahi ikisi bile savâb olaca  yok, zîrâ nakîzeyn 
dururlar; ictimâ‘-  nakîzeyn6 hod bedîhiyyü’l-butlândur” (Ladikli Mehmet Çelebi 2015: 56). Bu kelime 
“z ddeyn” olarak da kar m za ç kmaktad r: “S: Hakîkat ile mecâz n cem‘i niçün câ’iz degildir? C: ctimâ‘-
 z ddeyn lâz m gelir” (Harputlu shak Efendi 2015: 279). Ayn  sayfada Sebîleynden ç kan necistir 
eklindeki f khi hüküm de “Sebîlinden ç kan necistir” olarak okunmu  ve dipnotta “Yolundan, 

mecras ndan ç kan, pistir” eklinde belirsiz bir çeviri yap lm t r (s. 71).  

Sen getir bârî Sitanbul’dan havâdis ey sabâ / Cân ma kâr etdi zîrâ hâr-zâr-  intizâr beytinde geçen 
hâr-zâr-  intizâr terkibi “hâr-  zâr-  intizâr” eklinde okunmu tur (s. 87). Dipnotta ikinci m sran n 
çevirisi sadedinde söylenen “inleyen, zay f dikeni beklemek”ten ne kastedildi ini ise anlayamad k: 
“Çünkü inleyen, zay f dikeni beklemek can ma (benim için) kazanç oldu”. Görüldü ü üzere kâr etmek 
deyimi de “kazanç oldu” hâline dönü mü tür. Hâlbuki “Ayr l k hasreti kâr etti cana” türkü sözünde 
oldu u gibi kâr etme’nin i leme, yaralama vb. anlamlar  da vard r. 

Nedim’in me hur Bûy-  gül taktîr olunmu  nâz n i lenmi  ucu / Biri olmu  hûy biri dest-mâl olmu  
sana beytinde geçen nâz n, “nâzik”e dönü mü ; ter manas na gelen hûy/hôy ise çeviride “huy” olarak 
b rak lm  ve “mizaç, yarad l ” manas nda kullan ld  zannedilmi tir: “Gül kokusu dam t lm , ucu 
nazik bir ekilde i lenmi . Sana (onlardan) biri bir huy, öbürü ise mendil olmu ” (s. 171). 

Vurgu/tekit edat  olarak kar lanmas  gereken edât-  zrâb terkibi “edât-  azrâb” olarak okunmu  ve 
dipnotta bu terkibe “aç klama ve benzerlik edatlar ” manas  verilmi tir (s. 118, 126). Örnek olarak verilen 

                                                             
5  Metinde “hudûsî” yaz l . 
6  Metinde “nakzeyn” yaz l . 
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cümledeki “belki” edat  da aynen b rak lm , o dönemdeki öncelikli anlam  ve Cevdet Pa a’n n maksad  
gözetilerek “hatta, bilakis, tabii ki” gibi bir kar l k verilmemi tir. 

Kasr-  ifrâd, “kasr-  efrâd” olarak okunup “fertlerin, ki ilerin k salt lmas ” eklinde anlamland r lm t r. 
Kasr-  ta‘yîn ise “kasr-  ta‘ayyün” olmu tur (s. 120). frad ve tayin isimlendirmeleri u izahla daha iyi 
anla lacakt r: Muhatab m z, bir ahs n hem air hem yazar oldu una inan rken “[Hay r], O yaln zca 
yazard r” dememiz kasr-  ifrada (ikili i/çoklu u giderme, birleme tahsisi); bir ki inin yazar m  air mi 
oldu u konusunda bir fikri olmad  veya mütereddit davrand  zaman “O yaln zca yazard r” dememiz 
ise kasr-  tayine örnektir (Teftazani 2019: 578-579). Ba ka bir deyi le kasr-  ifrad hükmü teke indirmek, 
kasr-  tayin ise tereddüdü gidermek ve do ru olan  tespit etmek, göstermek içindir (bk. Karamollao lu 
2013: 280, 282). Kasr (tahsis/özgüleme) için yanl  bir biçimde “k saltma” denilmesine ise üçüncü 
bölümde de inilecektir. 

Mübâhase, bahrden… (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 97) diye devam eden söz “mübâhase-i bahrden…” 
eklinde tamlama yap larak okunmu  ve dipnotta bu yanl  peki tirilmi tir: “Eserde ilk kelimenin 

sonunda tamlama tak s  bulunmamaktad r. Fakat anlama bakt m zda bu tak n n olmas  laz md r. Yani 
kitapta mübahese eklinde geçen kelimenin ‘mübahese-i’ biçiminde olmas  daha uygundur” (s. 176).  

Haf z Divan ’n n giri indeki me hur beytin Arapça olan ilk m sras ndaki edir (döndür) kelimesi iki kez 
“eddir” olarak okunmu tur. Ayn  sayfada yer alan Cevdet olal  çe mine meftûn cânâ / Lâ nevme lehû 
tûle leyâlin billâh beytinin ilk m sras  için “Ey sevgili! Cevdet var oldu undan beri senin gözüne 
tutkundur” kar l  verilmi  ki do rusu öyledir: “Ey sevgili! Cevdet senin gözüne tutkun oldu undan 
beri”. Arapça olan ikinci m sra “Allah’a yemin olsun ki geceler boyu/geceleri ona uyku yoktur” 
manas ndad r ancak zaman zarf  olan tûle leyâlin (geceler boyu/geceleri) ibaresi emir fiili ve nesne 
addedilip “tavvil leyâle” (geceleri uzat) hâline getirilince anlamland rma da hatal  olmu tur: “Ona uyku 
yoktur. Allah için geceleri uzat” (s. 206).   

Kal‘atun zâde ‘umru bânîhâ (O kale ki onu in a edenin ömrü uzun olsun) okunmas  gereken Arapça bir 
tarih m sras  “Fil‘at-zâd ‘Ömer bânîhâ” eklinde okunarak Türkçeye öyle çevrilmi tir: “Bina edeni, 
yapan  Fil ‘at’ten do mu  Ömer” (s. 211). Yaz m eklini aynen muhafaza ederek al nt lad m z bu cümle 
okuyuculara “Fil ‘at’ acaba bir yer ya da ki i ad  m  yoksa mitolojik bir hayvan ad  m ?” sorusunu 
sorduracak cinstendir.  

Ola ‘ukbâda makâm-  Hanefî beyt-i cinân (Ahirette Hanefî’nin makam  cennet evi olsun) m sras  “Ola 
‘ukbâda makâm hang  beyt-i cinân” olarak okunup öyle çevrilmi tir: “Ahirette, öbür dünyada (ona) 
hangi cennet evi makam olacak” (s. 212). Di er bir tarih m sras  olan Senin sinnin Sürûrî geldi k rka, 
“Seng seng Sururî geldi k rka” okunarak “Sururî a r a r (zorluklarla, bedeller ödeyerek) k rk (ya na) 
geldi” eklinde dramatik ve epik unsurlarla bezeli bir çeviri yap lm t r. Yine bir tarih m sras  olan Farsça 
Reft Rahmetî zi-‘âlem-i fânî (Rahmetî fani âlemden gitti) cümlesinin okunu u ve çevirisi çal mada u 
ekildedir: “Reft-i rahm  zi-‘âlem-i fânî”, “Fani âlemden rahmetinin gitmesi” (s. 216).  

Çal madaki di er okuma hatalar  -ilk kelime/ibare do ru, ikincisi hatal  okunu u gösterecek ekilde- 
öyle s ralanabilir: mün î ve küttâb>mün î ve kitab7 (s. 65), zemâne/zamâne>zamâna (s. 100), nene8 

                                                             
7  Ayr ca “kitab” için “yaz lan manzum ve mensur eserler” eklinde dipnot dü ülmü . 
8  Ba lamdan anla labilece i gibi 1310 bask s nda nazal n i areti, yani kef üzerinde üç nokta da vard r (bk. Ahmet Cevdet 

1310: 59). 
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lâz m>ne ki lâz m (s. 102), fi‘l-i iltizâmî>fi‘lü’z-zamânî9 (s. 110), mukdim>mukaddem (s. 115), çal a 
imi im/çal aym m>çal m m (s. 126), söyle dinlerim>söylediklerim (s. 132), tekârun fi’l-
hayâl>tekârun-  fi’l-hayâl (s. 135), mürettib>müretteb (s. 148), kelâm-  hikmet-i timâli>kelâm-  
hikmet-i i timâlî (s. 150), inzâr>enzâr (s. 151), vech-i ebeh>vech-i ibh (s. 160), tahyîlî>tahayyülî (s. 
163), sümmi>semmi (s. 164), temlîh>telmîh (s. 165), mîzâh>mizaç (s. 166), eker-güftâr> eker-i güftâr 
(s. 167), müntezi‘a>münteze‘a (s. 168), âfitâb>âfitâb-  (s. 168), begim>bükm-i (s. 169), k lca>k l ca10 (s. 
176), mihrler mâhlar>mihrler mihrler (s. 177), ve ebleh>vâbile (s. 179), ubuvvet/übüvvet>ebuvvet (s. 
182), perî ân>perî ân-  (s. 187), kelef>gülef11 (s. 188), dürr-i12 nazm m>der-nazm m (s. 190), iyilik>ilk 
(s 191), muhtemilü’z-z ddeyn>muhtemelü’z-z ddeyn13 (s. 192), lüzûmu mâ lâ yelzem>lüzûm-  mâ lâ 
yelzem (s. 201), câmi‘un zîde ‘umru men ‘amerehû>câmi‘ü zeyyede ‘umre min ‘umrihî (s. 211), 
y kd >yakd  (s. 213), Medenî>müdün14 (s. 220). 

Yukar da geçen örneklerde okuma hatalar n n do al sonucu olarak anlamland rmada da sorunlar ortaya 
ç km t r. Fakat tashih yerine yanl  okumalar do rultusunda öznel ve mesnetsiz yorumlara gidildi i, 
ço u kez anlams zl a da uzanacak ekilde anlam  esnetme yolunun tercih edildi i görülmektedir. 
Özellikle bu ba l k alt ndaki yanl lar n büyük bir k sm  eserin çeviri yaz l  ne rine ve “ba lam”a 
müracaatla önlenebilirdi. 

3. Belagat ilmine dair bilgi eksikli i ve yanl  yorumlar 

Çal man n ön söz ve giri  k s mlar nda Belagat-  Osmaniyye’nin orta seviyede bir metin olup a r veya 
sade olmad  dile getirilir (s. 11, 30). Bu söz genel olarak do ru kabul edilebilir; ancak yine de eserin 
anla lmas  için belagat sahas nda belli ölçüde bilgi ve uzmanla ma gerekti i a ikârd r. Belagat ise en 
ba ta dil bilgisi, dil bilimi, anlam bilimi, klasik mant k ve f k h usulü gibi farkl  alanlarla iç içe olan, 
anla lmas  için bu bilimlerden yararlanmay  gerektiren bir sahad r. Klasik Türkçe belagatin Arapça 
belagat ile içli d l  olmas  gerçe i göz önüne al nd nda Arapçaya ve klasik dil ilimlerine de (sarf, nahiv 
vb.) en az ndan bir dereceye kadar a ina olmak laz md r. Ba l kta sadece “belagat ilmine dair bilgi 
eksikli i” denilmi  olmas na ra men bu sebeplerden dolay  a a da belagat d ndaki bilim dallar na da 
s kça at f yap lacak fakat netice itibar yla ya do rudan ya da dolayl  olarak yine mevzubahis belagat 
olacakt r. 

Çal mada belagat kelimesinin “ula t , eri ti” anlaml  “bela a” fiilinden yap lm  bir mastar oldu u 
söylenmektedir (s. 17). Oysa bu fiilin mastar  belagat de il, bülu  ya da bela ’d r. Belagat mastar  ise 
güzel konu mak anlam na gelen “belu a” fiilinden türemi tir (ayr nt  için bk. Uyan 2018: 476). Bu, ele 
ald m z çal maya özgü olmay p genel bir yan lg d r.  

Tenafür-i huruf için “Kula a ho  gelmeyen harflerin bir arada bulunmas ” notu dü ülmü tür (s. 48). 
Oysa tenafür; söyleyi  güçlü ü, kakofoni demek olup benzer seslerin bir araya gelmesiyle ortaya ç kan 
ses uyumsuzlu udur (Saraç 2011: 39). Yani tenafür bir sonuçtur: Baz  harfler bir araya geldiklerinde 
kula a ho  gelmezler, daha do rusu zor telaffuz edilirler; ama aç klamada apriori olarak “kula a ho  

                                                             
9  Dipnotu öyle: “Burada ‘el’ tak s ndan sonra gelen ikinci kelimenin ilk harfi ‘peltek se’ harfi ile yaz lm t r. Muhtemelen 

yanl  bir imla söz konusudur. Bu harf belki de ‘ze’dir. Fi‘lü’z-zamânî, ‘zamana ait fiiller, zaman fiilleri’ anlam na 
gelmektedir.” 

10  Basit bir yaz m hatas  olmay p dipnotta verilen beytin günümüz Türkçesine aktar m nda da “k l ç” srar  devam etmi tir. 
11  Dipnotta “bir çe it k rm z  gül” (?) manas  verilmi . 
12  Vezin gere i: dür-i. 
13  Tevcih sanat n n di er ad  olan bu terkibin böyle okunmas  mümkünse de yerle ik ve terimle mi  hâli ism-i fail eklinde 

muhtemilü’z-z ddeyndir (bk. Akdemir 2016: 285, Bulut 2015: 463). 
14  M sra asl nda öyledir: Ka‘be-i huldu mekân eyleye rûh-  Medenî. Özel isim olan Medenî, müdün olunca çeviri de u hâli 

alm t r: “ ehirlerin ruhu, sonsuzluk Kâbesini mekân eylesin”. 
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gelmeyen harfler” adl  bir kategorinin varl na at f yap lm  gibidir. Cevdet Pa a’n n tenafür-i huruf 
tarifi öyledir: Kelimenin lisân üzre s kletini ve telaffuzun ‘usretini îcâb eden bir keyfiyyetdir ki hiss ve 
zevk ile bilinir (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 4). Bu tarif öyle çevrilmi tir: “Duygu ve zevk ile anla lan, 
kelimenin dildeki a rl n  ve zor telaffuz edilmesi gerekti ini gösteren bir husustur” (s. 48). Îcâb eden 
burada “[iki ey aras ndaki ba n varl n ] olumlayan” manas ndad r, yani kelime dile a r geliyor ve 
zor telaffuz ediliyorsa tenafür vard r (îcâb); aksi hâlde yoktur (selb).15 Dolay s yla îcâb eden için 
“gerekti ini gösteren” yerine “bar nd ran, yol açan, sebep olan” vb. bir kar l k verilmeliydi. Zira hiçbir 
kelime “zor telaffuz edilmek” ve hiçbir mütekellim bir kelimeyi “zor telaffuz etmek” zorunda de ildir. 
Hiss içinse “duygu” yerine “duyu” (i itme duyusu) kar l  vermek daha isabetli olurdu.16 

nfi‘âl bâb , dâ’imâ lüzûm ve mutava‘at içindür (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 5) cümlesindeki lüzûm bir 
gramer terimidir ve manas  gereklilik de il (s. 49), “te‘addî” (geçi lilik) kar t  olarak “geçi sizlik”tir. 
Bunlardan türeyen “fi‘l-i müte‘addî” geçi li fiil ve “fi‘l-i lâz m” geçi siz fiil demektir. Yine bir gramer 
terimi olan mef‘ûlün ileyh, tam olarak “datif veya yönelme eki, Türkçede -a/-e eki” (s. 52) anlam na 
gelmez. Do rusu “datif/yönelme eki alm  yer tamlay c s /dolayl  tümleç”tir.   

Itnâb kelimesi için “sözü gereksiz yere uzatma” denilmi tir. Hâlbuki devam nda îcâz n da tnab n da 
“birer durum ve makam n gere i” oldu u ve ba ka bir yerde fazla söz e er faydal ysa buna tnap ad  
verildi i söylenmi tir (s. 62, 148). Böylece ba lam n dikkate al nmamas  ve belagat kaynaklar na 
ba vurulmamas  sebebiyle tnap hem gereksiz/faydas z hem de gerekli/faydal  diye tavsif edilmi  ve 
ictimâ‘-  nakîzeyn ortaya ç km t r. Oysa burada muhatab n zekâ, anlay  ve ihtiyac  düzeyinde bazen az 
söz bazen de çok sözün gerekli olabilece i ifade edilmektedir. Bu meyanda eyhülislam Yahya’n n u 
tavsiyesi de “Sözü gereksiz yere uzat” anlam nda söylenmemi  olsa gerektir: Deheni vasf n  îcâz itdün / 
Kâküli medhini tnâb eyle (Kavruk 2001: G 377/6). Sözün gereksiz yere uzat lmas na tnap de il, tatvil 
ve ha iv denilmektedir (Akdemir 2016: 150, 151). 

Belagatin en üst mertebesi anlam na gelen, Kur’an’ n mucizevi belagat vasf na i aretle ‘acz kökünden 
türeyen i‘câz için, vecz’den türeyen îcâz’ n anlam  verilmi tir: “Az sözle çok ey ifade etme” (s. 63). Terim 
sözlü ünde hem îcâz’a hem i‘câz’a yer verilmi , ayn  yanl  sürdürülerek îcâz için “Anlat lmak istenen 
eyi az ve özlü bir ekilde ifade etme”, i‘câz için “Az sözle çok ey ifade etme” kar l  verilmi tir (s. 239). 

Haber kelimesi için “Bu kelimenin farkl  anlamlar  vard r” diye not dü ülüp haberin gramatik ve lügavi 
birçok anlam  s raland ktan sonra “Bildirme kipi anlam nda da kullan lmaktad r” denilmi tir (s. 66). 
Oysa ba lam içinde, in an n (tasarlama) kar t  olarak, haber sadece bu anlam  ta maktad r. Tüm farkl  
izahlar okuru birbiriyle ilgisiz anlam kalabal n n ortas nda b rakmaktad r. Ba ka bir yerde de cümle-i 
haberiyye için “haber cümlesi, isim cümlesi” kar l  verilerek fiil cümleleri kapsam d nda 
b rak lm t r (s. 121). n a ve in a cümlesi için “Türkçe gramerde tasarlama kipleri demektir. Tasarlama 
kipleri Türkçede dört tanedir: art, istek, gereklilik ve emir”, “Tasarlama cümlesi; art, istek, emir ve 
gereklilik eklerinden birini alan ve bir cümle olu turan fiil” aç klamalar  yap lm t r (s. 66). Ancak 
Belagat-  Osmaniyye gramer kitab  de ildir ve gerek klasik belagatte gerek Belagat-  Osmaniyye’de in a 
denildi inde bunlar de il; in a-y  talebî denilen emir-nehiy, istifham, temenni, nida ve in a-y  gayr-  
talebî denilen al m-sat m-akit sözleri, yeminler ve baz  özel yap lara sahip umma, övgü, yergi ve a rma 
ifadeleri kastedilir. Belagat-  Osmaniyye’nin ilerleyen sayfalar nda in a ba l  alt nda art ve gereklili e 
yer vermedi i aç kça görülmektedir; buna ra men bu yanl  düzeltilmemi tir. Terim sözlü ünde ise 
                                                             
15  Nitekim mûcibe ve sâlibe kelimeleri bu çerçevede Belagat-  Osmaniyye’de ba ka yerlerde de geçmektedir (Ahmet Cevdet 

Pa a 2000: 20). 
16  Hiss için Kamus-  Türki’de geçen “havâss-  hamsenin biriyle olunan derk” manas  hissin duygu yan nda duyu olarak da 

kar lanabilece ini gösterir ( emseddin Sami 2007: 547). 
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in an n “yapma, tasarlama; tasarlama kipleri; kompozisyon, yazma, kaleme alma” gibi birbiriyle ilgisiz 
farkl  anlamlar  s ralanm t r (s. 240). 

S ya -  ‘akdden olan ‘ald m, satd m’ fiilleri dahi in â olup… (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 18) ibaresi 
“Yapma, kurma (bildirme) kiplerinden olan ald m ve satt m fiilleri dahi in a olup…” eklinde 
çevrilmi tir. “Yapma, kurma kipleri” terkibi ve, Cevdet Pa a in a demesine ra men, parantezde 
“bildirme” kelimesinin kullan m  yanl  olmu tur. Çevirideki aksakl klar n giderilece i, daha do ru ve 
ayr nt l  bilgilerin verilece i ümidiyle dipnota gidildi inde ise kar m za u aç klamalar ç kmaktad r:  

“Cevdet Pa a görülen geçmi  zaman eki alm  bu fiillerin in a oldu unu söylemektedir. Oysa bu fiilleri 
alan ekiller Türkçe gramerde bildirme kipleri olarak geçmektedir. n a ise tasarlama kiplerini 
göstermektedir. Muhtemelen Cevdet Pa a burada in a kelimesinin sözlük anlam  olan ‘yapma, 
meydana getirme’yi göz önüne getirerek ‘ald m, satt m’ ekillerinde bir ‘yapma’ ifadesinin 
bulunmas ndan hareketle bu biçimleri in a gibi kabul etmi tir” (s. 67). 

Aç klamada belagatin yüzy llard r tekrarlanagelen teorilerini Cevdet Pa a ihdas etmi  gibi bir üslup 
görülmektedir. Metnin devam na dikkat edilseydi Cevdet Pa a’n n “Dün bir ev ald m/satt m” gibi 
cümleleri zaten haber diye nitelendirdi i ama sözle me/akit amac yla henüz al m-sat m i lemi 
gerçekle meden söylenen “ald m/satt m” gibi cümleler içinse in a (in a-y  gayr-  talebî/ikai) 
hükmündedir, dedi i görülecekti. Bu durum dilin performatif karakteri ile alakal  olup pragmatik, söz-
eylem teorisi (speech acts theory) gibi modern kuramlarla da yak ndan ilgilidir (bk. Filizok tsz.: 9-10). 

Bu bedîhiyye-i esâsiyyeden be  bedîhiyye-i ‘umûmiyye tevellüd eder diyen Cevdet Pa a bu be  genel 
önermenin (bedîhiyye-i ‘umûmiyye-i hamse) ne oldu unu zaten örneklendirir: “Var ise vard r, Yok ise 
yoktur, Var ise yok de ildir, Yok ise var de ildir, Bir ey ya vard r ya yoktur” (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 
20). Bunlar sembolik mant ktaki A, A’d r; A, A olmayan de ildir; A ise B de ildir vb. önermelerin 
dönemin diliyle ifadesidir. Bedîhiyye-i ‘umûmiyye-i hamse terimi yine bir mant k terimi olan ve be  
k yas, be  sanat da denilen “s na‘ât-  hams” ile kar t r lm  ve bu terimin içeri i; burhan, cedel, hatabe, 
iir, safsata gibi k s mlardan olu tu u al nt larla izaha çal lm t r (s. 72-73). 

Külliyyetleri mülâhaza götürür sözü “Bütünlükleri, dü ünmek ortadan kald r r” diye çevrilmi tir (s. 
75). Çeviri; konudan ba ms z, ancak bir manay  da haiz olmayan bir vecizeyi and rmaktad r. Oysa 
burada baz  tümel önermelerde dile getirilen eylerin her hâlükârda do rulanamayaca , istisnalar n n 
olabilece i, dolay s yla gerçekte genel-geçerliklerinin (=külliyyetleri) tart maya aç k (=mülahaza 
götürür) oldu u  belirtilmektedir.  

Her kelam n cümle, fakat her cümlenin kelam olmad n n anlat ld  yerde geçen Cümle ile kelâm 
aras nda ‘umûm ve husûs-  mutlak vard r ifadesi (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 25) “Cümle ile kelam 
aras nda mutlak bir özellik ve genellik vard r” diye çevrilmi tir (s. 84). Mutlak umum ve husus için 
bugün mant kta “tam giri imlilik” tabiri kullan lmaktad r (bk. Çaldak 2004: 245, Emiro lu ve Altunya 
2018: 299). Özellik ve genellik kelimeleri meram  anlatmaktan uzak oldu u gibi bu bahis için baz  
aç klay c  notlar da dü ülebilirdi. 

Kasr terimi çal mada sürekli “k saltma, eksiltme, s n rlama” gibi kelimelerle kar lanm t r (s. 26, 108, 
112, 113, 118, 119). Ama bunun “hasretmek, tahsis, özgüleme” anlamlar nda kullan ld  hem izahlar hem 
de örneklerden aç kça anla lmaktad r. Kasr, yayg n olarak “ancak, yaln z, sadece” gibi edatlarla (“Yaln z 
o biliyor”) veya Türkçede tahsis edilmek istenen ögeyi yükleme yakla t rma yoluyla yap l r (“Yard m  
‘senden’ bekliyorum”). Kasr’dan türeyen maksûr ve maksûrun ‘aleyh terimleri de “k salt lm ”, 
“k salt lm  olan” diye çevrilmi  ve ortaya u türden cümleler ç km t r: “Kasr-  hakiki (gerçek k saltma, 
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s n rlama) gerçekte, asl nda k salt lm n üzerine k salt lm  olandan ba kas na geçmi tir” (s. 119). Bir 
yerde hasr kelimesinin türevi olan ihtisâr için de “k saltma” denilmi tir (s. 112).  

Bu minvâl üzre mürekkeb olan fi‘lin terkîbi fesh olunarak iki cüz’ü aras na müte‘allikât ndan biri girer 
ise kasr  müfîd olur cümlesindeki kasr  müfîd olur (tahsis/özgüleme ifade eder) ibaresi “k salt lmas  
faydal  olur” eklinde; devam ndaki Nitekim ‘Yard m  sana ederim’, ‘Yard m  senden isterim’ denildikde 
‘ancak’ ma‘nâs  müstefâd olur (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 47) cümlesindeki ancak (yaln zca, sadece) ise 
“zar zor” eklinde aktar lm t r (s. 113).    

Mukayyet önermelerde bir ismin i aret etti i eylerin baz  fertlerini ya da bütününü göstermek için 
kullan lan “her, bütün, baz ” gibi edatlar manas ndaki âdât-  sûr için dü ülen dipnot öyledir: 
“Toplumun âdetleri, al kanl klar (n  gösterecek bir kelime)” (s. 88).  

Vasf-  zâtî ve vasf-  sebebî için dipnotlarda ilgisiz gramatik aç klamalar yap lm t r. Bunlar gramatik 
de il, anlamsal adland rmalard r. Vasf-  zâtî için “nitelendirme s fat ”, vasf-  sebebî içinse “Türkçede bu 
isimle bir s fat çe idi yoktur” denilmi tir (s. 91, 92).  

Pek güzel bir at getir, Bundan daha güzel bir at ver terkipleri gibi ibaresindeki terkip lafz  için dipnotta 
öyle denilmi : “Burada ‘cümle’ anlam nda kullan lm t r” (s. 96). Ancak terkip, yine terkip 

anlam ndad r ve Cevdet Pa a cümlede geçen [pek/daha] güzel bir at terkiplerine i aret etmektedir. 

Fâ’ide-i haber, “haberin faydas , yarar ”; lâz m-  fâ’ide-i haber ise “haberin faydas n n gerekli olmas ” 
(s. 121) anlam na gelmez. Bunlara “haberin ifadesi” ve “haberin ifadesinin farkl  anlam(lar) ” gibi 
kar l klar verilebilir. Bunlar  tam olarak Türkçele tirmek mümkün de ilse de daha isabetli bir kar l kla 
birlikte daha geni  biçimde izahlar getirilmeliydi (ayr nt  için bk. Akdemir 2016: 55).  

fâde-i haber terkibi sehven “ifâde-i fâ’ide-i haber” ekline getirilmi  ve “haberin faydas n  anlatma” gibi 
yanl  bir kar l k verilmi tir. Fâ’ide-i tahkîkiyye ise yine zihinde bir anlam ça r t rmayacak biçimde 
“ara t rma faydas ” diye kar lanm  ve hiçbir ek aç klamada bulunulmam t r. En gerekli yerlerde 
izahtan kaç n l p bilinen veya tahmin edilmesi daha kolay meselelerde gereksiz ve uzunca izahlar 
yap lmas  maalesef çal man n öne ç kan özelliklerindendir. Ayr ca ayn  sayfa içindeki ifâde-i haber ve 
ifâde-i tenzîliyye terkiplerinin orijinal hâliyle yaz l p bunlar için dipnot dü ülmesi, buna kar n ifâde-i 
tahkikiyye için terkibin bu orijinal ekli hiç zikredilmeden metinde do rudan “ara t rma faydas ” 
denilmesi de birinci bölümde i lenen yöntemsizlik bahsine dâhil edilebilecek tasarruflardand r. Yine 
ayn  sayfada bulunan iddi‘â’î ve i‘tibârî kelimeleri içinse ne metinde ne de dipnotta hiçbir kar l k 
verilmemi tir (s. 124).  

A, e, yâ, ye harfleri de kelam n sonuna eklendiklerinde isnad  kuvvetlendirirler. ‘O senin dostundur a’, 
‘Seni haylice üzdü ya’ cümlelerinde oldu u gibi sözünde geçen harf için u not dü ülmü tür: “Burada 
yâ, ye harften çok kelime [!] gibidir. Cevdet Pa a a, e, ya, ye’nin hepsine birden harf demi tir” (s. 122). 

in asl  u ki: Cevdet Pa a harf demekle bildi imiz a, b, c… harflerini kastetmiyor. Harf, Arapçada ve 
Osmanl  Türkçesinde “edat” kar l nda kullan lmaktad r.17 Haz rlayan, böylece haks z yere Cevdet 
Pa a’y  teçhil ve tezyif etmi tir. Ayn  tav r ve yanl lar ileriki sayfalarda da srarla sürdürülmekte ve be  
kere daha tekrarlanmaktad r:  

                                                             
17  Eserde harf denilenlerin hepsinin edat m  yoksa ek ya da ba laç m  oldu u ise ba ka bir konudur.  



686 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Criticisms on the annotated contemporary Turkish translation of Belagat-  Osmaniyye / Ö. Uyan (pp. 675-693) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

“Ahmet Cevdet Pa a burada ‘hem’ kelimesini, yani edat n  harf olarak göstermi tir. Hâlbuki ‘hem’ 
Türkiye Türkçesinde kelime olarak kabul edilmektedir”, “Cevdet Pa a burada da günümüz 
Türkçesinde kelime olarak kabul edilen bu kelimelere harf demi tir” (s. 141).  

“Burada ‘em’, harften çok, kelime gibidir. Cevdet Pa a bu kelimeyi de harflerden kabul etmektedir” 
(s. 144). 

“Burada Ahmet Cevdet Pa a ‘gibi’ edat n , dolay s yla kelimesini harf olarak göstermi tir. Bu kelime 
bugün Türkiye Türkçesinde edat olarak kabul edilmektedir” (s. 160).  

“Daha önce de bahsetti imiz gibi Ahmet Cevdet Pa a’n n harf olarak bahsetti i ey asl nda edatt r. 
Biz de bundan sonra harf kelimesiyle beraber parantez içinde edat kelimesini de belirtece iz” (s. 173). 

n â-y  kesret içün ibaresi “fazlal k in as ” diye çevrilip in a için “cümle, tasarlama cümlesi” denilmi tir 
(s. 130). Ancak devam ndaki örnekten de anla labilece i gibi bu ibare “çokluk ifade etmek için, 
mübala al  bir anlam in a etmek için” vb. ekillerde kar lanmal yd . …Terahhum manas  in a olur 
cümlesinde geçen ve ayn  maksatla kullan lan in a, bu defa “istek, temenni” diye çevrilmi tir (s. 132). 
Bu cümlelerde in a kelimesi terim anlam yla kullan lmam t r.  

Nehy, emrin menfîsi demek olarak bir fi‘lin i lenmemesini ‘alâ-vechi’l-isti‘lâ taleb etmekdir (Ahmet 
Cevdet Pa a 2000: 62) tarifindeki ‘alâ-vechi’l-isti‘lâ; üstünlük cihetiyle, üstten asta olacak ekilde, 
empoze eder tarzda vb. anlamlara gelmektedir. Fakat çal mada bunun için “abartma tarz nda” 
denilmi tir (s. 132). 

Lâkin [ba lac ] istidrâk içündür ki… cümlesinde Cevdet Pa a’n n lâkin ba lac  hakk nda konu tu una 
dikkat edilmemi  ve “Fakat, istidrak içindir ki…” denilmi tir. Kapal l  giderme, aç klama anlam ndaki 
istidrâk’e ise “yeti me, ula ma” manas  verilmi tir (s. 145). 

Bâ da mey içilip nâleler eyler neyler / Sesi ç kmaz ‘acabâ bülbül uyur mu neyler beytinde gayet aç k 
biçimde “neyler” kelimeleri aras nda cinas varken aniden Cevdet Pa a’n n cinastan bahsetti i unutulmu  
ve beyitte bade kelimesi dahi geçmezken “bâ da” ve “bâde” kelimelerinin tevriyeli oldu undan söz 
edilmi tir: “Bu  kelimede de tevriye vard r. Ba da ‘bahçede’ kelimesinin imlas yla bade ‘içki, arap’ 
kelimesinin imlas  ayn  olmasa da birbirine oldukça yak nd r. ‘Ba da’ Arap harfleriyle ‘be, elif, gay n, 
dal, he’; ‘bade’ ise Arap alfabesiyle ‘be, elif, dal, he’ harfleriyle yaz l r. ki kelimenin telaffuzu -bâ da, 
bâde- ise hemen hemen ayn d r” (s. 195). Hâlbuki Ahmet Cevdet Pa a az sonra “neyler” kelimeleri 
aras nda cinas oldu unu aç kça belirtmektedir (2000: 114). Ayr ca beytin ilk üç kelimesi “bâ da m  
içilip” eklinde okunmu  ve beyit günümüz Türkçesine “Ba da meyler içilir ve neyler inler / Bülbülün 
sesi ç kmaz, acaba uyuyor mu, ne yap yor?” eklinde çevrilebilecekken öyle çevrilmi tir: “Neyler (ney 
aletleri) ba da (bade=içki) m  içildi inde iniltiler ç kar r? Bülbülün sesi ç kmaz. Acaba (o) uyur mu, ne 
yapar?” (s. 196). 

Yukar da gösterilen yanl  kar l klar ve tan mlar terimler sözlü ünde de aynen tekrarlanmaktad r. 
Burada isti‘âre-i mutlaka’ya “mutlak istiare” denilmesinin okur için hiçbir yarar  yoktur. sti râk-  
‘örfî’ye “örfün, âdetin isti rak ” denilmesi ise bir anlam ta mamaktad r. Karz-  iir, “ iir söyleme; iiri 
ezberden okuma” olmay p iir sanat , iir bilgisi, iir tenkidi anlamlar na gelir (bk. Demirciler 2019: 10). 
Müstebe‘ât-  terâkîb, “terkiplerin, tamlamalar n i aretle anlat lmas ” de il; terkiplerin i ari/imai/kinai 
anlamlar  demektir. ibh-i i tikâk, “i tikak sanat na benzeme” de il; ayn  kökten türedi i san lan, ses 
de erleri benzeyen kelimeleri bir arada kullanmakt r. Sözlükte te bîh-i temsîlî yerine “temsîl-i 
te bîhiyye” yaz lm  ve buna öyle bir kar l k verilmi tir: “temsilî te bîh: benzetmeye ilgi 
örneklendirme”. Bu kar l n do ru ya da yanl  olmas  söz konusu de ildir; çünkü anlams zd r. Zarf-  
müstekarr için “yer zarf ” demek yerine geni çe bir izah yap lmal  ve Türkçedeki fiili eksiltili yer 
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tamlay c s na18 denk gelebilece i (veya daha uygun bir kar l  varsa o) belirtilmeliydi. “Say , harflerin 
say s ” manas  verilen ‘aded’in ise terim sözlü ünde yeri yoktur.  

Çal mada kar la lan di er yanl lar u ekilde s ralanabilir: Kaziyye-i mühmele “ihmal edilmi  
hüküm; anlams z hüküm; anlams z cümle” (s. 116) de il, mevzusunun (özne) say s /miktar  
belirtilmeyen önerme demektir (“Her insan ölümlüdür” yerine “ nsan ölümlüdür” demek gibi). 
Kaziyye-i külliyye “bütüne ait hüküm; bütüncül cümle” (s. 116) de il, tümel önerme demektir. Kaziyye-
i cüz’iyye “cüzi hüküm; parçaya ait hüküm; parçal  cümle [!]”  (s. 116) de il, tikel önerme demektir. Sîga-
i tevkîtiyye “zaman kipi” ve sîga-i s la yahut sîga-i ‘akd “ba lama kipi” (s. 116) de il; ilki zaman zarf , 
ikincisi s fat-fiil, üçüncüsü al m-sat m sözle melerini ifade eden yap lar demektir. Cem‘ “çokluk” (s. 134) 
de il; ba lama, birle tirme, at f demektir. Cihet-i câmi‘a “ba lam öbe i, ba lam grubu; anlam ili kisi, 
anlam örgüsü, anlam yönü” (s. 135) de il; benzerlik, ortak yön demektir. Tezâyüf “tümünü kapsayacak 
ekilde yakla ma; dar olma; darl k” (s. 135) de il; alaka, münasebet demektir. ibh-i temâsül 

“benzemeye benzeme” (s. 135) de il; benzer gibi olma, bir yönüyle benzerlik ve alaka demektir. Arapça 
em soru edat  Türkçede -mI edatl  sorulara (s. 144) de il, “yoksa” sorusuna ya da buna ilaveten iki -mI 
edatl  soruya kar l kt r (Bu mu yoksa u mu? gibi. Oysa Cevdet Pa a bunun için de apaç k örnekler 
vermektedir). Mana-y  mevzû‘un leh “zapt edilen, yaz ya geçirilen anlam” veya “üzerine konuldu u” (s. 
153, 154) de il; ilk anlam, temel anlam demektir. Lafz-  mü terek “ortak laf z” (s. 153) de il, çok anlaml  
kelime demektir. Mecâz-  hazfî “gizli mecaz” (s. 157) de il, eksiltili/eksiltmeyle yap lan mecaz demektir. 
Tahkîkî “ara t rmaya dayanan” (s. 163) de il; hakiki olan, realiteye/gerçekli e dayanan demektir. 
Garâbet “cümlede al lmam , garip kelimeler kullanma; gariplik, tuhafl k (s. 177) de il, orijinallik 
demektir.19 Melzûm ve metbû‘ “gerektirilen ve uyulan” (s. 178) de il; bir lafz n manas n n ilgili ba ka 
manalar  ça r t rmas , ba ka manalara da i aret etmesi demektir. Nazar ve istidlâl “bakma ve delil 
ç karma” (s. 186) de il, teorik dü ünme ve delillerden hüküm ç karma demektir. Farz “gereklilik” (s. 
189) de il, varsay m demektir. Cinâs-  kalb “sahte, yapmac k, de i tirilmi  cinas” (s. 196) de il, 
kelimeler aras nda harflerin yerlerinin de i tirilmesiyle yap lan cinas demektir. Cinâs-  musahhaf 
“yanl  i aretlerle yaz ya geçirilmi ; harflerin noktalar  yanl  konularak yap lan cinas” (s. 198) de il; 
ekil aç s ndan ayn , nokta say lar  farkl  olan harfler bar nd ran kelimelerle yap lan cinas demektir.20 

Buradaki yanl lar n en önemli sebepleri ba lam  göz ard  etmek, belagat terimlerini sözlük anlamlar  
ya da ba ka alanlardaki terimsel anlamlar yla kar lamaya çal mak ve en nihayet kelimeleri, terkipleri, 
terim ve cümleleri keyfî ve özensiz yak t rmalarla çevirmeye çal makt r. 

4. Di er sorunlar: Dil kullan m , çeviri ve anlamland rma hatalar  

…Mûcib-i fazîlet ve makbûliyyet olarak… (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 14) ibaresindeki mûcib’in varl  
unutulmu  ve kar m za öyle bir aktar m ç km t r: “Fazilet ve kabul görme olarak” (s. 63).  

Nice fasîh âdemler vard r ki sözü muktezâ-y  hâle tatbîk etmeyip zâ’id, nâk s ve sadedden hâric sözler 
söyledikleri cihetle anlara belî  denilmez (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 16) sözü hem anlam hem de dil 
zevki ve Türkçenin selikas  aç s ndan sorunlu bir ekilde öyle çevrilmi tir: “Nice, sözü duruma uygun 
olmay p fazla, eksik ve as l konudan ba ka sözler söyledikleri hâlde onlara beli  denmeyen insanlar 
vard r” (s. 64). Üstelik çeviride fasîh kelimesinden hiçbir iz yoktur. öyle bir alternatif çeviri 

                                                             
18  Mesela “Ahmet evdedir” demek asl nda “Ahmet evde vard r, Ahmet evde bulunmaktad r” vb. anlamlara gelmektedir. Bu 

tür fiillerin (var olmak, bulunmak) söylenmedi i durumda “evdedir”e Arapça gramerde zarf-  müstekarr denilmektedir. 
19  Bu meyanda tezkirelerde geçen “garîb” s fat n n belagat terimi olarak farkl  ve ayr nt l  bir tahlili için bk. Özy ld r m 2011.  
20  ekilleri ayn  olan fakat biri noktas z, biri noktal  olan ha ve cim harflerini içeren haiz ( ) ve caiz ( ) kelimeleri 

aras ndaki cinas gibi (Akdemir 2016: 313). 
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mümkündür: “Nice fasih insanlar vard r ki sözü durumun gere ine (ba lama) uygun bir tarzda 
söylemeyip ya fazla ve eksik ya da konu d  sözler söylemeleri sebebiyle onlara beli  denilemez”. 
Nitekim bundan hemen önce Cevdet Pa a; her beli  fasihtir ama her fasih beli  de ildir, der.  

Mesâ’il-i sâb ka kelâm , hep muktezâ-y  zâhir-i hâle göre îrâd eylemek içün mer’î olan kavâ‘iddir ki ol 
sûretlerde muktezâ-y  hâl ile muktezâ-y  zâhir-i hâl müctemi‘ olur ve ba‘zen muktezâ-y  hâl ba ka 
olma la zâhirin muktezâs  terk olunur (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 35) cümlesi öyle çevrilmi tir: 
“Geçmi  meselelerin kelam  hep durumun aç k gereklili ine göre getirilmek için geçerlikte olan kurald r 
ki o ekillerde durumun gereklili i ile durumun aç k gereklili i toplan r, bir araya gelir. Bazen durumun 
gereklili inin ba ka olmas  sebebiyle aç k olan bir eyin gereklili i terk edilir” (s. 98). Söz gelimi birisi 
kendisinden bahsederken daima “ben” ahs n  kullan r, buna muktezâ-y  zâhir-i hâl (durumun zahirî 
gere i) denilir. Yani konu an n kendisinden bahsetmesi ve bir ki i olmas  gibi durumsal/ba lamsal 
artlar bunu gerektirir. Fakat ayn  ki i bazen nezaket ve tevazu gibi sebeplerle “biz” diliyle konu may  

tercih eder veya etmelidir. te bu durumda konu an, zahiren yine “ben” demesi gerekirken, bu zahirî 
duruma ayk r  bir söylemde bulunur ve asl nda muktezâ-y  hâle (ba lam ve sebeplerin gerektirdi i 
sözceleme tarz na) uyarak “biz” der. Çal mada muktezâ-y  zâhir-i hâl ve belagatin ba at terimi olan 
muktezâ-y  hâl için daha anla l r kar l klar bulunmal  ve mesele biraz olsun izah edilmeliydi. “Aç k 
olan bir eyin gereklili inin terk edilmesi” tabirinin ne haz rlayan n ne de okurun zihninde tam olarak 
oturmad /oturmayaca  ve Türkçe aç s ndan bir anlam  haiz olmad  aç kt r. Ayr ca mesâ’il-i sâb ka 
kelâm  için söylenen “geçmi  meselelerin kelam ” tabiri de gayet müphemdir.21 Bunu okuyan bir ki inin 
zihnine; haber konusuyla ilgili meseleler, tahkiye konusuyla alakal  meseleler ya da geçmi teki belagat 
tart malar nda sarf edilen sözler gibi türlü eyler gelebilir. Bu ihtimaller haz rlayan n da zihninde 
dönüp durdu undan olsa gerek “geçmi  meselelerin kelam ” gibi literal ve motamot bir çeviriyle riskten 
kaç n lmak istenmi tir. Oysa mesâ’il-i sâb ka kelâm  için basitçe “yukar da bahsi geçen sözler”, 
“yukar da söylediklerimiz”, “ imdiye kadar söylenenler” vb. denilebilirdi. Nitekim tafsîlât-  sâb kadan 
(Ahmed Cevdet Pa a 2000: 16) terkibi için çal mada “önceki aç klamalar m zdan” eklinde do ru bir 
kar l k verilmi tir (s. 64).  

…Yâhûd ‘ ey’ gibi bir lafz-  e‘amm getirilir (Ahmed Cevdet Pa a 2000: 34) cümlesi “…veya ey gibi bir 
kelime en genel olarak getirilir” (s. 96) diye çevrilmi tir. “Veya [onun yerine] ‘ ey’ gibi çok geni  
kapsaml /genel bir laf z kullan l r” eklinde bir çeviri yap lam yorsa da burada “en genel olarak 
getirme”nin ne anlama geldi i sorgulanmal yd . Bu ifade sadece günümüz Türkçesine de il; Türkçenin 
hiçbir dönemine, lehçe ve ivesine ait olamaz.   

âyed ki mecâzen an n âkirdi dikmi  olmak ma‘nâs na haml oluna deyü (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 
35) ibaresi “…mecazen onun akirdi dikmi  olmak manas nda yorumlans n diye” (s. 97) eklinde 
aktar lm t r ki aksine örnekte, bahsedilen manaya hamledilme endi esi vard r; dolay s yla do ru çeviri 
“…yorumlanmas n diye, yorumlanmamas  için”dir. Ayn  sayfadaki ekser-i talebe terkibi do ruca 
“talebenin ço u” olarak de il, “ço unlukla talebenin” eklinde yanl  çevrilmi  ve tamlanan (muzaf) olan 
ekser kelimesinin zarf oldu u san lm t r. 

Esince bâd-  kahr  bahr ü ber yeksân olur zîrâ / Urur birbirine emvâc-  deryâ gibi kuhsâr  (Onun kah r 
rüzgâr  esince deniz ve kara yerle bir olur, çünkü o rüzgâr da lar  bile denizin dalgalar  gibi birbirine 
vurur) beyti hem hatal  çevrilmi  hem de tersi oldu u hâlde ilk m sra sebep ikinci m sra sonuç 

                                                             
21  Tabii burada ibarenin orijinal hâli de fesahat aç s ndan kusurlu görünmektedir. 
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yap lm t r: “Da l k yeri; denizin dalgalar  gibi birbirine vurdu u için, kah r rüzgâr  esince deniz ve kara 
yerle bir olur” (s. 118). 

Kang  bütdür bilmezem îmânum  gâret k lan / Sende îmân yok ki sen ald n diyem îmânum  ( man m  
ya malayan hangi put gibi güzeldir bilmiyorum, “Sen ald n” diyece im ama sende de iman yok ki) beyti 
öyle çevrilmi tir: “ man m  ya malayan, yok edenin hangi put (gibi sevgili) oldu unu bilmiyorum. 

‘ man m  ald n’ diyen olmamas  sebebiyle sende iman yok” (s. 130).  

Bugün yar n deyü ümmîd-vâr olup kald k / Kibâr va‘desine döndü gitdi va‘d-i visâl (Bugün yar n diye 
diye hep ümit edip durduk [/kavu amay p böyle kald k], Büyük insanlar [/o kibar sevgili] öldü, kavu ma 
sözü de yalan oldu) beytinde kibâr, “kibâr- ” eklinde izafeli okunmu  ve beyit öyle çevrilmi tir: 
“Bugün, yar n diye ümitli olup kald k. Kavu ma sözü sözün büyüklerine dönüp gitti” (s. 143).  

Mecâz-  ‘aklî için söylenen Bir fi‘li mâ hüve lehine, ya‘nî ‘inde’l-mütekellim hakk  olan mülâbisine isnâd 
etmeyip de mâ hüve lehin gayr  olan mülâbisine isnâd etmekdir. Fi‘le fâ‘ili mülâbis oldu u gibi, zamân 
ve mekân ve sebebi dahi mülâbis olur (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 79) sözündeki mülâbis; alaka, ba , 
mukarin, sebep, mecra gibi anlamlara gelmektedir. Kelimenin kökü olan l-b-s, haz rlayana elbise (giysi) 
kelimesini hat rlatm , buradan da giydirmek fiiline intikalle çeviride bu ça r mlardan bolca 
yararlan lm t r: “Bir fiili, bir hareketi kendi üzerine, yani konu an n yan nda do ru, gerçek ekline 
(elbisesine) isnat etmeyip (giydirmeyip) de üzerine olandan ba ka bir ekle (elbiseye) isnat etmektir. 
(giydirmektir.)22 Fiile, faili yak n (giydiren) oldu u gibi; zaman, mekân ve sebebi de yak n (giydiren) 
olur” (s. 155). Ayr ca: Mâ hüve leh, “kendi üzerine” de il; “as l, hakiki” veya “kastedilen anlam” demektir. 
Mâ hüve lehin gayr , “üzerine olandan ba ka” de il; “as l, hakiki alakas ndan/sebebinden ba kas ” 
demektir. ‘ nde’l-mütekellim, “konu an n yan nda” de il; “konu ana, konu an n zann na/itikad na 
göre” demektir.  

Te bîh, bir eye mezîd-i ihtisâs ve ta‘alluku olan vasfda dîger eyin mü âreket ü mümâseletine delâlet 
etmekdir (Ahmet Cevdet Pa a 2000: 83) cümlesi yeterince aç k ve net de ildir. Çeviri de ayn  ekilde 
anla lmaz olup ihtisâs ve ta‘alluk’a “ilgi ve derinlik” kar l n n verilmesi ayr  bir s k nt d r: “Te bih: 
Bir eye ilgi ve derinli in artmas nda di er eyin ortakl k ve benzerli ini göstermektir” (s. 160).  

Ser-i mû fark yokdur beynimizde zülf-i dil-berle (Yârin saç yla benim aramda k l ucu kadar uzakl k 
yoktur) m sras  öyle çevrilmi tir: “Aram zda gönül alan (sevgilinin) saç yla k l ucu (aras nda hiç) fark 
yoktur” (s. 162).  

lk m sras  O siyeh-çerde âha mâ’ildir (O siyah renkli/karaya z, ah etmeye/inlemeye meyillidir) olan 
beyit çevrilmemi  fakat birle ik s fat/vasf-  terkibî olan siyeh-çerde (siyah renkli) ayr  yaz lm t r. 
Bundan çok daha vahim olan  ise udur: Çerde kelimesi “çer de” eklinde ayr  yaz l p “çer” için u dipnot 
dü ülmü tür: “Çer çöp, çal  ç rp ; bir ark ; destan; iir” (s. 163). Ço u dipnotta oldu u gibi burada da 
herhangi bir kayna a at f yap lmam t r. “Çer”in ça r m yla “çer çöp, çal  ç rp ” denilmi , “âh” n hayal 
gücünü tahrik etmesiyle de di er manalar yak t r lm  olsa gerektir. 

Gâh engü t-i muhannâs n gehî la‘lin emip / Dâne-i ‘unnâb ile nû -  arâb etmez misin beytinin 
çevirisine beyitte hiç geçmeyen “azarlama” fiili eklenmi tir: “Bazen k nal  elini, bazen duda n  emip 
azarlama, çi de (küçük meyve) tanesi ile arap içmez misin?” (s. 167). 

                                                             
22  Noktalamalar haz rlayana aittir. 
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Mû-be-mû dikkatler etdim k l kadar fark etmedim / Ka lar n billâh begim dû undaki semmûrdan 
(Beyim! nceden inceye dikkat ettim ama vallahi yine de ka lar n  omuzundaki samurdan k l kadar ay rt 
edemedim) beytindeki begim kelimesi “bükm-i” diye okunmu  ve beyit öyle çevrilmi tir: “Saçtan saça 
dikkatler ettim, k l kadar fark etmedim. Allah’a yemin olsun, ka lar n omzunun k vr m na (at lan) 
samurdand r” (s. 169).  

Oldu ruhsâr na taklîd ile gül hâr ile hor m sras n n sonundaki hor kelimesi “güne ” olarak 
anlamland r lm t r: “Gül senin yana na benzemeye çal arak dikenle güne  (gibi) oldu” (s. 187). Ancak 
hem gülün güne  gibi olmas  hem de diken ve güne in beraber zikredilmesi uyumlu benzetmeler 
de ildir. Hâr ile hor, bugün de ayn  anlaml  hor ve hakir ikilemesi gibi, ayn  anlam n peki tirilmesi 
amac yla kullan lm  olmal d r.  

Benim ol nâdire-senc-i güher-i tâze-zuhûr / Köhne mazmûna degil genc-i hayâlim mahzen 
(Yeni/orijinal söz incilerinin hassas terazisi benim -yeni/orijinal sözler söyleyen benim-, hayal hazinem 
eskimi  mazmunlar n mahzeni de ildir) beyti öyle çevrilmi tir: “Benim hayal hazinem; eskimi  
kavrama veya manaya de il, o yeni ortaya ç km  cevher gibi ince ve güzel sözler söyleyene mahzendir” 
(s. 189).   

Bi-hamdi’llâh zamân nda be-kavl-i Sabri-i âkir / Girîbân-  felek mehcûr-  dest-i âh-  ekvâd r (Sabri-
i akir’in sözüyle diyecek olursak: Çok ükür ki senin zaman nda/yönetiminde fele in yakas  ikâyet 
ahlar n n elinden kurtulmu tur -sayende felek art k kimseye zulmedememekte ve kimse felekten ikâyet 
etmemektedir-) beyti öyle okunup çevrilmi tir: “Bi-hamdi’llâh zamân nda bi-kavl-i Sabrî-i âkir / 
Girîbân-  felek-i mehcûr dest-i âh-  ekvâd r”, “Allah’a hamd olsun, senin zaman nda (ya ayan) Sabrî-i 

âkir’in: ‘Unutulmu , uzak dü mü  fele in elbise yakas  ikâyet ah n n elidir’ (biçiminde bir m sra  
vard r)” (s. 204). 

Hevâ-y  zülfüdür aksâ-y  ârzû Cevdet / Sevâd-  turra nümâyed merâ eb-i mi‘râc (Ey Cevdet! Arzunun 
son mertebesi sevgilinin saç n  istemektir, onun aln na dü en saçlar n n siyahl  bana Miraç gecesi gibi 
görünür)23 beyti öyle çevrilmi : “Cevdet’in en son arzusu (sevgilinin) saç n  istemek, saç na ula makt r. 
Miraç gecesi al n saç n n siyahl , ye illik (gibi) görünür” (s. 206). Sevgilinin saç n n niçin “ye illik” gibi 
göründü ü meçhuldür. Beytin ikinci m sras  Farsça olup “merâ” sözcü ü do ru olarak “bana” eklinde 
çevrilmemi tir. Muhtemelen Türkçede “otlak, çay r” anlam nda kulland m z “mera”y  ça r t rd  için 
buna “ye illik” denilip geçilmi tir. 

Muinüddin Ebu Nasr Ahmed b. Abdirrezzak et-Tantarani el-Mera i’nin Büyük Selçuklu Devleti veziri 
Nizamü’l-Mülk’ü övme gayesiyle kaleme ald  ve kendi ad na/künyesine nispetle Kasîde-i 
Tantarâniyye diye an lan kaside (Karata  2017: 50), mücennes ve sanatl  bir üslupla kaleme 
al nd ndan veya tantarânî kelimesindeki a aadan dolay  olsa gerek, çal mada kasidenin bu ad  
“tumturakl , gösteri li, vurgulu kaside” diye çevrilmi tir (s. 208). Özel isim, ba ka bir aç klama 
yap lmadan cins isme dönü türülmü  ve ba ka “tantarânî kasideler” varm  gibi bir söylem ortaya 
ç km t r. 

                                                             
23  Veya: “Ey Cevdet! Arzunun son mertebesi sevgilinin saç n  istemektir, Miraç gecesi bana onun aln na dü en saçlar n n 

siyahl  görünür”. kinci m sradaki “ eb-i mi‘râc” karinesi, “aksâ” (en son nihayet) kelimesiyle Mescid-i Aksâ’ya iham 
yap ld n  göstermektedir. 
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Farsça bir tarih m sras  olan âh od Sultân Selîm-i kâm-yâb (Bahtiyar Sultan Selim padi ah oldu) öyle 
çevrilmi tir: “ ah gitti. Sultan Selim mutludur, sevinçlidir” (s. 211). Ayr ca “kâm-yâb” s fat n n mevsufu 
olan “Selîm” izafesiz okunmu tur. 

Ser-â-pâ ‘a k ile sûzân iken mahv old  Yan Molla tarih m sras nda sözü geçen ve özel isim ya da lakap 
olmas  muhtemel Yan Molla için “ikinci dereceden âlim” notu dü ülmü tür (s. 218). lmî payeler 
aras nda mülaz m, müderris, müftü, kad  vs. birçok unvan varsa da böyle bir unvan n varl  ve kimlere 
verildi i hakk nda bir bilgimiz yoktur. 

Dil kullan m , çeviri ve anlamland rma noktas nda sorunlu olan di er örnekler u ekilde s ralanabilir: 
Mazmûn, “ince anlaml , sanatl  söz” (s. 63) de il; “mefhum, anlam” demektir. Karâ’in ü emârât için 
“ipuçlar  ve kal c  iz” denilmi tir (s. 68), “kal c  iz” alakas z bir kar l kt r. “Bir tesir olu turmak, yani eser 
b rakmak” (s. 79) sözünde “tesir olu turmak” denildikten sonra söylenen “eser b rakmak” hem fazlal k 
hem de birisinin kal c  bir yap t b rakmas  gibi anla lmaya müsait oldu undan yanl t r. Ulûm-  
lisâniyye için “dil bilimi” (s. 82) yerine dil ilimleri demek daha do ru olurdu. Tefhîm “övme, övdürme”, 
tas îr “a a lama” manas  ta maz (s. 90); ilki büyütme, büyük gösterme, abartma (“D ar da öyle bir 
so uk var ki” cümlesinde oldu u gibi) ve ikincisi küçültme (“ay c k” kelimesinde oldu u gibi) demektir. 
‘Arz kelimesi “yer” (s. 91) de il, “geni lik” anlam nda kullan lm t r. “Tenvin harekesi ta yan kelimeler 
Türkçeye genellikle ‘…olarak, … ekilde’ biçiminde çevrilirler” (s. 110) denilmi  fakat bu durumun sadece 
iki üstün özelinde do ru oldu u gözden kaç r lm t r. llâ için “ancak” (s. 137) de il, “yoksa” 
denilmeliydi. “Bir ba lama grubunda kendisine ba lamla bir kelime ba lanm  olan kelime” (s. 141) 
sözünde “ba lamla” fazlad r. Fihrist kelimesi “içindekiler” (s. 152) de il, “öz” demektir; stanbul ehri 
âlemin “içindekiler”i de il, âlemin “öz”üdür. zhâr-  matlûb, “istenen aç kl k” (s. 171) de il; “iste in d a 
vurumu” demektir. Mü’eddî olmak, “kavram, anlam olmak” (s. 178) de il; “sepep olmak, yol açmak” 
demektir. llet i‘tibâr etmek, “önemseme sebebi yapmak” (s. 187) de il; “sebep addetmek/görmek” 
demektir. Sadrazam (sadr-  a‘zam) için “büyük ba ” diye not dü mek (s. 191) yanl tan öte yak ks zd r. 
Ve men dahalehû kâne âminâ ayetinin meali “Oraya girdi inde güvende oldu” (s. 210) de il, “Oraya 
giren güvende olur” eklinde olmal d r. Durûb-  emsâl için “atasözleri” demek yeterli iken buna 
“meselleri getirme” ilavesi yap lm t r (s. 236).  

Yukar da aç klanan örneklerin hemen hepsinin sadece anlam düzleminde de il; dil bilgisi, anlat m 
özellikleri, kelam n fesahati, Türkçenin selikas  ve dil zevki gibi birçok yönden yetersiz oldu u ve 
yanl lar bar nd rd  görülmektedir. Özellikle iir çevirilerinden klasik iirin mazmun sistemine ve 
hayal dünyas na yabanc  olundu u anla lmaktad r.  

Sonuç 

Her akademik çal mada, ne kadar dikkat edilirse edilsin, çok say da küçük hatan n veya az say da büyük 
hatan n bulunmas  ola an kar lanabilecek bir durumdur. Nitekim biz de kendi çal malar m zdaki 
yanl  ve eksikleri zaman zaman esef ve hicapla anmaktay z. Ancak “az say da” bulunmas  normal 
say labilecek büyük hatalardan biri veya birkaç  yukar da incelenen ve ele tiriye tabi tutulan çal man n 
neredeyse her sayfas nda mevcuttur. Nitekim bu yaz  kapsam nda harf ya da yaz m hatas  d ndaki 
büyük hatalara de inilmi  ve sadece ele al nan çal maya has olmayan birkaç hatan n da genel oldu u 
zaten belirtilmi tir.  

lk ba ta dü üncemiz, daha az say da oldu unu dü ündü ümüz hatalar  göstererek hâlâ baz  kitap 
sitelerinde sat ta olan bu çal may  edinmi  olanlar veya alacak olanlar n bu hatalara dikkat ederek yine 
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de çal madan istifade etmelerine yard mc  olmakt . Fakat görüldü ü üzere çal mada gerek nicel 
gerekse nitel olarak yanl lar do rular  geçmi ; tutars zl k, keyfî tasarruf ve anlamland rmalar âdeta bir 
yöntem hâline gelmi tir. Belki fark nda olunmasa da bu yolun sonu bazen Ahmet Cevdet Pa a’ya ve hatta 
onun Fesâhat ü belâgatin tabaka-i kusvâs nda olma la mu‘cizât-  bâhireden bulunan (2000: 1) diye 
nitelendirdi i Kur’an’a dahi bühtan etmeye varmaktad r. Mesela yukar da üçüncü bölümde de inilen 
tnâb teriminin tan m  için “sözü gereksiz yere uzatma” denilmesi böyle bir yan lg d r. Zira tnâb, bilakis, 

gerekti i yerde sözü uzatmak demektir ve hem Belagat-  Osmaniyye’de hem de Kur’an-  Kerim’de çokça 
ba vurulan bir belagat kaidesidir.  

Çal mada Belagat-  Osmaniyye’nin baz  k s mlar  tam anla lmam , baz  k s mlar  da ya hiç 
anla lmam  veya yanl  anla lm ; eser bu ekilde günümüz diline aktar lmaya ve notland r lmaya 
çal lm t r. Bu yolla aktar lmaya çal lan bir eseri okurun anlamas n  beklemek ise do al olarak 
mümkün de ildir. Netice olarak çal man n kapa nda yer alan “Üniversite ö rencileri, akademisyenler, 
ayd nlar ve ara t rmac lar için anla labilir temel kaynak” yarg s  ve sonuç bölümündeki “Eserin, 
entelektüel bak  aç s na çok eyler kazand raca  kanaatindeyiz” temennisi bir do ruluk ve imkân 
de eri ta mamaktad r.  

Son olarak yaz m z n, bas m sürecinden önce çal malar  de erlendirme konusunda yay nevlerinin daha 
hassas ve dikkatli bir yol izlemesine de vesile olmas n  umuyoruz. 
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Öz 

Klâsik Türk iirinin estetik gelene i içinde olu mu  a k üçgeninin ba  ö esi olan sevgili, yüzy llarca 
airlerin dilinden dü memi tir. Yegâne olan sevgili, bu üçlemede â k rolüne bürünen airin 
iirlerinde klâsik nazm n estetik de erleri içinde gâh ay gâh güne  olmu ; boyu selviye saç  sümbüle 

benzetilmi tir. O, eziyet ve cefalar  ile vefadan habersiz, eri ilmez bir tip olarak tasvir edilmi tir. Çok 
geni  bir co rafyada ve çok uzun bir zaman diliminde var olmu  Klâsik Türk iiri, kendi gelene i 
içerisinde idealize edilmi  bir sevgili tipi kurgulam t r. 16. yüzy lda Vardar Yenicesi’nde ya am  
Usûlî, sevgiliyi dilinden dü ürmeyen Klâsik dönem Türk airlerinden biri olmu tur. Hayat nda 
tasavvufun belirleyici yeri olan air Klâsik Türk iirinin estetik anlay n  tasavvufî dü ünceleriyle 
harmanlad  iirleri ile klâsik edebiyat literatürüne önemli bir divan  miras b rakm t r. Çal mada, 
Usûlî Divan ’nda airin edebî ki ili i ve iir anlay  çerçevesinde sevgili tipinin nas l bir portre çizdi i 
üzerinde durulacakt r.  

Anahtar kelimeler: Usûlî, sevgili, 16. yüzy l, divan 

Portrait of the beloved in Usuli's poems 

Abstract 

The beloved, who is the main element of the love triangle formed within the aesthetic tradition of 
Classical Turkish poetry, has not fallen into the language of poets for centuries. In the poems of the 
poet, who assumed the role of lover in this trilogy, the lover, who is unique, within the aesthetic values 
of classical verse, became moon, sun; the length of cypress hair is likened to hyacinth; He is depicted 
as an inaccessible type, unaware of his torment and suffering and loyalty. Classic Turkish poetry, 
which has existed in a very wide geography and in a very long period of time, has constructed an 
idealized type of lover within its own tradition. Usûlî, who lived in the Vardar Yenicesi in the 16th 
century, became one of the Classical Turkish poets who kept talking about his beloved. The poet, who 
has a decisive place in Sufism in his life, left an important divan to our classical literature literature 
with his poems in which he blended the aesthetics of Classical Turkish poetry with mystical thoughts. 
In this study, In Usûlî's Divan, it will be focused on what kind of a portrait the lover type draws within 
the framework of the poet's literary personality and understanding of poetry. 

Keywords: Usuli, the beloved, 16th century, divan 
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1. Giri  

A k, iir de dâhil olmak üzere, her sanat dal nda sanatç y  harekete geçiren ba l ca saiklerden biri 
olmu tur. Tarih boyunca say s z sanat eseri a k ile mayalanm t r. Y llara meydan okuyup günümüze 
ula ma talihine eri mi  nice yap t a k temeli üzerine in a edilmi tir. Sanat ekolleri, sanatç lar a k 
mefhumuna kendi pencerelerinden bakm lar, a k  kendilerince anlatm lard r. Bak  aç lar  çok farkl  
olsa da, hemen her a k bahsinde sevgili, a k n merkezinde konumlanm t r. A k kavram n  “ma uk”, 
“â k” ve “rakip” sacayaklar n n üzerine oturtan Klâsik Türk iirinde de bu böyledir. Sevgili, â k ve onun 
rakipleri ile birlikte olu turdu u üçgenin tepe noktas nda kaimdir. E siz ve yegânedir, â k rolüne 
bürünen Klâsik dönem Türk airinin iirlerinde klâsik nazm n estetik de erleri içinde gâh ay gâh güne  
olmu ; boyu selviye saç  sümbüle benzetilmi ; eziyet ve cefalar  ile vefadan habersiz, eri ilmez bir tip 
olarak betimlenmi tir (Klasik Türk iirindeki sevgili tipi hakk nda umumî bilgi için ba vurulabilecek 
baz  kaynaklar: Akün, 1994, 415-419; Çavu o lu, 2017, 103-117; Kurnaz, 2012, 133-139; Levend, 1984, 
490-501; Sefercio lu, 2020, 129-145; Ta , 2018, 1-9; Tolasa, 1974, 142-152). 

Sevgili, Klâsik Türk iirinin üç kö eli a k tasavvurunda her zaman muktedir olan taraft r. Â klar n n 
say s  hesaba gelmez ve her biri birbirine rakiptir. Sevgili, salt güzelli i ve vurdumduymaz tav rlar  ile 
â klar  üzerinde mutlak bir tahakküm kurmu tur. Onun kar s nda ah ve geda birdir. Güzellik 
ülkesinin tek sultan  odur ve â k, velev ki bir padi ah bile olsa, onun kar s nda aciz bir kul olmaktan 
öteye gidememektedir. Vuslat  mümkün olmayan sevgilinin â klar  her daim firkatte olduklar  için 
hüzün ve zd raptan kurtulamamaktad r. Gam ve mihnetten beslenir hâle gelen â klar bütün iradelerini 
sevgiliye vermi , sevgilinin eziyetlerini teveccüh ni anesi addetmi lerdir. Â k, a k n elinde hâlden hâle 
girse de sevgili, a k n muhatab  olarak sahiplik makam ndad r. Bu makamda â  eziyet ve cefa ile 
terbiye etmektedir. Â k da hiç isyan ve ikâyet etmeden, teslim olmu  bir ekilde â kl k vazifesini ifa 
etmeye çal maktad r (Akün, 1994, 415). 

Ula lmas  imkâns z olan sevgili, Klâsik dönem Türk airleri taraf ndan “hiçlik, yokluk, hayal, anlam, 
dü ünce gibi soyut kavramlar üzerinden yap lan benzetmelerle ifade edilmi tir. Sevgiliye duyulan 
a k n verdi i büyük s k nt  sebebiyle yine baz  güzellik unsurlar  ise dü üm, girdap, y lan, zindan ve 
kuyu gibi kavramlarla birlikte ele al nmaktad r. Ancak i  onun güzelli ini anlatmaya gelince yeryüzü 
ve gökyüzü aras nda bulunan her güzel ey, onun vas flar n  anlatmada kullan lan bir benzetme 
unsuru olarak kar m za ç kmaktad r” (Ta , 2018, 2). airlerce idealize edilmi  bir tip olarak iirlere 
akseden sevgili, gerçeklikten soyutlanm  ve mükemmelle tirilmi  bir biçimde tahayyül edilmektedir. 
Klâsik dönem Türk airleri sevgiliye ait her bir güzellik unsurunu da ba l  ba na kemal derecesine 
eri tirme pe indedir. Sevgilinin yüzü, saç , boyu, beli airin zihninde estetik gelenek süzgecinden 
geçerek ma uka yara r bir hayal olarak tezahür etmektedir. air, böylece klâsik esteti in sa lad  te bih 
ve mecaz imkânlar yla iirinde anlam derinli ine sahip olma talihine eri ebilmektedir (Gönel, 2010b, 
211-214). 

Çok geni  bir co rafyada ve çok uzun bir zaman diliminde var olmu  Klâsik Türk iiri, kendi gelene i 
içerisinde idealize edilmi  bir sevgili tipi kurgulam t r. Klasik estetik gere ince mübala al  olarak boyu 
servi, a z  gonca, beli k l vb. olarak tasvir edilen (Kurnaz, 1997, 457) bu tip, Hint topraklar ndan 
Rumeli’ye; 14. as rdan Tanzimat dönemine kadar hep ayn  sevgili olmu tur. Ancak özellikle 18. as r 
itibari ile kara saçl , kara gözlü sevgili yerine sar  saç, mavi gözlü güzellerden bahsedilmeye ba lanm ; 
hayallerde ya ayan, ula lmaz sevgili imaj  yan yana gelip sohbet edilen, gezintiye ç k lan sevgiliye 
dönmü tür. Hatta â klar sevgilinin eziyetlerinden sitem etmeye bile ba lam lard r (Ta , 2018, 4-5). 
Özellikle Nedîm ile birlikte yeryüzünde ya ayan canl  güzeller (Maz o lu, 1957, 50) iirlere mevzu 
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olmu tur. Yine de klâsik sevgili tasavvuru Klâsik Türk iirinin son nefesine kadar terennüm edilmeye 
devam etmi tir. 

Sevgili güzellik ülkesinin sultan , â klar ise o ülkenin tebaas d r. Bir hükümdar nas l hükmedece i 
tebaas  olmadan hakim say lamaz ise sevgili de â klar  olmadan ma ukluk tac n  takamamaktad r. Bu 
bak mdan sevgili ve â k birbirlerini tamamlar niteliktedir ve â k olmadan sevgilinin anla lmas  
mümkün olmamaktad r. Sevgiliyi tarif ve tasvir eden, ondan haber veren de zaten â k kisvesine 
bürünen airdir. Sürekli hor görülen â k sevgiliyi anlatmasa ondan kimsenin haberi olmayacakt r. 
K sacas  â k rolündeki air gerçek bir ki idir (Gönel, 2010a, 45) ve sevgili tipini tan yabilmek için 
asl nda biricik kaynakt r. 

Sevgiliyi dillerinden dü ürmeyen Klâsik dönem Türk airlerinden biri de, 16. as rda, Vardar Yenicesi’nde 
ya am  Usûlî’dir. airin do up ya ad  yer olan Vardar Yenicesi Osmanl  tarihinde, özellikle Rumeli’de 
hususi bir yere sahiptir. Bugün Yunanistan s n rlar  içerisinde kalan ehir fetihlerden sonra bölgenin 
iskân, imar ve Türkle mesine katk da bulunmak üzere ak nc  ailelerinin konu land r ld  
merkezlerdendir. Ak nc  ailesi Evrenoso ullar ’n n himayesindeki ehir, bilhassa Evrenos Bey’in torunu 

emseddin Ahmed Bey’in Nak ibendî eyhi Abdullah lâhî’yi (ö. 1503) ehre davet etmesi ile birlikte 
geli en tasavvufî cereyan Yenice’yi kültürel ve edebî bir odak haline getirmi tir ( sen, 2020, 17-21). te 
Usûlî böyle bir iklimde yeti mi tir. 

Kaynaklar, Usûlî’nin memleketinde e itimini tamamlad n  belirtmektedir. Usûlî, meslek hayat na 
medresede devam etmek üzere iken tasavvuf yolunu tercih etmi  ve bu yol onu M s r’a götürmü tür. 
M s r’da dönemin me hur mutasavv flar ndan brahim Gül enî’ye (ö. 1534) intisap ederek bir süre onun 
yan nda ikamet edip hizmetinde bulunmu tur. eyhinin vefat  üzerine memleketine geri dönmü  ve 
ömrünü burada Gül enîli i yayarak geçirmi tir. Yenice’ye döndükten sonra dönemin ak nc  beyi 
Evrenoso lu Abdî ile yak nl k kurmu , onunla birlikte bölgenin çe itli ehirlerini dola m t r (Kaya, 
2012, 213). Ayr ca Abdülbaki Gölp narl , Usûlî’nin On ki mam’ n sekizincisi olan, Me hed’te medfun 
mam Aliyyü’r-R za’y  övmek için onun türbesine hitaben söyledi i bir methiyesinden hareketle  airin 

Me hed’e kadar gitti ini ileri sürmektedir. Gölp narl ’ya göre air bu ziyarete giderken adet oldu u üzere 
Necef, Kerbela ve Ba dat’a da u ram  olmal d r (2014, 18-19). Riyâzî Muhammed Efendi Riyâzü’ -

uarâ isimli tezkiresinde Usûlî’nin 945 (m. 1538) senesinde Yenice’de vefat etti ini belirtmi  ve “vâh 
kim gitdi Usûlî derdmend” dizesini vefat na dü ülmü  tarih olarak kaydetmi tir (Aç kgöz, 2017, 62). 

Usûlî, Yenice’deki tasavvufî iklim içinde do mu , eyh brahim Gül enî’ye intisap edip bir süre onun 
yan nda ya am t r. Böylelikle tasavvuf, airin ki ili inde en belirleyici özellik durumundad r denilebilir. 

iirlerinden hareketle yap lacak bir de erlendirme bize Usûlî’nin dervi âne bir ruha sahip, mütevaz , 
kadere teslim olmu , rindçe bir ya ay  olan, co kunlu u, ne esi, pervâs zl  hep ön planda tutan biri 
oldu unu gösterecektir ( sen, 2020, 28). Bu vas flar na ilahi a ka her zaman öncelik vermesini de 
eklemek mümkündür (Kaya, 2012, 213).  

Usûlî’nin hayat nda ve ki ili inde belirleyici etken olan tasavvuf, airin iir dünyas nda da ayn  role 
sahiptir. Tezkirelerde iiri tasavvufla iç içe olarak tan t lan Usûlî, ayn  zamanda bir Nesîmî (ö. 1404) 
takipçisi olarak an lmaktad r. air için, tasavvufu hayat biçimi olarak benimsemi , inanc na ait 
dü üncelerini iir yordam  ile co kun bir ekilde dile getiren mutasavv f bir air tan mlamas  
yap labilmektedir ( sen, 2020, 28-31). Ça  ve ça da lar yla kar la t r ld nda Nesîmî-Fuzûlî 
çizgisinde yer alan airler içinde önemli bir halkay  olu turan Usûlî, divan edebiyat n n estetik zevkine 
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ba l , özellikle baz  iirlerinde dü üncelerini duygu plan na yükselterek iirle mesaj  bir araya 
getirmeyi ba arm  mutasavv f airlerden biridir (Kaya 2012, 2013). 

Tasavvufî manalar ve simgeler ile örülmü , söyleyi  ve i çilik bak m ndan güçlü iirlere sahip olan Usûlî, 
tasannuya kaçmayan içten, esasl , samimi bir air olarak görünmektedir. Ayr ca baz  mutasavv f airler 
gibi, onun da hece ölçüsü kullanarak yal n bir Türkçe ile yaz lm  iirleri bulunmaktad r (Gölp narl , 
2014, 26). Usûlî’nin biri Farsça olmak üzere 5 kaside, 11 musammat ve 152 gazelden olu an bir Dîvân’  
bulunmaktad r. K rk Hadis Derleme ve Tercümesi, Mi’raciyye ve Yenice ehrengizi Dîvân ’n n yazma 
nüshalar n n içinde bulunan di er eserleridir. Bu eserler Dîvân’dan bir bölüm gibi ayn  yazma nüsha 
içinde bulunmakla birlikte müstakil birer eser olarak farkl  yazmalarda da mevcut olabilmektedir ( sen, 
2020, 33-34).2 

Usûlî’nin edebî ve ahsî karakterini aksettirdi i Dîvân ’nda, Klâsik Türk iirinin klâsik esteti ini 
tasavvufî dü ünceleriyle harmanlad  manzumeleri bir araya gelmi tir. Bu manzumeler içerisinde hem 
ilahî hakikat aray nda istikamet olan hem de Klâsik Türk iirinin içinde geli mi  a k üçgeninin 
zirvesindeki sevgili tipi önemli yer tutmaktad r.  

2. Usûlî’nin iirlerinde umumi olarak sevgili portresi 

Klâsik Türk iirinin a k anlay  içerisinde ba aktör olan sevgili ço u Klâsik dönem Türk airi gibi Usûlî 
taraf ndan da “cân, cânân, yâr, ma uk, dilber” gibi kelimelerle zikredilmi tir. Klâsik Türk iirinde sevgili 
ço u zaman â n can na kasteden, cevr oku atan, h mla, kinle hareket eden, gaddar, ta  kalpli, 
hiçbir zaman â a yar olmayan, k ymet bilmeyen, sebepsiz yere zulmeden ve â n âh n  duymayan 
bir varl kt r. Bunun yan nda lütuflar yla â a hayat veren, can veren, meclislerin vazgeçilmezi, 
güzellikte benzeri bulunmayan, meleklere hurilere denk hatta daha yüce, ya  daima genç olarak 
idealize edilmi  bir tiptir (Gönel, 2010a, 44). Usûlî’nin iirlerinde de genel hatlar  itibariyle sevgilinin 
benzer özelliklerinden söz edilmekle birlikte, hususen zalimlik, vefas zl k ve ta  kalplilik vas flar n n ön 
plana ç kt  görülmektedir. 

Klâsik Türk iirinde vefas z olmas  sevgilinin de i meyen âdetidir (Akün, 1994, 415). Usûlî’nin sevgilisi 
de vefas z bir dilberdir. Dîvân’ n 18 yerinde, “bî-vefâ” yahut “vefâsuz” kelimeleri ile sevgili vefas zl  ile 
an lm  veya nitelenmi tir. Bu vefas z sevgili hiçbir zaman aire yüz vermemi , ona yâr olmam t r. air, 
ancak sevgiliye kavu amaman n sebep oldu u ac , keder ve tasa ile yâr olabilmi tir: 

h kim ol b -vef  gitdi baña y r olmad  

Derd ü amdan özge bir kimse baña y r olmad   (Gazel 151/1)3 

Kendisine yâr olmayan, ac  ve üzüntüden ba ka bir ey getirmeyen sevgili ile air bulu mak dahi 
istememektedir. Çünkü bulu man n da sonu ayr lmakt r. air, sevgilinin vefas zl ndan haberdar 
oldu u için bir araya gelseler bile kaç n lmaz sonun ayr  dü mek oldu unu çok iyi bilmektedir. Sevgili 
yine vefas zl k edip onu terk edecek, gam ve kederle ba  ba a b rakacakt r. te bu yüzden Usûlî, sevgili 
ile hiç bulu mam  olmay  dileyip iç geçirmektedir: 

Bulu masa  senüñle k k  ey b -vef  b r  

                                                             
2  Usûlî’nin hayat , ki ili i ve airli i ve eserleri hakk nda ayr nt l  bilgi için bkz: Gölp narl , 2014, 18-29; sen, 2020, 17-59; 

Kaya, 2012, 213-214. 
3  Beyit örnekleri Mustafa sen taraf ndan haz rlanm , künyesi Kaynakça’da bulunan Usûlî Dîvân ’ndan verilmi , manzume 

numaralar  ve imlada bu eser esas al nm t r. 
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Vey ud çünki bulu du  hiç olmasa  cüd  b r  (Gazel 135/1) 

Ayn  gazelin yukar daki matla beytini takip eden m sralar nda ise Usûlî tam bir vefas z sevgiliden 
beklenilece i üzere, kendi sevgilisinin de onu hicrana sald n  ve bir an olsun bile hat rlay p anmad n  
söylemektedir. Bir önceki beyitte sevgiliyle bulu maktan pi man görünen air, onun bu vefas zl klar na 
maruz kald ktan sonra pi manl k seviyesini art rarak art k onunla tan mam  olmay  bile arzu 
etmektedir: 

alup dery -y  hicr na beni y d itmedüñ bir dem 

N’olayd  olmasa idük senüñle in  b r   (Gazel 135/2) 

Sevgili, â a verdi i sözleri hiç tutmaz, yani ahde vefa göstermez. Ahde vefa göstermemek ise günaht r. 
Sevgili vefas zl  ile â  bu kadar üzdü ü için i ledi i günahlarla kalbi ta a dönmü tür, ta  kalpli 
olmu tur (Gönel, 2010a, 159). Usûlî, ta  kalpli sevgiliden illallah etmi tir. Bunu “el-amân ey seng-dil 
zâlim elinden el-amân” mütekerrir dizesine sahip murabba’  ile sitem ve belki biraz da usanç ile dile 
getirmi tir. Bu murabban n alt nc  bendinde sevgilisinin vefas zl n  da dile getirerek ta  kalpli 
olu undan bahsetmektedir. air a k elinden zavall  duruma dü mü , keder ve tasa ile sürekli a lay p 
inler hâle gelmi tir. Ancak yine de ta  kalpli sevgili, bir an olsun onu hat rlay p anmam t r. Usûlî’nin 
sevgilisi böyle bir vefas zl  gösterecek kadar ta  kalplidir: 

I a dü düm ben per n-r zg r  añmaduñ 

am buca nda yatan z r u niz r  añmaduñ 

Nicedür misk n diyü bir kerre b r  añmaduñ 

El-am n ey seng-dil lim elüñden el-am n  (Musammat 5/VI) 

Bu manzume ile birlikte Usûli sevgiliyi 11 farkl  yerde ta  kalpli olarak tavsif etmi tir. Sevgilinin ta  gibi 
sert kalbinin kar s nda ise, â n cam kadar k r lgan kalbi durmaktad r. Â a etti i kötülüklerle kalbi 
kat la m  sevgili, hasssasiyet sahibi â n kalbini sürekli k rmaktad r. Ta  gibi sert bir cismin camdan 
yap lm  bir nesneye temas etmesi o nesnenin k r lmas na neden olur. Cam gibi k r lgan nesneler ta  gibi 
sert cisimler kar s nda dayanamaz k r l r. Bu, fiziksel bir vak ad r. air, bu vak aya apaç k bir delil olarak 
ise, a a daki beyti göstermi tir. Beyitte sevgilisinin kalbine dokunarak onu k rd n  söylemi  ve böylece 
cam n ta a asla dayanamayaca n n bir kez daha ayan beyan gözüktü ünü belirtmi tir: 

Dün do nd  göñlüme ol seng-dil göñlüm d  

R en old  buña hergiz a a döymezmi  züc c  (Gazel 11/3) 

Â n gönlünü cam gibi k ran, virane gibi harap eyleyen sevgili, bu yönüyle bir zalimdir. Zalim olmas  
Usûlî’nin iirlerindeki sevgili tipinin en belirgin özelliklerinden biridir. an ld  beyitlerin 16 adedinde 
onun zalimli inden dem vuruldu u görülmektedir. Sevgilinin tipik özelli i olan vefas zl  ise, zulmünün 
en belirgin tezahürü durumundad r. Hasret derdiyle can ndan can giden â k art k tükenmek üzeredir. 
Ancak o vefas z ve zalim sevgilinin olan bitenden haberi dahi olmam t r: 

T -i asret c numa k r itdi c n n b - aber 

Ben hel k oldum o lim da  el- n b - aber  (Gazel 39/1) 
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Usûlî’nin iirlerinde anlatt  sevgili, köyleri bas p evleri yak p y kan, harabeye çeviren e k yalar gibi 
zalimdir. Çünkü t pk  e k yalar n masumlar n evlerini harap etmesi gibi, o da â n gönül evini harap 
etmektedir: 

Cümle lem k m-r n enlik amu il memleket 

ne-i dil ulm ü cevrüñle yatur v r n hen z  (Gazel 42/6) 

Â k d nda bütün memleket abat durumdad r. Yani sevgili, â k d nda herkesin gönlünü yapm t r. 
marl , bay nd r bir semtte kuytu kö ede kalm  köhne bir bina gibi, â n gönlü de mutlu mesut halk 

içinde tek ba na y k k dökük kalm t r. Ancak sevgilinin zulmü son bulmamaktad r. Gönül mülkünü 
zulmü ile viran eden sevgili, yine Klâsik Türk iirinde âdet oldu u üzere, eziyetlerini bir k l ç misali â a 
saplayarak onun kan n  dökmektedir: 

Ey dil ü c n mülkini ulm ile v r n eyleyen 

V’ey cef  t n çeküp n - a  yire an eyleyen  (Gazel 42/6) 

Zalimlik, ta  kalplilik ve vefas zl k vas flar  ile mücehhez sevgili bu özellikleri ile Usûlî taraf ndan tam 
bir kâfir olarak görülmü tür. Gönlü ele geçiren bir büyücü, eziyette usta olan sevgili yüzünden â k, terk-
i diyar etmek istemektedir: 

Dil alur s ir imi sin cef da m hir imi sin 

Vef s z k fir imi sin gidelüm b ri ehrüñden  (Gazel 114/6) 

Usûlî’nin iirlerinde tarif etti i, vefas zl  ile me hur sevgili, dinden ve imandan öylesine nasipsizdir ki 
kafirler bile içinde bulundu u aciz hale merhamet ederken â k, sözünü tutmayan sevgiliden asla 
merhamet görememektedir: 

lüme k firler itdi ra m sen ra m itmedüñ 

Böyle miydi ahdümüz ey d ni yo  m n  yo (Gazel 65/2) 

Sevgili, zulüm ve eziyetleriyle imans z bir kâfir olarak tasvir edilse de, bu imans z karakter, â n bizzat 
dini, iman d r. man, gönülde olan bir hissiyatt r ve sevgili, â n gönlünde iman  gibidir. E er o, â  
b rak p giderse bunun kaç n lmaz sonu imans zl k olacakt r. Â k, sevgiliye olan a k ndan vazgeçerse 
durum yine de i meyecektir. A a daki beyitte yine bir “imans z” olarak an lan sevgilinin â  b rak p 
gözden kaybolmas  anlat lmaktad r: 

Gözümüzden ay rd  em’-i ru n 

Bizi d nsiz kod  bu m nsuz    (Gazel 48/3) 

Â n dini, iman  olan sevgili, çekip gitmesi ile onu dinsiz b rakm t r. Sevgiliye duydu u a k, airin 
gönlünde iman  gibidir. Usûlî, bir gün ölse bile gö sünden bu iman n gitmemesi için niyaz etmektedir. 
Bir mümin nas l iman ile göçmeyi arzular ise â k da, öldü ünde kalbinde hâlâ sevgilisine duydu u a k n 
canl  kalmas n  istemektedir: 

Çünki sevgüñ dilde m numdur ölürsem da  

Umaram kim gitmeye s nemden m num benüm (Gazel 91/4) 
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Sevgili, â n gönlünde iman d r. Â k, bin can ile gönülden sevgiliye inanmaktad r. Sevgili, ayn  
zamanda â n can içinde can d r. Ya am  sa layan metafizik bir unsur olan (Pala, 2005, 83) can, â k 
için sevgilinin ta kendisidir. Nas l ki bir beden içinde can olmadan sadece cesetten ibaret ise â k da, can 
içinde can  olan sevgili olmadan cesetten farks zd r. O yüzden sevgilisi olmadan â k da, diri 
kalamamaktad r: 

Ol mazm  bu c n c n nsuz 

H ç beden olabile mi c nsuz    (Gazel 48/1) 

Usûlî, samimi ve teklifsiz üslûbu ile söyledi i bu dizelerinde sevgilinin â k için hayat kayna  olma 
özelli inden bahsetmektedir. Ayn  gazelin makta beytinde yine ayn  külfetsiz söyleyi  ile sevgilinin â k 
için hayatî önem arz eden bu hususiyetini “bedenin cans z hayatta kalabilmesi nas l olanaks z ise â n 
sevgilisi olmadan ya ayabilmesi imkans zd r” diyerek dile getirmeye çal maktad r: 

Ey U l  mu l imi  dirlik 

Y rsüz öyle kim beden c nsuz   (Gazel 48/7) 

Â k için ya am kayna , can içinde can olan sevgili, ayn  zamanda onun gönül ülkesinin padi ah d r. Bir 
ülkede nas l halk padi ah na tabi ise â k da, bütün iradesini sevgilisinin eline teslim etmi tir. Bu yüzden 
â n gönlündeki tahta oturan yegâne ki i, sevgilidir. Vücuda dirlik veren can n ten mülkünde 
hükmetmesi gibi, â n can  olan sevgili de gönül taht na oturup ona hükmetmektedir: 

h-  uñ ta t-  dilde ükm iderdi c n gibi 

M r iline Y suf olmam  idi sul n hen z  (Gazel 42/2) 

Usûlî, gönül padi ah  olarak tasvir etti i sevgilisine, kulun sultan na niyazda bulunmas  mucibince 
ayr l ktan sitem etmek istemektedir. Gönül ülkesinin hâkimi olan bu sultan, hicran ile â  sitemkâr 
etmi tir: 

lma a ik yet aña hicr n siteminden 

Dil mülkine ükm idici sul n  görem mi  (Gazel 149/3) 

Yukar da belirtildi i üzere sevgili, Usûlî’nin iirlerinde vefas z, ta  kalpli ve zulmedici vas flar ile tavsif 
edilmi tir. Bu yönleriyle onun gönül taht na zalim bir padi ah olarak oturmas  beklenmektedir. Nitekim 
air, a a daki beytinde sevgilinin gam  ile zulme u rad ndan bahsetmektedir. Ama bu gam, ondan 

ayr  kalman n verdi i gamd r. Zulüm ile yönetilen ülkeler berbat olmaktad r. airin gönlü de, sevgiliden 
ayr  zulme u ram  ve gönül ülkesi yak p y k lm t r. Padi ahs z kalm  bir ülkenin viran olmas  zaten 
kaç n lmazd r: 

ulm-  am dil mülkini y d  U l  y rsuz 

Bir ilüñ kim p di h  olmaya v r n olur  (Gazel 21/5) 

Sevgili, gönül ülkesinin sultan  olmas  hasebiyle â n tek efendisidir. Usûlî, sevgiliye “ âh”, “sultan”, 
“pâdi âh” eklinde hitap ederek sevgilinin bu hakimiyetini benimsemi  görünmektedir. S ras yla 25, 24 
ve 8 kere sevgili bu hitaplar ile an lm t r. A a daki beyitte Usûlî, sevgilisinin yollar n  beklemesinin 
onu incitmemesi gerekti ini söylemektedir. Sevgiliyi hükümdar bir peygamber olan Hz. Süleyman ile 
kar la t rarak Hz. Süleyman’ n bir seferinde kar ncalar ah  ile kar la mas  k ssas na (Harman, 
2010,59) telmihte bulunmu tur. Kar ncan n nas l Hz. Süleyman yoluna ç kmas  nas l a lmayacak bir 
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hadise ise, aciz kulunun da sevgilinin yollar nda beklemesi gayet normaldir. te bu yüzden sevgili, 
incinmemelidir: 

R huñ üzre ger duram incinme sul num baña 

Beklemek c ’iz durur m ra Süleym n yollar n  (Gazel 97/5) 

Usûlî, padi ah olarak tasvir etti i sevgilinin kulu, kölesi, esiridir. Esirlerin günü gelince idam edilmesi 
misali sevgili, â n  öldürmeye kastetmi tir. Ancak â k için sevgilinin kendisinin esiri, yani kendine 
ait bir mülkü addetmesi ba l  ba na bir ya ama vesilesidir. Sevgilinin onu kullar  aras nda anmas , onun 
için bir kölenin özgürlü üne kavu mas  kadar hay rl  bir i tir: 

Es rümdür ben an  öldürem yar n bugün dirmi  

Yeter ölince bu dirlik efendüm p di humdan  (Gazel 100/3) 

ullarumdandur diyü ben ç keri y d eyledüñ 

ayra girdüñ g yiy  bir bende z d eyledüñ  (Gazel 71/1) 

Sevgili, sadece â n gönül ülkesinde de il, güzellik ülkesinde ve güzeller içinde de padi aht r. Â  
dü kün bir biçimde yerle yeksan eden dest-i kudret sevgiliyi, yüceli in zirvesinde güzellere sultan 
eylemi tir. Bu güzeller sultan n huzurunda kurulan divan , bütün â klar divane gibi saf saf dizilip ziyaret 
etmektedir: 

Ben el li s yeve  k ile yeks n eylemi  

Evc-i izzetde seni ser- ayl-i b n eyleyen  (Gazel 100/6) 

Sen güzeller h s n f f durur d v neler 

a retüñde urulan d v na  olsun dirin  (Gazel 101/2) 

Sevgili, her ne kadar güzellik ülkesinin taht nda otursa da Usûlî onu, ma rur olup yanl a dü memesi 
için uyarmaktan geri durmam t r: 

h-  üsn olduñ ise devlete ma r r olma 

Hey begüm biz da  sizi yaradanuñ ul yuz  (Gazel 44/2) 

Gönül taht na kurulmu , güzellik ülkesinin padi ah , güzellerin hükümdar  olan sevgili, air taraf ndan 
ayn  zamanda kusursuz olmas  ile an lmaktad r. Usûlî, “kas r” ve “kusur” kelimelerinin söyleyi  
benzerliklerinden yola ç karak kurdu u a a daki beytinde sevgiliyi, mükemmel güzellikteki bir saray 
ile k yaslamaktad r: 

Ne z b  a r olur a r-  vüc duñ h ç u r  yo  

Eger seyl-i av di den ar b olmazsa büny n   (Gazel 131/4) 

Her eyi ile mükemmel olan sevgili, air taraf ndan bir zerre dahi eksi i olmayan, benzersiz bir güzel 
olarak betimlenmektedir: 

Eksigüñ yo  errece bir b -bedel ma b bsun 

h kim herc yisin mihr-i cih n- r  gibi  (Gazel 147/7) 
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Gönül taht n n sahibi, kusursuz olan bu sevgili, â k için biricik e lence kayna d r. Gam kö esinde 
gönlün tek e lencesi odur; â k, sadece onunla kendinde güç bulup mihnet ve kedere dayanabilir. Â n 
son iste i, ölmeden önce gönlünü e leyen sevgiliyi bir kez daha görmek olacakt r: 

Künc-i amda y r-  c num göñlümüñ eglencesi 

Derd ü mi net yolda um amdur ar nda um benüm (Gazel 92/3) 

Y  Rabbi yine ölmedin ol c n  görem mi 

C n u göñül eglencesi c n n  görem mi  (Gazel 149/1) 

Usûlî, Rumelili airlere has samimilik, kuvvetli ilham, laubalilik, gurur ve istigna, mahallî renklere 
itina (Köprülü, 1980, 384) gibi edebî özellikleri iirlerine yans tm t r. “Begüm”, “-ci im, -c m”, 
“behey”  vb. gibi Rumeli söyleyi ine özgü hitap ve ünlemleri (ayr nt l  bilgi için bkz. Çeltik, 2004, 136-
210) kullanm t r. air bu hususiyetlerini sevgiliden bahsederken de göstermi tir. A a daki ilk beyit 
“benüm begcegizüm” redifli bir gazelin matlas d r. Gazel boyunca air Rumeli airlerinde görülen 
samimi, teklifsiz eda ile sevgiliye seslenmi , bir nevi niyazda bulunmu tur. kinci beyitte, hitap “behey” 
ünlemi ile gerçekle mi ; air, güzellerin sultan  olan sevgilinin yolunda can verecek kadar er ki i 
oldu unu vurgulam t r. “-cug ” redifi ile yaz lm  bir gazelin matlas  olan üçüncü beyitte ve söz konusu 
gazelin tamam nda, yine airin sevgili kar s ndaki Rumeli airlerine mahsus tavr  hissedilmektedir: 

Ya um  seyl-i rev n itme benüm begcegizüm 

ümi h u fi n itme benüm begcegizüm  (Gazel 87/1) 

Behey güzellerüñ n  uñ d ni m n  

Yoluña virmeden c n  or m y n seni or m y n (Gazel 115/2) 

C n u dil old   ile k yuñ ged cu  

Gel ey güzellerüñ begi vü p di cu    (Gazel 149/1) 

Usûlî’nin bir Nesîmî takipçisi oldu undan yukar da bahsedilmi ti. Nesîmî (ö. 820/1417 [?]), Fazlullah-  
Hurûfî (ö. 796/1394) taraf ndan tesis edilip geli tirilen, harflerin esrar n  düstur edinmi  bât nî bir 
cereyan olan (Aksu, 1998, 408) Hurûfîlik anlay n n sad k bir takipçisidir (Bilgin, 2007, 3). Usûlî, 
“ikinci Nesîmî” olarak an lacak kadar Nesîmî’den etkilenmi tir. Usûlî’den Hurûfî bir air olarak 
bahsetmek mümkün de ilse de Nesîmî’nin etkisi ile bu anlay n tesirinde m sralar na rastlamak 
mümkündür ( sen, 2020, 41-42). air, a a daki beyitlerinde sevgiliyi Hurûfî telakkinin imkanlar  ile 
anlatm t r. Nesîmî’nin Hurûfî tevillerinin bir sonucu olarak i ledi i “yüzün mushaf olu u” hayali 
( enödeyici, 2014, 42) Usûlî’nin sevgilinin cemalinden bahsetti i bu beyitlerinde kendini 
göstermektedir. air beyitlerinde “vahiy, Kurân” manas na gelen “kelâmullâh” (Yavuz, 2002, 194) 
ifadesini kullanm t r. lk beyitte sevgilinin yüzü, ikinci beyitte ise bir ad m ileri giderek tüm vücudu 
Nesîmî’ye has bu hayal ile tasvir edilmi tir. air, beyitlerde hem Hurûfî telakkiye göre bir sevgili imaj  
çizmi  hem de sevgiliyi Hurûfî anlay n imkânlar  ile tasvir etme yoluna gitmi tir: 

Yüzüñ metn-i kel mull h sözüñ y t-  Rabb n  

Cem lüñde y n olm  kem l-i un’-  Yezd n   (Gazel 133/1) 

Ba dan aya a kel mull hdur cismüñ vel  

retüñde yet-i ra m na  olsun dirin  (Gazel 149/1) 

Tasavvufî bir dünya görü ü ve iir anlay n  benimsemi  bir air olan Usûlî’nin çizdi i bu “ ahane, 
kusursuz, ne e kayna ” sevgili portresinde hakiki a k n tezahürlerini de görmek mümkündür. Her daim 
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tecelli hâlinde olan ilahî sevgili, böylelikle tüm kâinatta tema a edilebilmektedir. Bunun için tek gereken 
gönül gözünü a k ile açmakt r:  

Berü gel c n gözini  ile b n  lalum 

Y r d d r n  her eyde tem  lalum  (Gazel 88/1) 

Tüm cihana tecelli eden hakiki sevgilinin izlerine be eri sevgilide de rastlamak mümkündür. Sevgilinin 
cemali bir ayna misali Tanr ’n n nurunu yans tmaktad r. Sevgili, parlakl n  ise Hz. Peygamber’in 
zat n n nurundan alm t r: 

retüñ yine-i n r-  ud dur sevdügüm 

al’atuñ env r-  t-  Mu af dur sevdügüm  (Gazel 89/1) 

3. Usûlî’nin iirlerinde te bih ve mecazlar ile sevgili portresi 

Klâsik dönem Türk airi,ya ad  çevreyi dikkatle gözlemleme ve tabiattaki hemen her unsuru ba ar yla 
iirinde kullanabilme kabiliyetine sahiptir. U runa divanlar düzdü ü sevgili için özellikle tabiat ile ilgili 

intibalar ndan faydalanm t r. Gerçeklikle ba  kopuk, neredeyse bir hayal ürünü olan ve â n 
tahayyülat nda ya ayan sevgilinin tabiat unsurlar  ile aras nda kurulan benzerlik ili kisi, â n onu 
sadece zihni ve hissiyat yla de il, zahiri be  duyusu ile de alg layabilmesini sa lamaktad r (Levend, 1984, 
490). Usûlî de, iirlerinde klâsik iirin genel kabulleri çerçevesinde güne , ay, ceylan, afet, inci vb. tabiat 
unsurlar na te bih ederek sevgilisini mücessem k lmaya çal m t r. 

Sevgili, her eyden önce karanl klar  ayd nlatan, hayat kayna  olan güne  gibidir. Çünkü â n göz 
ayd nl , onu ya ama ba layan sevgilidir (Ay, 2009, 122). Usûlî de”âfitâb”, “mihr” ve “ ems” kelimeleri 
ile sevgili ve güne  aras nda ili ki kurmu , 11 beytinde sevgiliyi güne e te bih etmi tir. air, bir güzelin 
makam n n güne  gibi ulu olmas  gerekti ine inan r. Güne  semada nas l tek ve biricik ise onun 
iirlerinde anlatt  güzeller ah  olan sevgili de öyle e sizdir, benzersizdir. an  güne  gibi yüce olan 

sevgili, sanki cisimle mi  bir nur gibi tasvir edilmektedir: 

Güzel olan gün gibi l -cen b olma  gerek 

B -na r ü b -bedel bir fit b olma  gerek  (Gazel 72/1) 

Bir mu avver n rdur bir fit bum var benüm 

Bir cel lü’l- adr bir l -cen bum var benüm  (Gazel 90/1) 

Klâsik Türk iirinde ay güzelli in zirvesi olarak alg lanmas  sebebiyle sevgili ile en çok benzerlik ili kisine 
giren unsurlardan biri olmu tur. Bilhassa yüz bahsinde sevgilinin yüzünün parlakl  ve yuvarlakl  
dolunaya benzetilerek anlat lm t r (Ta , 2018, 169). Usûlî de “mâh/meh” kelimesi ile 17 beytinde 
sevgiliyi aya benzetmi tir. air, ay n güne  nlar n  yans tarak geceyi ayd nlatmas  hadisesinden 
hareketle, sevgilisine “meh” olarak hitap etmi tir. air, ayn  zamanda sevgilinin ula lmaz olma 
hususiyetini de gö ün tepesinde duran aya eri ilemeyece inden dem vurarak ifade etmi tir: 

Didüm ey meh anda bulduñ bu adar üsn ü cem l 

Kim görinür aks-i r yuñdan cih n yek-ser güne  (Kaside 2/15) 

ri mez çünki ol m ha nedür bunca fi n ey dil 

Elüñ alup seni göge ç armaz od bu ef nuñ  (Gazel 75/1) 



704 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Portrait of the beloved in Usuli's poems / Y. Yalç nkaya (pp. 694-710) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Klâsik Türk iirinde sevgili ile güzellik bak m ndan özellikle istiare yoluyla benzerlik kurulan ö elerden 
biri put olmu tur. “Büt” ve “sanem” kelimeleri ile an lan put ile daha çok kilise duvarlar ndaki mozayik 
i lemeli tasvirler kastedilmi  ve sevgilinin onlar kadar güzel oldu u anlat lm t r (Pala, 2005, 78-79). 
Usûlî’nin iirlerinde de buna benzer bir anlay  söz konusudur. airin sevgiliyi 11 beytinde bu ekilde 
and  görülmektedir. air, bu minvalde tasvir etti i sevgilisinden ba ka bir güzele meyledeni “a k kâfiri” 
olarak addetmi  ve onun öldürülmesini “gaza” gibi görmü tür. Gönlü bir kiliseye benzeten air, sevgiliyi 
o kilisenin içindeki tasvirlerle ili kilendirmi tir: 

Sen büt-i ters y  oyup ayri y re dil viren 

K fir-i  old  öldürseñ az dur sevdügüm  (Gazel 89/6) 

Deyr-i dilde ey anem y d olsa n muñ bir nefes 

Her buca dan ev  ile bir na’ra-i y  h  gelür  (Gazel 32/4) 

Yukar da sevgilinin â a eziyet çektiren, zulmeden, vefa göstermeyen gibi hususlar ndan 
bahsedilmi tir. Bu yönleri ile sevgili, â k için bir felaket gibi görünmektedir. O yüzden sevgiliden “afet” 
kelimesi ile de bahsedilmektedir. Asl nda afet ba  kad n, boynundan a a s  arslan eklinde efsanevi bir 
yarat n ismidir. Bu yarat klar n yüzü o kadar güzeldir ki görenler bir daha iflah olmayacak ekilde a k 
belas na müptela olup helake sürüklenmektedir. Afetin günümüzdeki kullan m  da bu efsaneye 
dayanmaktad r. Afet kelimesi kavram alan nda bulunan bela ve musibet manalar  ile fevkalade güzel 
olan sevgili için kullan lmaktad r (Pala, 2005, 8). Usûlî, sevgiliye “afet” olarak seslenmektedir. Ancak 
kendisi için as l felaketin sevgiliden ayr  kalmak oldu unu söylemektedir: 

Göñül eglencesi gitdi meded amdan hel k oldum 

Ol fet bizi terk itdi meded amdan hel k oldum (Gazel 83/1) 

Hakikatte sevgili e siz ve benzersizdir. Güzelli i herhangi bir eyle k yaslanamayacak, duyularla 
alg lanamayacak kadar tabiatüstüdür. Ancak â k için de en güzel eylerden biri, sevgilisinden 
bahsetmektir. Bunu yaparken kendisinin ve muhataplar n n idrak edebilmesi için tabiatüstü olan 
sevgiliyi mücessem hâle getirmesi gerekmektedir. Bu yüzden, çiçeklerden hayvanlara, kokulardan 
mücevherlere, yiyeceklerden gök cisimlerine tabiatta güzelli i ile me hur hemen her ey airin sevgiliyi 
anlatmas na bir vas ta olmu tur (Ta , 2018, 2). Usûlî’de de sevgili, do an n en güzel canl lar ndan 
ceylana ve en k ymetli ta lar ndan inciye benzetilmi tir. Sevgili, dünyan n en güzel ceylanlar n n yeti ti i 
Hoten ülkesinin ceylan ; istiridyesi â klar n can  olan bir incidir. Çünkü sevgilinin yeri â klar n can n n 
içidir. Sevgili canlar içinde can oldu u için bir inci olan sevgilinin sedefi â klar n can  olarak tasavvur 
edilmi tir: 

Ç n se erden yine enf s-  ab  o -b  gelür 

Yine a r -y  otenden bir güzel h  gelür  (Gazel 32/1) 

Gevher-i yek-d ne-i cismüñe c nlardur adef 

Dürr-i bey s n seni her bed-güherden a lasun (Gazel 104/6) 

Sevgili, her ne kadar â  sürekli rencide etse de ufac k bir edas  ile o k r lan kalbi onarabilecek tek ki i 
yine odur. Usûlî, sevgiliden merhamet görmü  ve y k k gönlü tekrar yap lm t r. Klâsik Türk iirinde 
tasavvufun da tesiriyle Allah’ n tecelligâh  olmas ndan hareketle gönül Kâbe ile alakaland r l r (Uluda , 
2005, 200). air de sevgilinin gönlünü ihya etmesi ile Hz. brahim’in Kâbe’yi in a etmesi aras nda ba  
kurarak sevgilisine “Halilim” diye seslenmektedir. Bilindi i üzere “Halilullah” Allah’ n dostu manas  ile 
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Hz. brahim için kullan lan bir ifadedir (Karagöz, 2009, 202). Kelimenin “dost” anlam ndan da istifade 
eden air sevgilisini brahim Peygamber’e te bih etmi tir: 

Y m  idüñ göñlümi yapduñ yine ra m eyledüñ 

Ey al lüm a  bilür bir Ka’be büny d eyledüñ  (Gazel 71/2) 

Klasik Türk iirinde Leyla ve Mecnun’un a k hikayesinin anlat ld  Leyla ile Mecnun mesnevileri ile 
birlikte gazel ve kaside gibi di er naz m ekillerinde â n kendini Mecnun, sevgiliyi ise Leyla yerine 
koymas  ile s k kar la lmaktad r (Leyla ve Mecnun tipleri hakk nda ayr nt l  bilgi için bkz. Kaplan, 
2014, 137-151). Usûlî bu gelene e uymu tur.  aire göre Leyla’daki güzelli in s rr na nas l sadece Mecnun 
vak f olabiliyorsa, sevgilinin saç n n ve beninin keyfiyetini yaln zca â k fehmedebilir: 

-  r de añlar zülf ü lüñ letin 

D de-i Mecn na or ol s rr  kim Leyl dadur  (Gazel 27/7) 

4. Usûlî’nin iirlerinde güzellik unsurlar  ile sevgili portresi 

Klâsik dönem Türk airlerinin tahayyülünde sevgili genel olarak uzun boylu, ince belli, parlak, yuvarlak 
yüzlü; büklüm büklüm saçlar, süzgün bak lar, hilal gibi zarif ka lar, ok gibi sivri kirpikler ile uh bir 
güzel olarak tasvir edilir. Sevgilinin bilhassa endam  ve çehresi ile ilgili unsurlar  Klâsik Türk airini 
oldukça me gul etmi tir (ayr nt l  bilgi için bkz. Levend, 1984, 490-501). Sevgilinin uzun boyu, belki de 
divan iirinde ismi en çok geçen a aç olan selvi ile özde le mi tir. Sevgilinin boyu için hem benzetilen 
hem de benzeyen olan selvi mecaz-  örfi yordam  ile bizzat boy anlam nda bile kullan lm t r (Pala, 2005, 
400). Usûlî de sevgiliye “serv” hitab  ile seslenmi , güzellik bahçesinde biten taze bir fidan olan sevgilinin 
boyunu gelene e uyarak selviye benzetmi tir. Selvi gibi ba  yüksekte olan sevgilinin kendinden 
a a dakilerle dü üp kalkmamas n  istemektedir: 

Gül en-i üsn içre bitmi  bir nih l-i t zesin 

Ey boy  servüm al nmasun yanuñca her pel d  (Gazel 15/2) 

A a daki beyitte ise air, selvi gibi uzun boylu olan sevgiliye kavu ma arzusunu “tûl-  emel” terkibi ile 
dile getirmektedir. Bitmez tükenmez, gerçekle mesi uzun zaman alacak istekleri ifade eden (Cebecio lu, 
2009, 663) bu terim ile sevgilinin uzunlu u aras nda ili ki kurarak arzusunun gerçekle me ihtimalini 
istifham sanat ndan da istifade edip sorgulamaktad r: 

Bu eyledigüm l-  emel r st gele mi 

Ömrüm olup ol serv-i r m n  görem mi  (Gazel 149/4) 

Boy kelimesini kar layan ifadelerden biri de, “kamet”tir. Bu kelime ile ayn  kökten geldi i için sevgilinin 
boyu k yamete benzetilmi tir. Mah er gününe i aret etmesinin yan  s ra büyük s k nt lar , belalar  da 
ça r t ran k yamet (Ta , 2018, 369), sevgilinin de â k için eziyet verici ve cefa edici olmas  ile 
ili kilendirilmi tir. airler kamet k yam, k yamet kelimeleri ile daima mazmun yapm lard r (Levend, 
1984, 493). Usûlî, k yamet yakla nca yeryüzünde fitnelerin artaca  inanc ndan hareketle, sevgilinin 
boyunu k yamete benzetmi tir. Boyu k yamet gibi olan güzel gözlü sevgilisinin bir e i ve benzeri daha 
bulunmamaktad r: 
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Aparduñ göñlini alkuñ oparduñ fitneler yir yir 

y met metüñle çün benüm r um y m itdüñ  (Gazel 69/5) 

Na ri yo dur ol serv-i rev nuñ o rus  bu kim 

Güzeldür çe m ü ebr s  da  addi y metdür  (Gazel 35/5) 

Klâsik Türk iirinde sevgilinin boyuna benzetilen bir ba ka a aç da “tûbâ”d r. Cennetteki bir a aç olarak 
kabul edilen (ayr nt l  bilgi için bkz. Erba , 2012, 317-319) tûbâ, Usûlî taraf ndan “sidre-i münteha” ile 
birlikte an lm t r. Sidre, Arabistan kiraz  denilen bir a açt r. “Sidre-i münteha” ise, Kur’an-  Kerim’de 
cennette oldu u söylenen bir a ac  ifade etmektedir (Karaman, 2009, 519-520). Usûlî, sevgilisinin 
boyunu bu cennet a açlar na te bih ederek onu böyle yaratan n kendisini de ona â k etti ini 
söylemi tir: 

metüñüñ sidresin b ve  iden münteh  

C n  ol serv-i hev -ba a hev d r eylemi   (Gazel 58/4) 

Ey boyuñ b  vü k-i sit nuñ selseb l 

Aya uñ opra na c num fid  anum seb l  (Gazel 77/1) 

Sevgilinin boyu düzgünlü ü yönü ile elif harfine de benzetilmi tir. Elif, ayn  zamanda “cân” ve “cânân” 
kelimelerin Arapça yaz l lar nda kullan lmas  ile de airlerin dikkatini çekmi tir (Onay, 2007, 134). 
Usûlî, sevgilinin gö sünde b rakt  dümdüz yaray  bir kâ da elif harfi yazmak hayali ile sanki sevgilinin 
boyunun sureti gö süne i leniyormu  gibi tasavvur etmi tir. Bu yaran n ekli sevgilinin elife benzeyen 
boyu gibi düzgün oldu u için ondan bir hat ra olarak kalacakt r: 

Elifler gibi s nemde çekilsün metüñ ekli 

Efendi bu dil-i mü t a senden y dig r olsun  (Gazel 99/2) 

Klâsik Türk iirinde airler sevgilinin en çok yüzünden bahsederler. Çünkü yüz insan n temsilidir. 
Sevgilinin boyu, sal n , elleri, ayaklar , tüm uzuvlar  ayr  ayr  önem arz etmektedir. Ancak bir insandan 
bahsedilince nas l ilk olarak o insan n yüzü akla geliyorsa, sevgiliden söz aç l nca da önce onun yüzü göz 
önüne gelmektedir. Ayd nl k, beyaz, k rm z , yuvarlak olan sevgilin yüzü Klâsik Türk iirinde cemal, 
didar, peyker, ruh, rû gibi kelimeler ile ifade edilir (Kurnaz, 2012, 161). Usûlî de sevgilisinin yüzünü 
“dîdâr” ve “peyker” kelimesi ile anm  divan airlerinin ço unda görüldü ü gibi periye benzetmi tir: 

D d ruña ne redür ey c n d -y  r  

Görmez na’ m le etin ehl-i na ar le (Gazel 18/3)  

“Perî” ve “peyker” kelimeleri aras ndaki söyleyi  benzerli inin de tesiriyle “perî-peyker” ifadesi 
sevgilinin yüzü için s kça kullan lm t r. Usûlî, bu beyitte periler gibi güzel bir yüze sahip sevgiliye insan 
ve cinlerin hayran oldu undan bahsetmi tir: 

Bir melek sevdüm ki görse ins ü c n ayr n olur 

All h All h ol per -peyker ne b ins n olur  (Gazel 23/1) 

Yüz, k rm z  renginden dolay  gül ve laleye de benzetilmi tir. Özellikle yüzün yanak k s mlar  daha 
k rm z  oldu undan bu k s m gül ve lale ile daha çok an lm t r (Tolasa, 1974, 219). Usûlî, gül yanakl  
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sevgilisinin haberini saba rüzgâr n n getirdi ini söyleyerek gül mevsimi olan bahardan dem vurmu ; bir 
ba ka beytinde ise, sevgilisine “lale yanakl ” diye hitap etmi tir: 

ab  virdi yine t ze aberler gül-i rumdan 

Yine c na ay t irdi nes m-i nev-bah rumdan  (Gazel 98/1) 

r-  amdan c n viren bülbüllere ey l le-ru  

Yara ur olsa kefen berg-i gül-i s r- bdan  (Gazel 112/4) 

A a daki beyitte ise air, sevgilinin cemalini Kâbe’ye benzetmi tir. Müminler için nas l Kâbe en kutsal 
mekan ise â k için de sevgilinin yüzü öyle kutsald r. Müminlerin k blesi Kâbe; â klar nki ise  sevgilinin 
cemalidir: 

Bi amdill h af  buldu  cem li Ka’besin gördük 

U l  gerçi für atde yedük za m n mu ayl nuñ (Gazel 75/5) 

Sevgilinin güzellik unsurlar ndan biri de, saç d r. Klâsik Türk iirinde yüz güzelli ini tamamlayan 
önemli bir unsur olan (Tany ld z, 2009, 944) saçlarla ilgili benzetmeler uzunluk, renk, koku ve k vr m 
k vr m olu u üzerine kuruludur (Ta , 2018, 98). Usûlî’nin iirlerinde de benzer te bihler görülmektedir. 
Saç, koku ve k vr m k vr m olu u yönleriyle sümbüle benzetilmi tir. Sümbül gibi olan saç n sevgilinin 
yüzüne da n k bir vaziyette dü tü ü hayal edilmi tir:  

Sünbülleri ki gül yüzine t r u m r ola 

C n u göñül hel kine her t r  m r olur  (Gazel 37/2) 

Beyitte ayn  zamanda saç n her telinin bir y lan olu undan bahsedilmi tir. Â k, sevgilinin saç n  görünce 
ölüyormu ças na kendinden geçti i için, ayn  zamanda ekil itibariyle de y lan, ejder gibi tehlikeli 
canl lara; zincir gibi e yalara benzetilmi tir. Dört ayakl , yedi ba l  bir mahlûk olarak hayal edilen (Onay, 
2007, 131) ejder ve saç aras ndaki ili kiye Usûlî’nin a a daki beytinde rastlanmaktad r: 

Dilde ayl den ay l-i zülf-i dil-ber var imi  

C num içinde yatur biñ ba lu ejder var imi   (Gazel 54/1) 

A a daki beyitte ise, iflah olmayacak kadar akl n  yitirmi lerin zincire vurulmas  vak as ndan 
(Akdemir, 2007, 29) hareketle Usûlî, sevgilisinin zülfünü zincire te bih etmi tir: 

Gerçi zenc r-i ser-i zülfüñe ço dur eyd  

Delü göñlüm gibi yo  v di-i amda tenh   (Gazel 4/1) 

Ka , kirpik, bak  gibi ö eleri ile göz, sevgilinin yüzündeki güzellik unsurlar  aras nda ayr  bir yere 
sahiptir. Merhameti ve zulmü ayn  anda ta yan; iri, siyah, i veli göz (Ta , 2018, 45) Klâsik dönem Türk 
airleri taraf ndan nergis, badem, büyücü, katil, kahraman, sarho , kanl , avare gibi kavramlarla birlikte 

an lm t r (Levend, 1984, 493). Usûlî, sevgilinin gözlerinin hafif a l ndan dem vurur. ehla olan göz 
bir büyücüdür ve yeryüzünde fitne kopmas na sebep olmaktad r: 

Fitnesi devr-i zam nuñ ol iki ehl dadur 

Her ne deñlü kim bel  bilürseñ ol b l dadur  (Gazel 27/1) 

Gerçi ba lad  gözüñ gözüme uy u yollar n 

Ol iki se r  s b-i se erden a lasun  (Gazel 104/2) 
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ol iki mest u siyeh-k r gözüñ fitneleri 

Eyledi mu’tekif-i g e-i mey- ne beni  (Gazel 138/3) 

Gözlerin iki önemli unsuru umumiyetle ok ve yaya benzetilen (Kurnaz, 1997, 489) kirpik ve ka t r. 
Kirpikler sivri olmalar  hasebiyle daha çok k l ç, temren, ok gibi kesici ve delici sava  aletlerine 
benzetilmektedir. Usûlî’nin de sevgilisinin kirpiklerini ok temrenine te bih etti i görülmektedir. Bir ok 
ucu da olsa air, ondan ikâyet etmemektedir. Çünkü peykân gelmesi sevgilinin ona bak  atmas  
demektir. Bu, aire taze bir hurma misali tatl  gelmektedir: 

Senden ne gelse atlu gelür aste c numa 

Peyk nuñ old  niteki urm -y  ter le (Gazel 18/2) 

A a daki beyitte ise, airin sevgilinin ka n  ekil itibariyle yaya, nun ve râ harflerine benzetti i 
görülmektedir. air, sevgilinin k saçan gözlerinin üzerindeki bu güzelli i nas l ifade edece ini a rm  
bir ahval göstermektedir: 

N r üzre n n y  ebr  y ud mü k n kem n 

Y  iki kej-r dur olm  r lar  mekr ü fiten  (Kaside 5/7) 

Küçük, tatl , hayat ba lay c  olu u, k rm z  rengi, bal gibi tatl l  ile (Ta , 2018, 271) Klâsik dönem Türk 
airinin bahsetmekten belki de en çok keyif ald  güzellik unsuru sevgilinin duda d r. Rengi itibariyle 

lâl ta na benzetilen ve daha çok bu kelime ile ifade edilen dudak Usûlî’nin iirlerinde yine rengi ve â  
kendinden geçirmesi yönleriyle araba benzetilmi tir. Bu arap öyle tesirli bir arapt r ki akl selim 
sahiplerini bile serseme döndürebilmektedir: 

La’l-i y re hem- ade  olm  yine beñzer ar b 

Cevher-i c na af lar virdi ol y t-  n b  (Gazel 8/1) 

Ey lebi c m n ra lardan leb- -leb ar  idüp 

ev  ile c n-  ulü’l-elb b  b -h  eyleyen  (Gazel 117/2) 

Â k için dudak ne kadar önemli ise o dudaktan ç kan sözler de o kadar önemlidir. Usûlî, sevgilisinin 
sözlerini Cennetteki Kevser suyuna benzetmi tir. Sevgilinin duda  ayn  zamanda hayat vericidir. air, 
bu özelli i Hz. sa’n n ölüleri diriltme mucizesine (Uzun, 2000, 474) telmihte bulunarak anlatm t r: 

Deh nuñdan ç an sözler meger kev er ar b dur 

Ki bir cür’ayla c num  yine mest-i müd m itdüñ (Gazel 69/4) 

Lebleri i y -y  s dan aberler ke f idüp 

aste c na her sözi f  cev b olma  gerek  (Gazel 72/2) 

Hz. sa’n n ölüleri diriltmesi gibi, hasta â a can veren dudak onun nazar nda bir ölümsüzlük suyudur. 
Tuhfe-i Vehbi erhi’ne göre sevgilinin a z  ve can ba layan sözü olan âb-  hayat (Onay, 2007, 1) 
Usûlî’nin a a daki beytinde de benzer manada kullan lm t r. Beyitte air sevgilinin duda  ile 
kendisinden ba ka herkese ölümsüzlük bah etti inden yak nmaktad r. Sevgili air d nda herkesle 
sohbet etmi ; ancak air bu sohbetten hisse alamam t r: 
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ayre virdüñ b-  la’lüñle ay t-  c vid n 

Baña bu dirlik degül öldürse für at k k   (Gazel 139/6) 

Sonuç 

Klâsik Türk iirinin estetik gelene i içinde olu mu  a k üçgeninin ba  ö esi olan sevgili yüzy llarca 
airlerin dilinden dü memi tir. E siz ve yegâne olan sevgili, bu üçlemede â k rolüne bürünen Klâsik 

dönem Türk airinin iirlerinde klâsik nazm n estetik de erleri içinde gâh ay gâh güne  olmu ; boyu 
selviye, saç  sümbüle benzetilmi ; eziyet ve cefalar  ile vefadan habersiz, eri ilmez bir tip olarak tasvir 
edilmi tir. 

Usûlî de bir Klâsik dönem Türk airi olarak sevgiliyi Klâsik Türk iirinin alg  s n rlar  çerçevesinde 
sevgilisini iirlerinde terennüm etmi tir. Onun iirlerinde sevgili vefas z, ta  kalpli bir zalimdir ve iman  
yoktur. air sevgiliyi 18 beyitte vefas z, 16 beyitte zalim, 11 beyitte ta  kalpli olarak anarak onun bu 
özelliklerini ön plana ç karm t r. Sevgili her daim airin sultan  olmakla beraber, güzellik ülkesinin de 
padi ah d r. Kusursuz güzelli i ile airin can  içinde can d r ve tek e lencesidir. 

Sevgili, selvi boyuyla k yamet fitneleri ç karacak kadar fettand r. air 4 beytinde kamet-k yamet ili kisi 
üzerinden sevgilinin elif kadar düzgün boyunu anlatm t r. Gül gibi yanaklar , yüzü airin k blesidir. 
Sümbül gibi büklüm büklüm saçlar  y lan kadar tehlikelidir ve zincir gibi â n elini kolunu 
ba lamaktad r. 6 farkl  manzumede yap lan sünbül te bihi saçlara ilgili yap lan tasarruflarda ön plana 
ç kmaktad r. Sevgili ayn  zamanda Ok gibi kirpikleri, yay gibi ka lar  ile ehla gözleri bir büyücüdür. 
Hayat ba layan duda  arap gibi tatl  ve sarho  edicidir. 

Bunlarla birlikte Usûlî’nin sevgiliye Rumelili bir air olarak yakla m  da öne ç kan hususlardand r. air 
sevgiliyi “begcegizüm” eklinde anarak Rumeli airlerine mahsus samimimi, teklifsiz eday  göstermi tir. 
Yoluna can n  feda edece i sevgiliye “behey” diye hitap ederek halis ve mert tavr n  ortaya koymu tur. 

Usûlî’nin sevgiliyi, Nesîmî’nin de tesiriyle Hurûfî yakla mlarla ele almas , çal man n dikkat çeken 
husular ndan biri olmu tur. air, Nesîmî’nin “yüzün Mushaf olu u” imgesini i leyerek sevgilisinin 
cemalini “kelâmullâh” olarak tasvir etmi , hatta bu hayali bir basamak daha ilerletip onun tüm 
vücudunu bu tabir ile nitelemi tir. 
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42- skendername ve Mahzen-i Esrar’a göre Nizâmî’de evrensel e itlik ideali1 

Tuncay SAYGIN2 

Mehmet Mustafa KARACA3 

APA: Sayg n, T. & Karaca, M. M. (2022). skendername ve Mahzen-i Esrar’a göre Nizâmî’de evrensel 
e itlik ideali. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 711-719. DOI: 
10.29000/rumelide.1075630. 

Öz 

Dü ünce tarihinin en ba ndan beri iki figür öne ç kar. Bu figürlerden biri air di eri ise filozoftur. 
airi ve filozofu birbirine yak nla t ran önemli bir nokta ise ideal tutkular d r. air ideal sözü ararken; 

filozof ise ideal varl  arar. air ve filozof her zaman çok iyi anla amazlar fakat her zaman birbirlerine 
çok ey borçludurlar. Nizâmî Gencevî, felsefe ile iirin birbirini tamamlayan eyler oldu unu dü ünür 
ve iir ile felsefeyi bulu turmay  bu yolla da ideal varl n ideal söz ile dile gelmesine arac l k etmeyi 
amaçlar. 1141-1214 y llar  aras nda ya ad  tahmin edilen Nizâmî, epik ve lirik iirin önemli 
isimlerinden olup hamse türünün de kurucular ndan kabul edilmektedir. Nizâmî’yi air kimli inin 
d nda özellikle skendername ve Mahzen-i Esrar adl  eserlerindeki yakla mlar  ile bir dü ünür ve 
filozof olarak da de erlendirmek mümkündür. Bu yaz da daha çok skendername ve Mahzen-i Esrar 
adl  iki eserini merkeze alarak Nizâmî’nin hümanizma temelinde, evrensel bir e itlik inanc na sahip 
oldu u ileri sürülecek ve bunu nas l savundu u gösterilmeye çal lacakt r. 

Anahtar kelimeler: Nizâmî Gencevî, skendername, iir ve Felsefe, E itlik, Hamse  

The ideal of Universal Equality in Nezami's Iskendername (The Book of 
Alexander) and Makhzan al-asr r (The Treasury of Mysteries)  

Abstract 

Two important figures come into promining during the history of thougth. One is philosopher and 
the other is poet. Key point which bring them closer to each other is their ideal passions. While the 
poet is looking for an ideal word, the philosopher seeks the ideal being. The poet and the philosopher 
don’t always get along very well, but they always owe a lot to each other. Nizâmî Gencevî thinks that 
philosophy and poetry accomplished each other and aims to bring poetry and philosophy together 
and in this way to mediate the expression of ideal existence with ideal words. Nizâmî, who is 
estimated to have lived between 1141-1214, is one of the important figures of epic and lyric poetry and 
he accepted as one of the founders of the hamse genre. Apart from his identity as a poet, it is possible 
to accept Nizâmî as a thinker and philosopher, especially with his thoughts in his works titled 
Iskendername (The Book of Alexander) and Makhzan al-asr r (The Treasury of Mysteries). In this 

                                                             
1  Bu metin “Nizâmide Evrensel E itlik deali” ba l yla 22.06.2021’de Gence(Ganja)’de düzenlenen Universal ideas in the 

works of Nizami Ganjavi adl  etkinlikte Tuncay Sayg n taraf ndan sunulmu  olan özet bildirinin geni letilerek ortak 
kaleme al nm  bir eklidir. 

2  Doç. Dr., Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (Ayd n, Türkiye), 
tsaygin@adu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-7854-8987 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 04.01.2022-kabul 
tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1075630]  

3  Dr. Ö r. Üyesi, Ayd n Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü, Eski Türk 
Dili ABD (Ayd n, Türkiye), mmkaraca@adu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-9763-3151 
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article, we will argue that Nizâmî had a belief in universal equality on the basis of humanism, and we 
will try to show how he defended it.  

Keywords: Nezâmî Ganjavî, skendername (The Book of Alexander), Poem and Philosophy, Equity, 
Hamse 

Giri  

Nizâmî’nin do um ve ölüm y llar  net olarak bilinmemekle birlikte onun a a  yukar  1141-1145 
y llar nda do du u ve 1201-1214 y llar  aras nda da öldü ü dü ünülmektedir. Nizâmî, “Firdevsi’nin 
destans  iir türünü zirveye ta makla kalmam , manzum a k hikâyelerinin en büyük üstad ” unvan n  
kazanm  ve ayn  zamanda hamse türünü kurmu  bir ki i olarak tan nm t r (Kanar 1997: 183). 
Hamse’nin be  mesnevisi de kendisini takip edenlerce defalarca taklit edilmi tir. Bununla beraber, 
“Nizâmî’nin e siz cinaslar ve ince zekây  yans tan retorik oyunlar yla dolu incelikli dilini gölgede b rakan 
ç kmad ” (Schimmel 2017: 63). Gencevî’yi air kimli inin d nda özellikle skendername ve Mahzen-i 
Esrar adl  eserlerindeki yakla mlar  ile bir dü ünür ve filozof olarak da de erlendirmek mümkündür.  

Nizâmî Gencevî, çocuk denilecek ya ta anne babas n  kaybetmi  olmakla beraber oldukça iyi bir e itim 
alm t r. Onun eserleri ontolojik bir temel üzerine in a edilmi tir. Nizâmî, Tanr ’y  her eyin kendisine 
muhtaç oldu u mutlak bir varl k olarak görür ve kendi varl n n da ona borçlu oldu unu ifade eder. 
Hamse’nin ilk metni olan Mahzen-i Esrar’da bu, u ekilde dile getirilir:  

“Yüce Allah ki, varl  bütün varl klardan öncedir. Yerlerin, göklerin yüce yarat c s d r. K dem cihan n 
ba bu udur. Kalemin boynuna muska ba layand r.” (Sevsevil 2012: 13). Allah, varl ktan haberdar eden, 
bilgiyi lütfeden, ahlak ve hikmeti ö retendir. Mutlak oldu u için “Onun kat nda varl k, yokluk, alçakl k, 
yükseklik birdir. Olmu , olmam  hep ayn  eydir.” (Sevsevil 2012: 13). Allah varl k zincirini birbirine 
ba lam  ve belirli biçimlerde ve güzellikte yaratm t r. Dünyay  ve canl l  da böylesi bir nizama tabi 
k lm t r.  

Baz lar  onun felsefedeki yetkinli ini öyle dile getirmi tir: “Nizâmî, hikmet ve felsefede o kadar 
yükselmi tir ki e er iir ile i tigal etmeseydi, o parlak öhretini felsefede yapard .” (Sevsevil 2012: 7). 
limlerde böylesi derinlik kazanm  olmas n n yan  s ra Nizâmî, karakteriyle de örnek bir ki i olarak 

kabul görmü tür. Nizâmî’nin eserlerinden, onun dünya nimetlerine yüz çevirdi i ve zahidâne bir ya am 
sürdü ü anla lmaktad r. Nizâmî, Mahzen-i Esrar ba ta olmak üzere ço u eserinde mal ve mülkün, 
dünya hayat n n geçicili ine vurguda bulunur ve bununla ilgili edebî hikâyeler anlat r. Bu hikâyeler 
ki ileri hak yola davet etmek üzere anlat lm lard r. Nedir bu hakikat yolu ve nas l anlat labilir? 

Hakikat’i aramak: air ve filozof 

Dü ünce tarihinin en ba ndan beri iki figür öne ç kar. Biri air di eri ise filozof figürüdür. airi ve 
filozofu birbirine yak nla t ran önemli bir nokta ideal tutkular d r. air ideal sözü ararken, filozof ideal 
varl  veya varl n hakikatine ula man n yollar n  arar. air ve filozof her zaman çok iyi anla amazlar 
fakat her zaman birbirlerine çok ey borçludurlar. Nizâmî Gencevî, felsefe ile iirin birbirini tamamlayan 
eyler oldu unu dü ünür. Dolay s yla iir ile felsefeyi bulu turmay  bu yolla da ideal varl n ideal söz ile 

dile gelmesine arac l k etmeyi amaçlar.  

Nizâmî, Hüsrev ile irin’de kendi amac n n hakikate ermek oldu unu hemen en ba nda u ekilde 
Tanr ’ya dua ederken dile getirir: “Allah m! Muvaffakiyet kap s n  aç ve Nizâmî’ye hakikat arama yolunu 
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göster. Bana bir gönül ver ki, seni yak nen bilmeye lay k olsun, bir dil ver ki, daima seni ans n, övsün.” 
(Sevsevil 2012: 19). Onun için eserlerinin her birinde amaç hakikate yakla mak ve Allah’ n parlak 
nuruna yak nla makt r. Bunun gerçekle mesi için kullan lacak anahtar ise “söz”dür. Nizâmî, Mahzen-i 
Esrar’da sözün hikmetini u ekilde aç klar. “Söz, gönüllere ses vermedikçe çamurdan yarat lm  ten 
içinde can yerle medi. Kalem, harekete ba lay nca cihan n gözü de sözle aç ld . Sözsüz âlemin sesi 
ç kmaz.” (Gençosman 2014: 43). Onun ifadesiyle “sözden daha keskin bir ey yoktur. Dü üncenin ba , 
say n n sonu hep sözdür.” (Gençosman 2014: 43). O hâlde varl n anlam n  bize veren ey sözdür ve bu 
nedenle her eyin hikmeti ancak söz ile anla l r. Böyle oldu u için söz kendisi d nda bir eye ihtiyaç 
duymaz. Nizâmî’ye göre sözün de eri hiçbir eyle ölçülmez ancak her eyin k ymeti söze ba l d r. Sözün 
önemini ve mutlakl n  öyle özetler: “Hiç kimse söz mertebesinden daha yüce bir mevkie oturamaz. 
Bu mülkün devleti sözlerdir.” (Gençosman 2014: 44).  

Nizâmî nazar nda, aire dü en görev ise söze ideal ölçüyü vermek ve buna göre hakikati dile getirmektir. 
air hakikati dile getirdi i için onun yeri peygamberlerin yan d r. “Söz erenleri birer s r perdesidirler, 

peygamberin ndan birer gölgedirler.” (Gençosman 2014: 45). “Peygamberler hakikatin özü, airler 
de d  kabu udur.” (Gençosman 2014: 45). airin böyle kutlu bir vazifesi oldu u için ahlak  ve ki ili i de 
buna yara r olmal d r. Onun ifadesiyle, “söz ülkesinde diz çökmü  olanlar, her e i e ba  koymazlar.” 
(Gençosman 2014: 45). Nizâmî’ye göre söz en de erli olan eydir ve bu nedenle air soylu bir duru  
sergilemelidir. Onun mutlak olarak mütevaz , mahcup ama yine de uyan k ve akl  ba nda olmas  
gerekir. htiyatl  ve dikkatli olmal d r ki yüksek fikirlere ula abilsin (Gençosman 2014: 46-47). Elbette 
burada söz ile ifade edilen ey yaln zca ses ile ortaya ç kan ifadeden ibaret de ildir. Herakleitos’un 
terminolojisindeki logos ile oldukça benzer bir ekilde kullan lan söz, evrende mevcut olan düzenin dile 
geli idir. Bu nedenle onu evrenin gizli düzeni eklinde görmek mümkündür. Hiç bir eyin “sözden yüce 
bir mevkie sahip olamayaca ” iddias , sözün evrenin mutlak kanunu oldu u anlam na gelecektir.  

Nizâmî aç s ndan filozof t pk  air gibi bir hakikat yolcusudur. Filozoflara dair en fazla de erlendirmeyi 
ve felsefeyi ele alma eklini aç kça görebildi imiz skendername’nin kbalname kitab nda farkl  filozof 
tiplemeleri olarak en çok Aristoteles, Eflatun ve Sokrates’i konu edinir. Burada kendisinin ak l ile dost 
oldu u için filozoftan ders ald n  söyler:  

badet ediyor tenha, kimsesiz,  

Bulamaz yan na bir kimse yol, iz. 

Akl ile dost olmu  Nizâmî tekin,  

Ondan ders alm t r Nizâmî kesin… 

aha tesir etti verilen haber,  

Sokrat’  daha çok sevdi skender ( en 2019: 407).  

Bilindi i üzere,  

“ kbalname’de skender’in etraf na toplad  Erestu (Aristoteles), Valis, Belinas, Sokrat (Sokrates), 
Ferfuriyus (Porphyrius), Eflatun (Platon) ve Hürmüz gibi filozoflarla evren, y ld zlar, yeryüzünde 
hayat, hayat n olu umu, ölüm vb. konularda sohbetleri yer al yor; bu sohbetlerde insanl n amac  ve 
görevleri, insanlar aras ndaki ili kiler ve bunlar n kamu yarar na hizmet etmesi gerekti i hakk nda 
ilginç fikirler ve çözüm yollar  ileri sürülüyor.” (Nahmedov ve Sayg n 2012: 128).  

Nizâmî, burada söz konusu filozoflar  farkl  farkl  ekillerde de erlendirir ve genel olarak onlar  bir 
hakikat elçisi gibi görür. Nizâmî’nin filozof tiplemelerinden biri olarak Aristoteles bir tür ö rencidir. 
Ö renmeye niyetli ancak zaman zaman kendini be enen bir figür olarak Aristoteles, yine de bir k 
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timsali yön vericidir. Bununla birlikte Nizâmî, bilgide en yüce makam olarak yaln zca Tanr ’y  görür ve 
filozofun bilgisinin bir s n r  oldu unu dü ünür. Yarat lm lar aras nda üstünlük yine de ilim iledir. 

“Âlimdir gözümde en aziz insan! 

limle, hünerle!-Ba ka tür hiç kes 

Kimseye üstünlük eyleye bilmez!  

Rütbeler içinde seçilir bili,  

Herkesten yücedir âlimin yeri!” 

Böyle karar verdi; yan nda ancak, 

Herkes öz ilmiyle bir yer tutacak. 

Herkes ilme, fenne eyledi ra bet, 

Çünkü ilme te vik ederdi devlet. 

lme k ymet koydu büyük hükümran, 

lm ile yüceldi dünyada Yunan ( en 2019: 405).  

kbalname’de Aristoteles, “kendisini herkesten yukar  tutan” eklinde de erlendirilirken, Eflatun ise 
daha yüce bir makamda de erlendirilir. Eflatun’u bir tür gönül ehli olarak anan Nizâmî, onu bir Anka 
ku una benzetir ve her türlü canl ya hükmeden bir saz icat eden ki i olarak hikâye eder. Bu ekliyle, her 
eyin s rr na erme makam  için musikinin kullan lmas  ise temelde filozof ve airin bulu tu u ortak 

noktad r: 

Eflatun yaratm  öyle bir perde 

Ki, onu bir bilen yoktur hiç yerde ( en 2019: 400). 

Perde sembolik dil itibariyle geçi i, de i ebilirli i, gizli olan n aralan n  ifade eden ve anlamca çok 
zengin bir semboldür. Bu sembolün müzikal bir terim eklinde kullan m nda da denge ve ahenk vurgusu 
söz konusudur. Nizâmî, air ve filozofu birbirine oldukça yak nla t r r ve onlar aras ndaki en özel 
bulu ma noktas  olarak da evrenin s rr n  görebilmelerini görür. Her ikisi de evrende mevcut olan ahengi 
bilirler, dengenin fark ndad rlar, eylere hükmetmenin imkân n söz ve sanat oldu unun 
bilincindedirler.  

Ona göre bu fark ndal k ve bunlar n bilincinde olma hâli filozofu da airi de bir zahit ya am na 
yönlendirecektir. Nizâmî, kendi ya am nda buna her zaman dikkat etmi  ve bunu da hiçbir zaman bir 
saray airi olmayarak göstermi tir. Eserlerinde de bu ahlak  benimsedi ini aç k aç k gösterir. Bilgen’in 
ifadesiyle,  

“Gerek ilk mesnevisi olan Mahzan al-Asrâr’daki gerekse di er eserlerindeki ifadelerinden, 
Nizâmî’nin, dünya nimetlerine yüz çevirerek zahidâne bir ya am sürdü ünü ve tasavvufa yöneldi ini 
görmekteyiz. air özellikle, nispeten genç bir ya ta kaleme ald  Mahzan al-Asrar’da ahlakî ve 
tasavvufî konulara ili kin görü lerini, riyazet ehli bir sufinin içtenli i ile ifade ve telkin etmi tir.” 
(Bilgen 1991: 16).  

deal bir ahlak için dünya i lerinden vazgeçmeyi telkin eden Nizâmî, filozof hayatlar ndan ise Sokrates’in 
hayat n  buna örnek gösterir. kbalname’de skender’le Sokrates’in hikâyesinde zahitli i ve Sokrates’in 
zahit ya am n  u ekillerde tasvir eder: 

Bir alim diyor ki: Bir zaman Yunan  

Ehli u ra mam  asla bir i e,  
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Herkes zahitli i etmi ti pe e; 

Dünyada göz yumup istirahate,  

Onlar hor bak rd  zevke, ehvete,  

Çok bilmek, az yemek yolu tutarak,  

Herkes riyazetle me guldü ancak ( en 2019: 405). 

Quluzade’nin de erlendirmesiyle, Nizâmî için, Dünya nimetlerinden el çekmek insana öz de erini 
bulmak ve korumak için laz md r. Bu nedenle de Nizâmî’nin kahramanlar nda terki-dünya etmeye 
meyletme buradan do ar. Nizâmî’nin kahramanlar  insan n liyakatini ve gururunu korumak ad na züht 
hayat na meyletmi lerdir (Quluzade 2004: 8). Sokrates’in hikâyesi bunun iyi örneklerindedir. 
Hikâyenin ilerleyen dizelerinde Sokrates’in ya am eklini ve nas l dünyevi zevklerden vaz geçmi  bir 
ya am sürdürdü ünü4 ise u ekilde anlat r Nizâmî: 

Düzdür, sert olsa da Sokrat’ n sözü, 

Be endi onlar  skender özü. 

Bildi, onu ancak halvette görür,  

Piyade yolland  ora skender. 

Gördü ki ya yor çok peri an, tek, 

Harabe kö ede bir hazine tek. 

Dünya i lerine yummu  gözünü, 

Hücreye çekmi ti Sokrat özünü ( en 2019: 409).  

airin gözünde Sokrates’in hayat  skender’in hayat ndan daha yücedir. Sokrat, yetinmeyi bilendir. 
Hükümdar ise h rsl d r ve dünyaya malik de olsa gözü doymam t r. Bu nedenle ilerleyen sat rlarda 
Nizâmî, Sokrates’in dilinden filozofun hükümdardan nas l üstün oldu unu ise öyle dile getirir: 

“Ben ferman verenim, sen ferman alan!” 

aha öfke geldi, söyledi ona: 

“Bu örtülü sözden de, nedir mana?” 

Yine cevap verdi ak ll  Sokrat: 

“Dinle, manas n  derim bu saat: 

Benim heves adl  bir nökerim var, 

O daim önümde fermanla durur.  

Ayn  on nökerin nökerisin sen,  

Bana kul olana kulluk edensin!” ( en 2019: 409).  

Nizâmî’nin skendername’yi Büyük skender’i övmek üzere yazd  dikkate al n r ve bu ifadeler bu bilgi 
nda de erlendirilirse, onun övgüyü ahtan çok üstün ahlak  olan filozofa yapt  anla lacakt r. 

Sokrates’in kanaatkârl  onu yüce k l r. Leylâ ile Mecnun’da kanaat u sözlerle övülür: “Kanaatkâr insan 
hep sayg  görür/Kanaat n velâyet oldu unu görür.” (Tokmak 2013: 229). Gencevî’nin gözünde 
insanlar n en yücesi en ahlakl  olan d r. En ahlakl  olan ise bu dünyan n geçici heveslerine de er 

                                                             
4  Tarihi bir bilgi ile de erlendirildi inde Nizâmî’nin ifade etti i gibi Sokrates’in dünyadan el etek çeken biri olmad  

rahatl kla görülebilmektedir. Hatta Sokrates ça da lar  olan Sofistlere kar  Atina düzenini korumak üzere gençleri e iten, 
onlara felsefe ö retme heyecan  duyan, Atina’n n ahlaki ve siyasi yap s  ad na verdi i mücadele ile can ndan olmu  bir 
dü ünürdür. Bu nedenle Sokrates’in böyle bir manada zahid olmad  aç kt r. Nizâmî’nin zühd olarak gördü ü ise ancak 
dünyevi servetten vaz geçme olabilir.  
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vermeyen, arzular na ve isteklerine kulluk etmeyendir. nsan n arzu ve istekleri onun hayvani yönleridir. 
Bunlara teslim olanlar gaflettedir ve gaflet uykusundad r. aire dü en ise t pk  filozofun yapt  gibi 
onlar  bu gafletten uyanmaya ça rmakt r.  

Nizâmî, Mahzen-i Esrar’da insan n varl k zincirindeki yerini ve gafletten uyanmas n n artlar n  öyle 
anlat r:  

“Ey gaflet uykusu içinde ho nut ya ayan Ademo lu! Yiyip içmede senin öküzden, e ekten ne fark n 
var? Yerde olup bitenlerden habersizsin. i nazar ve ak l sahipleri anlayabilir. Gafillerle 
duygusuzlar n, zamanenin gam yla ne ilgisi var?” (Gençosman 2014: 127).  

Devam nda insan  erefli k lan ve yücelten yönün ak l oldu u, insan n ancak ak l yolundan giderek ve 
akl n ayd nl n  seçerek gafletten uyanabilece ini belirtir. nsan “ba  gökte, aya  çamurda” olan bir 
varl kt r. Ki i “kendinin bedenin garaz kirlerinden temizlemeli” ve do rulukla hareket etmelidir. Zira, 
“Yi itin z rh  onun do rulu udur” ve herkes günü geldi inde hesab n  verecektir (Gençosman 2014: 127-
129). Bu nedenle uyanm  ki i ahlaki do ruluktan sapmamal d r. 

“Sana gizli i lerin aç k gösterilecek, az verdiklerin, çok ald klar n meydana ç kacak. Kendini 
al veri te günahkâr etme, çok vermeye az almaya çal . Gül e rili i yüzünden kuca nda dikenler 
buldu, eker kam  do rulukla o tatl l  elde etti. Do rulu un bayrak çekti i yerde hakk n yard m  
imdada ko ar.” (Gençosman 2014: 129).  

Gencevî’nin bu de erlendirmelerinde gördü ümüz temel hususlardan birisi ahlak ve akl n merkezî 
önemde oldu udur. air ve filozofun yüceli i ve erefi insani yücelikte gizlidir. S rra eren insan, dünyaya 
ve dünyevi arzulara s rt n  döner. Filozof ve airi üstün k lan ise bu s rra ermi liktir. S rra eren, her eyin 
varl n  Tanr ’ya borçlu oldu unu ve Tanr ’n n hükmünün d nda bir hüküm olmad n  bilir. Bu 
anlay lar  ile Nizâmî’nin bir tür evrensel hümanizma5 tezine sahip oldu u ifade edilebilir.  

“Ortaça  hümanizminin zirvesi say lacak bu eserlerde ah, çoban, hizmetçi, bilgin, asker, air, 
bahç van, filozof, komutan, mimar, çiftçi ve di er insanlar aras nda rkî, dinî, kavmî, sosyal ay r m 
yap lmaks z n, onlara topluma yararl l k derecesine göre de er verilmektedir. Bu anlamda 
Genceli’nin temelde e itlikçi bir görü e sahip oldu u görülmektedir.” (Nahmedov ve Sayg n 2012: 
127). 

E itlik ideali  

Nizâmî’nin kbalname’de anlatt  hayalî devlet onun dü üncesinin olgun bir ürünüdür ve ayn  zamanda 
toplumsal hayata dair inanc n n bir özetidir. Bu m sralarda anlat lan bir ütopya devleti oldu u kadar 
ayn  zamanda bir ahlaki idealdir. Ayr ca nsanlar n iyi ya am için nelere dikkat etmesi gerekti inin de 
bir aç klamas d r.6  

Nizâmî, skender’in kuzeye ve Yecüc Seddi’ne ula mas n  anlatt ktan hemen sonra bir güzel diyara 
ula t n  hikâye eder. Burada gördü ü hayat bir tür cennet ya am d r. Tabiat tamamen ba ka türlüdür. 
Mal ve mülkler için s n r, çeper yoktur, sürüler çobans zd r. Kap s  ve kilidi olmayan bu memlekette 
varl k çok, açl k ve eksiklik yoktur ( en 2019: 491-492). O diyar n halk  skender’i kar lar ve sofraya 

                                                             
5  Nizâmî’nin dü üncesi ku kusuz bat l  bir felsefi hümanizma de ildir bununla beraber sadece insana insan olarak de er 

veren bir anlay  oldu u için hümanizma olarak an labilir. slam dünyas nda yerle ik olan bir dü üce olarak 
“müsammaha” ku kusuz ki Nizâmî’nin dü üncesi ad na daha isabetli bir adland rma olacakt r.  

6  Bu ütopya devletinin bir aç klamas  için bkz. Ahmad Nahmedov; Tuncay Sayg n, “Do u’dan Bir Ütopya Kenti: Genceli 
Nizamî’nin s-kendername Eserinde deal Kent.” dealkent, 3 (5). 
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buyur eder. Bunun üzerine geli en sohbette skender, bu memleketin hikmetini onlara sorar. Onlar da 
öyle anlat r: 

Bizim güzeran  sordu hükümran, 

Buyurup dinlesin, biz edek beyan; 

Do rusu udur ki bizler kadimden  

Bu da , bu çölü etmi iz mesken.  

Fakir bir tayfay z, üstelik dindar, 

Düzlükten geçmeyiz asla k l kadar.  

E ri dolanmakla yoktur i imiz, 

Düzlükten ba ka yol tan may z biz. 

E rilik yoluna çekmi iz hisar, 

Düzlükle olmu uz azaptan kenar. 

Yalan getirmeyiz biz dilimize, 

E ri uyruklar da görünmez bize.  

Faydas z etmeyiz hiç sorgu sual, 

Çünkü Allaha da ho  gitmez bu hal. 

Allah’tan ne gelse, ederiz ükür, 

Çünkü na-raz l k na- ükürlüktür. 

… 

Acizin derdine ederiz çare, 

Kurtar r z onu dü erse dara. 

… 

Bizde beraberdir herkesin var , 

Beraber böleriz bütün mallar . 

… 

Bekçisizdir otlar, bizim mal-davar.  

Bizim çocuklar  büyütür Allah,  

Nah ra îr, peleng dokunmaz asla. 

Bizim koyuna de mez canavar ( en 2019: 492-493).  

Burada ortaya ç kan ya ant , mülkiyetin olmad  ve insanlar n sadece iyi ahlak üzerine hareket ettikleri 
bir ya ant d r.7 Bu ya ant y  mümkün k lan ey ise ki ilerin sahip oldu u iyi niteliklerdir. Daha ba ka 
eserlerinde de Nizâmî’nin srarla üzerinde durdu u ey iyi hayat n ancak ahlak ile mümkün oldu udur. 
E er insanlar yetinmeyi bilir, Allah’a tam olarak iman ederler ve ona güvenerek hareket ederlerse her 
i leri yolunda gider. nsanlar n böyle ya amalar  için Allah’ n kulu olduklar n  bilmesi ve buna göre 
ya amalar  gerekir. nsanlar e er Allah’a teslim olmu larsa kötülük yapamazlar. Kötülük yapmazlarsa 

                                                             
7  Nizâmî’nin burada savundu u mülkiyetin ortakl  tezi slam Hukukunda olmayan bir anlay  eklidir. Bu dü ünce onun 

ki ili ine yordanabilir. Nizâmî’nin ideal toplum tasar m n n en önemli kayna  olan, Farabi’nin El-Medinetül Faz la’s nda, 
Aristotelesçi politik anlay  yerine Platoncu Politik tutum benimsenmi  görünmektedir. Her ne kadar Aristotles, Platon’un 
savundu u mülkiyet ortakl n  ele tirmi  olsa da bir Aristotelesçi olan Farabi bu konuda Platon’un dü üncesine yak n 
durmu tur. Nizâmî de bu hususta Farabi’yi takip etmi tir.  
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do a da onlara iyilikler ihsan eder. E er böylesi bir kanaatkârl k ve teslimiyet olmazsa insanlar kötülü e 
yönelirler.  

skender, bu gördüklerinden sonra bunun bir ibret oldu unu ifade eder ve “Dünyay  gezi im, art k 
yeterdir” ( en 2019: 494) der. Bu ifade Nizâmî’nin Hamse’sinin de anlam n  gösteren bir dizedir. Çünkü 
Hamse’nin son kitab  olan skendername bir yönüyle bir yolculuk metnidir. Bilindi i üzere tasavvufi bir 
anlay a sahip olan Nizâmî’nin zihninde yolculu un manas  insan n dünyadaki yolculu udur. Bu 
nedenle skendername insan için amaç ve hedefin ne oldu unu gösteren bir kitapt r. Aranan marifeti ve 
s rr  ifade eden bu ya ant n n merkezinde ise bütün insanlar n e it oldu u ve birbirine üstünlük 
taslamamas  gerekti i inanc  vard r. nsan  yüce k lan ey onun akl  ve ahlak d r. Yoksa o bir hayvandan 
farkl  de ildir. Ula lmas  gereken hedef bu hayalî ülkede gördü ümüz bar , karde lik ve e itlik hâlinde 
ya amd r ve bu ancak insanlar n iyi bir ahlaka sahip olmalar yla mümkündür.  

Sonuç 

Büyük air Nizâmî’nin Hamse’si estetik aç dan büyük bir öneme sahip oldu u kadar felsefi aç dan da 
k ymete de erdir. Burada bir ahlak ideali anlat l r ve bu ahlak idealinin temelinde insanlar aras nda 
e itlik vard r. nsanlar aras ndaki e itlik onun di er felsefi dü ünceleriyle bütünlüklüdür. E er ki i 
Allah’ n mutlak varl k oldu unu ve di er varl klar n ona muhtaç oldu unu kabul ederse zaten kendisini 
üstün göremez. nsan n üstün bir yönü varsa o da akl  ve ahlak d r. airler ve filozoflar insanlara güzel 
ahlak  anlatmal  ve ayn  zamanda hayatlar n  da buna göre düzenlemelidir.  

Nizâmî’ye göre Allah bir varl k zinciri ile bütün varl  birbirine ba lam  ve canl l  da bu nizama tabi 
k lm t r. nsan, aya  çamurda ba  gö e do ru yönelmi  bir canl  olarak bu nizam  gördü ü nispette 
yücelik kazanabilecek bir varl kt r. Bu yüceli i görmesi ise söz ve ak l ile olanakl d r. Bu nedenle o ideal 
sözü arayan bir dü ünceden bahseder ki bu bir tür iir ve felsefenin bulu mas  anlam na gelmektedir. 
Sözü en yüksek mertebede diye tan mlayan Nizâmî söz erenlerini birer s r perdesi, peygamberin 

ndan bir gölge eklinde de erlendirir. Onun için bilgide en yüce makam Tanr ya aittir ve filozofun 
bilgisi elbette s n rl d r. Ancak insanlar için en iyi ya am ancak ideal bir ahlak ile bu ise kanatkâr bir 
ya am ile olanakl d r.  

Nizâmî’nin eserlerinde s kl kla kar la lan felsefi yön skendername’de daha yo un ve bütünlüklüdür. 
Burada toplumsal hayata dair bir inanç ortaya koyan air, ideal bir devlet tasvir ederken bunun ancak 
ideal insanlarla mümkün oldu unu savunur. Zira tasvir etti i toplumda ki iler Allah’a tam bir iman ve 
teslimiyet içindedirler. Bu nedenle de onun tasarlad  ütopya düzeninde mülkiyete yer yoktur. Bu 
ütopya devletinde, kötülük dü ünmeyen, payla may  bilen insanlar yetinmeyi bildikleri için Tanr  
kar s ndaki kul olma e itli ini toplumsal hayatta da görür ve gözetirler. 

Nihayetinde, Nizâmî’nin felsefi dü üncesi daha çok ahlak ekseninde olmakla beraber iirinin arka 
plan nda her zaman ontolojik tezler mevcuttur. Nizâmî’nin evrenin nas l bir düzene sahip oldu u ve 
bilginin dereceleri konusunda ço unlukla döneminin filozoflar ndan Fârâbî’yi takip ederek bu 
dü üncelerini geli tirdi i anla lmaktad r. Onun e itlik tezi de yine büyük olas l kla Fârâbî’nin etkisinde 
ekillenmi tir. T pk  Farabi gibi o da insanlar n erdemli olmalar yla iyi bir toplumsal ya ama 

kavu ulabilece ini savunur. Burada temel ilkenin ise Tanr  kar s nda itaatkar kul olma bilinciyle ortaya 
ç kan bir e itlik oldu unu dü ünür.  
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43-I knâme ve Gül ü Hüsrev’de yeniden yaz lan ortak hikâyeler 

Sibel KOCAER1 

APA: Kocaer, S. (2022). I knâme ve Gül ü Hüsrev’de yeniden yaz lan ortak hikâyeler. RumeliDE Dil 
ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 720-731. DOI: 10.29000/rumelide.1075635. 

Öz 

Bu makalenin oda nda on dördüncü yüzy l n sonu ile on be inci yüzy l n ba lar na tarihlenen iki 
mesnevide yer alan iki ortak hikâye vard r. ncelenen mesnevilerden birincisi, ad n n 
Mehmed/Muhammed oldu u bilinen bir air taraf ndan yaz lm , akademik literatüre ilk kez 
I knâme (1398) ad yla tan t lm  ve kayna  henüz ke fedilmemi  olan bir mesnevidir. kinci mesnevi 
ise, Tutmac  ad yla an lan bir air taraf ndan Farsçadan çevrilmi  olan Gül ü Hüsrev’dir (1406). Her 
iki mesnevinin de yazarlar  hakk nda günümüze ula m  bir bilgi yoktur. I knâme mesnevisinin 
kurgusu â klar n kavu ma – ayr l k – kavu ma maceralar  aç s ndan Gül ü Hüsrev ile benzerdir. Her 
iki mesnevi de kurgu ve içerikleriyle ehzade knâmeleri olarak tan mlanan mesnevi gelene inin bir 
parças d r. Bu makalede incelenen ortak hikâyelerden birincisi, mesnevi kahraman n n oynad  bir 
a k oyunu ile esaretten kurtulmas n  anlat r. kinci ortak hikâye ise, yatakta y lan ile gelen ölümün 
hikâyesidir. ki mesnevi aras nda metinsel ba lar kuran esaretten kurtulmay  sa layan a k oyunu 
hikâyesi ve kaleye kaç r lma motifi bu iki mesneviyi karma k bir biçimde birbirine dola t r r ve bu 
metinlerin ortak bir hikâye veya kaynaktan farkl  kollara ayr lm  oldu unu dü ündürür. 
Mesnevideki ana kahraman n veya â klardan birisinin ömrünün y lan ile sonlanmas  ise iki 
mesneviyi de eski mitik geleneklere ba lar. Yak n Do u ve Yunan mitlerinde ömür ve zaman ile 
ili kilendirilen y lan, ayn  zamanda kozmik döngünün de sembolüdür. Her iki mesnevide de y lan 
ömrü temsil etmekte ve y lanla gelen ölüm bir döngünün biti ini ve yeni bir döngünün ba lang c n  
imlemektedir. 

Anahtar kelimeler: I knâme, Gül ü Hüsrev, ortak hikâyeler 

Variants of shared episodes in the I knâme and the Gül ü Hüsrev 

Abstract 

This article focuses on two masnavi works which are dated to around the fourteenth and the 
beginning of the fifteenth century. The first has been introduced to the academic studies under the 
title I knâme (1398), a composition of the poet Mehmed/Muhammed while its source(s) has yet to 
be discovered. The second, Gül ü Hüsrev (1406), is a translated work. The name or nickname of the 
poet/translator is Tutmac . No information has survived about either of the poets/translators of these 
two works. The plot of the I knâme resembles that of the Gül ü Hüsrev in terms of the adventures of 
their protagonists who keep on losing each other and being reunited. Both works belong to the specific 
category of the masnavi tradition which is defined as the books of love for princes ( ehzade 

knâmeleri). This article discusses two stories common to both masnavis. The first is about the 
escape of the protagonist from captivity with the help of a love-game trick. The second is about death 
caused by a snake in the bed. The motif of being captured in a castle and the escape of the protagonist 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Band rma Onyedi Eylül Üniversitesi, nsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim ve Tercümanl k 

Bölümü (Bal kesir, Türkiye), skocaer@bandirma.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-2024-6350 [Ara t rma makalesi, Makale 
kay t tarihi: 21.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1075635] 
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by a love-game trick establish textual connections between these two masnavis, entwine them in a 
complex way and suggest that they are the later variations of either of a common story or of a common 
source. Also, the episodes about the death of the protagonist or lover by a snake connect these two 
works with the ancient mythologies and beliefs. The snake symbolizes the span of life and time in 
Near Eastern and Greek myths, and is also a symbol of the cosmic circle. In both stories the span of 
life is represented by the snake and accordingly the death caused by the snake symbolizes the end of 
one cosmic circle and the beginning of another.  

Keywords: I knâme, Gül ü Hüsrev, shared episodes 

Giri  

Türkçe a k mesnevileri klasik edebiyat çal malar n n merkezinde yer alan temel ara t rma konular  
aras ndad r. Günümüze de in bu mesneviler say s z ara t rmaya konu olmu  ve bu mesnevilerin 
transkripsiyon harflerine aktar m , nüsha farklar  gözetilerek kar la t rmal  okumalarla yap lan 
edisyonlar  ve dil incelemeleri büyük ölçüde tamamlanm t r. Bunlar n yan nda, bu mesnevileri 
içerdikleri mitik ö eler, mazmunlar, karakter çözümlemeleri ve kurgusal yap lar  gibi farkl  konu 
odaklar yla inceleyen çal malar da gün geçtikçe artmaktad r. Bu mesnevilerde yer alan ortak veya 
benzer hikâyeleri, bu mesneviler aras ndaki metinleraras  ili kileri ve ortak kaynaklar  ara t ran 
çal malar ise say ca azd r. Bu makalenin oda nda on dördüncü yüzy l n sonu ile on be inci yüzy l n 
ba lar na tarihlenen iki mesnevide yer alan iki ortak hikâye vard r. ncelenen mesnevilerden birincisi, 
ad n n Mehmed/Muhammed oldu u bilinen bir air taraf ndan yaz lm , akademik literatüre ilk kez 
I knâme ad yla tan t lm  ve kayna  henüz ke fedilmemi  olan bir mesnevidir. kinci mesnevi ise, 
Tutmac  ad yla an lan bir air taraf ndan Farsçadan çevrilmi  olan Gül ü Hüsrev’dir. Her iki mesnevinin 
de yazarlar  hakk nda günümüze ula m  bir bilgi yoktur.  

lk kez Sedit Yüksel taraf ndan I knâme ad yla yay mlanm  olan ve Mehmed/Muhammed adl  bir aire 
atfedilmi  olan mesnevinin yaz l  tarihi 1398’dir (Mehmed, 1965). Mesnevinin Ferru  u Hüm  
(Ferru n me) ad yla Semih Tezcan ve smail Hakk  Aksoyak taraf ndan haz rlanan yeni bir ne ri ve dil 
incelemesi bas m a amas ndad r (Muhammed, 2021). Mesnevinin sebeb-i telif bölümünde anlat ld na 
göre, air, M s r sokaklar nda dola t  bir gün bir dellâl taraf ndan sat lan bir kitaba rast gelir, kitab  
ald nda kitab n K r m veya H tay halk  taraf ndan “olgay bolgay” tan m yla niteledi i Tatar dilinde 
yaz lm  oldu unu görür ve kitaptaki mensur hikâyeleri nazma çeker. Sedit Yüksel’e göre mesnevideki 
yer ve ah s isimlerinin Farsça olmas  mensur nüshan n kayna n n ran edebiyat  oldu unu 
dü ündürmektedir. Ayr ca, Yüksel’e göre, “olgay bolgay deyimi” nedeniyle bahsedilen Tatar dili 
K pçakça olmal d r (Yüksel, 1965, s. 20-21).2 Semih Tezcan, Ferruh u Hümâ ad yla tan tt  bu 
mesnevinin yazar n n sözlerinin “do ru olabilece i gibi pekâla bir topos da” olabilece ine dikkat çeker 
ve bir topos olsa bile bu iddian n “on dördüncü yüzy lda öteki Türk dillerinden Anadolu ve Rumeli 
Türkçesine çeviriler yap ld n  gösteren bir kan t niteli inde” oldu unu belirtir (Tezcan, 2015, s. 547-
548). Tezcan, Eski Anadolu ve Rumeli Türkçesi metinlerinde yer almayan fakat bu mesnevide geçen köle 
anlam ndaki degin kelimesine odaklan r ve bu kelimeden yola ç karak “Acaba bu mesnevi gerçekten 
‘K r m veya H tay Türkçesinden çevrilmi ’ olabilir mi?” sorusunu sorar (Tezcan, 2015, s. 550).  

Gül ü Hüsrev mesnevisi ise üç doktora tezine konu olmu  ve üç kez tenkitli metni olu turulmu tur 
(Yolda , 1998; Solmaz, 2007; K z lta , 2018). En son haz rlanan doktora tezi önceki iki doktora tezinden 
farkl  bir nüshay  da içermesi nedeniyle günümüzde mevcut olan en kapsaml  tenkitli metindir (K z lta , 
                                                             
2  Bilindi i üzere “Olga-bolga sorunu” Türk dilleri tarihinin tart mal  konular  aras ndad r, bkz. Tekin 1973-1974. 
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2018). Tutmac  adl  ya da mahlasl  bir aire atfedilen Gül ü Hüsrev, Ferîdüddîn Attâr’ n (öl. 1221) ayn  
ad  ta yan, bununla birlikte Hüsrev-nâme olarak da tan nan Farsça mesnevisinin çevirisidir (Levend, 
1959; entürk ve Kartal, 2012). Türkçenin çeviri tarihi ile ilgili ara t rmalarda dikkat çekildi i üzere, 
Türkçenin yaz  dili olarak Anadolu’daki olu um ve geli im sürecinde Farsçadan yap lan edebî metin 
çevirileri günümüzdeki çeviri anlay ndan farkl d r (Paker, 2002; Paker, 2014). Döneminin çeviri 
anlay n n ölçütlerine uygun olarak, Tutmac ’n n Gül ü Hüsrev çevirisi kaynak metnin bire bir Türkçeye 
aktar m  de ildir. Attâr ile Tutmac ’n n mesnevilerini kar la t rmal  olarak inceleyen Agâh S rr  Levend, 
Tutmac ’n n olu turdu u metnin Attâr’ n mesnevisine göre oldukça k sa oldu una dikkat çeker (Levend, 
1959, s. 161). Levend’in inceledi i nüshada mesnevinin yaz ld  tarih yoktur, fakat mesnevide 
Ahmedî’nin (öl. 1413) skender-nâme’si ve eyho lu Mustafa’n n (öl. 1413/14?) Hur id-nâme’sinin 
övülmesi nedeniyle Levend, Gül ü Hüsrev mesnevisinin Ahmedî’nin Cem id-nâme’sinden önce yaz lm  
olmas  gerekti ini belirtir ve mesneviyi on dördüncü yüzy l n son y llar na tarihlendirir (Levend 1959, s. 
162). Ayr ca, Ma allah K z lta , mesnevideki “bu asr içinde” ibaresine dikkat çeker ve bu ibareyi, 
Tutmac ’n n Ahmedî ve eyho lu ile ça da  oldu unun bir kan t  olarak yorumlar (K z lta , 2018, s. 2-
3). Ali Osman Solmaz ise, Paris nüshas ndaki kayd  esas alarak mesnevinin 1406 y l nda yaz lm  
oldu unu ve Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini ta d n  belirtir (Solmaz, 2007; Solmaz, 2010). 

Eldeki veriler do rultusunda I knâme/Ferruh u Hümâ ve Gül ü Hüsrev mesnevilerinin yaz l  tarihleri 
1398 ve 1406 y llar d r. Birbirine çok yak n olan bu tarihler, ‘bu iki mesnevinin konular  ve karakterleri 
birbirine ne kadar benzerdir?’ sorusunu akla getirir. Her ne kadar I knâme/Ferruh u Hümâ, kayna  
farkl  bir Türk dili olan “kar k dilli” (Tezcan, 2105) bir metin olsa da karakter ve yer isimleri bu 
mesneviyi Farsça yaz l  kaynaklara da ba lamaktad r. Bu mesneviye kaynakl k etti i dü ünülen mensur 
Türkçe kitab n (esin) kayna  ya da kaynaklar ndan birisi Attâr’ n Gül ü Hüsrev mesnevisi olabilir mi ya 
da bu mesneviler farkl  bir ortak kaynaktan beslenmi  olabilir mi? Bu makale, bu sorulara, her iki 
mesnevide de yer alan iki ortak hikâyeye odaklanarak cevap aramaktad r.  

Esaretten Kurtulu  Yolu: A k Oyunu 

Anadolu’daki mesnevi edebiyat n n büyük bir bölümünü olu turan a k mesnevilerinin, özellikle de 
kaynak metni Farsça olan a k mesnevilerinin kurgular  birbirini izleyen belirli ortak özellikler içerir. 
Mesneviye ad n  veren kahraman n do umu, e itimi, â k olmas , a k n n önündeki engelleri a mak için 
verdi i mücadeleler, bu u urda ordusuyla kat ld  sava lar, â klar n kavu mas  ve kahraman n ölümü 
bu mesnevilerin kurgusundaki ortak dönüm noktalar d r. ki kahramanl  a k mesnevilerinde ise, kad n 
kahraman n da en az erkek kahraman kadar cesur ve cevval oldu u hikâyelerde iki â n da e  zamanl  
maceralar  anlat l r. Bu mesnevilerde â klar birbirlerini bulmu ken ayr  dü erler ve tekrar birbirlerine 
kavu maya çal rlar. Bu birbirine benzer iç hikâyeler ana hikâyenin kurgusunda birkaç kez tekrar eder. 
Bu tarz mesneviler, Nuran Tezcan taraf ndan “ ehzade knâmeleri” olarak tan mlanm t r (Tezcan, 
2016). Ortak kurgu ve motifler içeren bu mesneviler, ehzadelerin e itimini hikâyeleyen ve ayn  
zamanda e itim süreçlerinin bir parças  olan, hedef kitlesi yönetici s n f olan metinlerdir (Tezcan, 2011; 
Tezcan, 2016; Taghizadehzonuz, 2016). Bunlar n kurgusu, Fars edebiyat n n günümüze ula an a k 
mesnevileri aras nda en erken tarihlilerinden olan Vîs u Râmîn ile benzerlikler gösterir 
(Taghizadehzonuz, 2016). Bu tarz mesnevilerde, Vîs u Râmîn’de de görüldü ü üzere, â klar aras ndaki 
gel-gitler ve gerilimler kurgunun önemli bir parças n  olu turur (Fahreddin Es’ad-i Gürgânî, 2013). Bu 
makalede incelenen I knâme/Ferruh u Hümâ ve Gül ü Hüsrev mesnevileri de kurgu ve içerikleriyle 
ehzade knâmeleri olarak tan mlanan bu mesnevi gelene inin birer parças d r. 
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Gül ü Hüsrev, ad nda da belirtildi i üzere, Gülruh ile Hüsrev aras ndaki a k maceras n  
hikâyelemektedir. Hüsrev, Rum kayzerinin o ludur, Gülruh ise Huzistan ah n n k z d r. Çocu u 
olmayan Rum kayzerine müneccimler bir çocu unun olaca n , fakat bu çocu un zor bir hayat  olaca n  
bildirirler. Müneccimlerin müjdeledi i çocu a hamile kalan cariye, çocu un hayatta kalmas n  sa lamak 
için do ar do maz onu saraydan kaç rmak zorunda kal r, çünkü çocu un öldürülmesi için sarayda 
planlar yap lmaktad r. Daye, do an erkek çocu u bir gemiyle kaç r r. Taht n varisi olan erkek çocu un 
daha do madan can na kastedilmesi ve do ar do maz deniz yoluyla ba ka bir ülkeye kaç r lmas , 
Yunanca kaynaklarda aktar lan Zeus’un me hur hikâyesini ça r t rmaktad r. Bu me hur hikâyenin 
Hesiodos taraf ndan kayda geçirilen versiyonunda, do madan ölümü istenen Zeus, hayatta kalmas  için 
bir hile ile annesi taraf ndan Girit’e gönderilir ve ba a geçecek ya a gelene kadar babas ndan uzakta 
büyütülür (Hesiodos, 2018, s. 20-22). Gül ü Hüsrev mesnevisinde Hüsrev’in babas yla kar la mas na 
kadar geçen süre de Zeus’un hikâyesiyle benzerdir, Hüsrev büyüyüp yi it bir sava ç  olduktan sonra 
babas yla kar la r.  

Tutmac ’n n Gül ü Hüsrev’inde dayenin gemi yolculu u sonras  hikâye öyle devam eder: Huzistan 
ah n n bahç van , o lunun öldü ü gün kap s nda dayeyi ve kaç rd  çocu u bulur, bu çocu u o lu 

yerine sayar ve ad n  Hürmüz koyar. Daye ölmeden önce Hürmüz’ün babas n n Rum kayzeri oldu unu 
söyler. Bu bölümden sonra ise mesneviye kad n karakter de dâhil olur ve hikâye Huzistan ah n n k z  
Gülruh ile devam eder. Gülruh Hürmüz’ü bahçede uyurken görür ve â k olur, daha sonra Hürmüz de 
Gülruh’u görür ve â k olur, böylece maceralar  ba lar. Kahramanl k gösterip cesaretini kan tlad ktan 
sonra bir gün, Huzistan ah  Hürmüz’ü Rum kayzerine elçi olarak gönderir ve böylece gerçek ortaya 
ç kar, baba ve o ul kar la rlar ve tan rlar. Kayzer, o lunun ad n  Hüsrev olarak de i tirir. Hüsrev 
Huzistan’a döndü ünde Gül’ü bulamaz, Isfahan ah  Gül’ü kaç rm  ve ehri y km t r, bunun üzerine 
Hüsrev, Isfahan’a do ru yola ç kar.  

Hüsrev’in Isfahan yolcu unun yer ald  bölümde okura farkl  ve tuhaf bir a k hikâyesi anlat l r. Bu 
hikâyede, Hüsrev otuz askeriyle birlikte Isfahan’a do ru yol al rken f rt na ç kar ve yedi gün aral ks z 
ya an iddetli ya mur nedeniyle yollar n  kaybederler. Sonras nda otuz gün daha yol al rlar, nereye 
gittikleri belli de ildir. Bir gün yolda Hüsrev’in kar s na güzel bir ahu ç kar, ahunun pe ine dü en 
Hüsrev hem ahuyu hem de askerlerini kaybeder, yapayaln z kal r. At na atlay p yoluna devam eder, fakat 
açl ktan ve susuzluktan at  da kendisi de bitap dü er. Hüsrev bir süre bu ekilde yola devam eder, 
dayanamayacak hâle gelince ise dua etmeye ba lar. Duas  kabul olur ve uzaktan bir bölük keklik görünür. 
Kekliklerin oldu u yerde mutlaka su vard r diye dü ünen Hüsrev oraya gider ve susuzlu unu giderir. 
Gece uyurken iddetli bir ya mur ba lar ve sabah oldu unda at n  bulamaz. Art k at  bile olmayan 
Hüsrev tek ba na yürüyerek yoluna devam eder. On gün yol al nca kuvveti tükenir ve açl ktan takatsiz 
yatarken insan yiyen zencilere esir dü er. Zenciler Hüsrev’i al p kalelerine götürürler: 

Meger bir zeng  merdüm- v r vard  / Yatur gördi an  üstine vard  

[….] 

Yüridi zeng  ba lad  elini / utup girdi ma m nuñ yol n  

Alup eh-z deyi giderdi ta‘c l / Yüridi yol  bunlar çünki bir mil 

Ira dan bir yüce al‘a görindi / N’olur eh-z denüñ li gör indi 

[….] 
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Çü irdi al‘aya v re üsrev / it kim ne görür b -ç re üsrev 

Getürürler hem n-dem bir cüv n  / Rev n üsrev öñinde yirler an  

Bu li göricegez üsrev anda / Üm di almad  c n u cih nda  

(K z lta , 2018, s. 386-388) 

Gördükleri kar s nda ümitsizli e dü en Hüsrev kurtulu u için dua etmeye ba lar. Mesnevinin bu 
bölümündeki dua beyitleri tevekkül hakk ndad r. Birden kurtulu unun çaresi Hüsrev’in aya na gelir: 

Meger ol zeng nüñ bir z  vard  / anas n mu la a d v-i sa ard  

[.…] 

Çü b denc n idi yüzinde burn  / anas n j veye tulumd  arn  

Göricek üsrev’i bunda girift r / Hez r n c n ile old  r d r 

[….] 

Göricek yüzini gözi ama d  / Söküldi cümle bendi ‘a l  a d  

[….] 

ar r idemedi ol gice ol z / Ç r  yandurd  vard  Hürmüz’e t z 

Keb b u nu l ile erbet getürdi / Girüp Hürmüz apus nda oturd  

Didi kim iy cüv n-  m h-peyker / Hüm -himmet amer- al‘at semen-ber 

[….] 

Göñül milkini mihrüñ güli utd  / Bu c n ba nda ‘ uñ to m  bitdi 

Ba um mihrüñle pür-sevd  olupdur / Göñül ‘ uñla pür- av  olupdur    

(K z lta , 2018, s. 388-390) 

Yemek sofras  haz rlat p Hüsrev’in aya na gelen ve aç k yüreklilikle a k n  dile getiren, fakat metinde 
olumsuz benzetmelerle betimlenen bu â k, Hüsrev’in esaretten kurtulu unun tek yoludur. Durumun 
fark nda olan Hüsrev, kurtulu u için bir a k oyunu oynamaya ba lar. Kolunu k z n boynuna dolar, sar l r, 
öper ve tatl  sözler söyler. Bütün bunlar n bir oyun oldu u ve Hüsrev’in zoraki davran lar  oldu u 
metinde okuyucuya aç kça ifade edilir:  

a‘ m idi ehüñ anca  dilegi / Ki bulmam d  on bi  gün yimegi 

Bir iki lo ma çün yidi vü oyd  / Füs na ba lad  vü za uyd  

zuñ çün dilegin bildi ehin- h / ol n boyn na ald  vü didi h 

Benümle çünki itdüñ böyle peyvend / anas n bendüm üstine oduñ bend 

Bun  didi vü ‘i ve to m n ekdi / El urd  vü z  kendüye çekdi 

Biraz ocd  bir iki b se a d  / Diyeydüñ kim z  odlara ya d  

Egerçi o  gelür idi siy ha / Vel  ibr m idi yetde ha    

(K z lta , 2018, s. 388-390) 

A k oyununa devam Hüsrev, kaleden kurtulu  çaresi bulmak için gözünün önünde insan yiyenin kim 
oldu unu sorar ve k z n babas  oldu unu ö renir. Babas n n yan nda kendisi gibi elli adam  vard r, bu 
adamlar Hüsrev’i de yemek niyetiyle ellerinde tutmaktad r. Ad  mesnevide an lmayan â k k z, Hüsrev’e 
can  pahas na onu koruyaca n  söyler. Bu söze sevinen Hüsrev, tatl  vaatlerle k z  kand rmaya ve 
öpmeye devam eder:  
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Bu sözden Hürmüz old  d yet / z  öpmege ba lad  ri‘ yet 

Didi Hürmüz ki iy y r-  vef -d r / Bu za metden beni cehd eyle urtar 

Giderürsen aya umdan bu bendi / Lebüñden virem irte gice and  

        (K z lta , 2018, s. 391-392) 

Hüsrev’in a k oyunu i e yarar. Â k k z, babas yla yan ndaki elli adam n n sarho  olup s zd klar n , bu 
nedenle kaçmak için en uygun vakit oldu unu Hüsrev’e haber verir ve Hüsrev’in aya ndaki ba lar  e e 
ile keserek onu serbest b rak r:  

Görüp geldüm ki atam mest olupdur / unuñ bigi yatur ankim ölüpdür 

Girü alan  od getmi dür elden / Örü ur olal m l  alelden 

[….] 

Da  bunuñ bigi fur at bulunmaz / Örü ur kim da  ru at bulunmaz 

Hem n-dem vard  bir ige getürdi / Aya  bendini kesdi götürdi 

        (K z lta , 2018, s. 392) 

Serbest kalan Hüsrev hemen kaledekileri öldürür, tüm esirleri serbest b rak r. Esirler aras nda Ferruh 
ve Pîrûz adl  iki yi it delikanl  vard r. Bunlar Ni âbûr ah  âbûr’un adamlar d r. Gül’ün güzelli ini 
duyan âbûr, Ferruh ve Pîrûz’u Gül’ün bir resmini bulmalar  için Huzistan’a göndermi , Ferruh ve Pîrûz 
resmi bulup sat n alm  ve dönü  yolunda bu kalede esir dü mü lerdir. Ferruh ve Pîrûz kendilerini 
kurtaran Hüsrev’in önünde e ilip ona dua ederler, Hüsrev de bunlar  be enir ve yan na al r. Sabah 
olunca, kaleden ayr lmadan önce cesetleri kuyuya atarlar, bunu gören â k k z korkar ve Hüsrev’den 
can n  ba lamas n  ister. Hüsrev ona bir zarar vermeyece ini, isterse kaleyi kendisine ba layaca n , 
isterse kendisiyle gelebilece ini söyler, fakat kendisiyle gelirse sadece yüzünü görmekle yetinmesi 
gerekecektir. Esirken k za a k oyunu oynayan Hüsrev, kurtulduktan hemen sonra bu oyunu sonland r r. 
K z çaresiz Hüsrev’in dedi ine raz  olur, çünkü ayr l k onun için ölümle e  de erdir. Hüsrev, k z n hâlini 
anlatmas na bile f rsat vermez, a ktan bahseden sözlerini k sa kesmesini söylerek onu susturur: 

eh eydür diler iseñ al‘ay  sen / Saña ba layayum gideyim ben 

al dur binüm ile gelür iseñ / R  virdüm ne kim sen lur iseñ 

[….] 

Benüm lümi ben mu la  bilürem / Ki senden ayru alursam ölürem 

Giderseñ ya beni da  bile al / Bile almazsañ öldür uy ya al 

[….] 

Yüzüñ görmege n ‘ olmu am ben / Da  sevd y  elden alm am ben 

[….] 

Didi Hürmüz sözi uzatma l pes / Ne kim sen dirseñ ol olsun sözi kes 

Yüzüm görmege lursañ ana ‘at / Da  dürlü dürütmezseñ an ‘at 

Rev  durur bize peyvend olas n / Eger bir görmege ursend olas n 

        (K z lta , 2018, s. 399-400) 

Attâr’ n Gül ü Hüsrev mesnevisinden çeviri yoluyla Tutmac ’n n mesnevisine geçmi  olan bu 
dü ündürücü a k oyunu hikâyesi ve hikâyenin sonunda mesneviye dâhil olan karakterler, bu iki mesnevi 
ile Mehmed’in I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisi aras nda metinsel ba lar kurar. Gül ü Hüsrev 
mesnevisinde bir yan karakter olan Ferruh, Mehmed’in kayna  bilinmeyen mensur bir kitaptan 
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aktard  mesnevisinde Numân ah’ n o ludur. ki mesnevinin de kurgusunu ve karakterlerini genel 
hatlar yla ö renenlerin ilk izlenimi, bu mesnevilerdeki Ferruh karakterlerinin birbirinden ba ms z 
oldu u yönünde olacakt r, fakat bu mesneviler yak n okuma ile incelendi inde aralar nda çe itli 
metinsel ba lar belirir. Bu metinleraras  ili kiler ortak hikâyelere veya iç içe geçerek birbiriyle 
bütünle mi  kar k hikâyeli mesnevi bölümlerine i aret eder.  

I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisinin kurgusu â klar n kavu ma – ayr l k – kavu ma maceralar  
aç s ndan Gül ü Hüsrev ile benzerdir. Hümâ, Gülruh gibi zeki ve sava ç  bir karakterdir. Sedit Yüksel, 
Hümâ’n n da bir kahraman oldu una dikkat çeker ve Hümâ’y  tan mlarken, “Süheyl ü Nevbahâr’ n 
kad n kahraman  Nevbahâr’ [n], Hint destanlar ndan Mahabbarata’n n ve Ramayana’n n kad n 
kahramanlar  Damayanti ile Sita’y  and r[d n ]” belirtir (Mehmed, 1965, s. 26-27). Gül ü Hüsrev 
mesnevisinde Hüsrev’in esir dü tü ü zenciler kalesine, I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisinde Hümâ 
esir dü er. Ferruh ise yaralan r ve Sehm adl  bir emir taraf ndan bulunur. Hümâ’n n kaledeki esareti ve 
kahramanl  anlat lmadan önce Ferruh’un yaralanmas  ve Hümâ’dan ayr  dü mesi anlat l r.   

aya ba nda vard  al‘a yuca / çi Zeng ler idi uçdan uca 

Beginüñ old  n geh gözleri u  / Fera n k old  yavla  r   

at nda var idi bir niçe n-r z / Didi aluñ gelüñ siz atuma t z  

Segirdü geldiler bunlara cümle / Gelen er Ferru ’a öñ ld  amle 

[….] 

Y ld  süksüni üstine ol seg / amus  gördiler y ld  bu beg 

nüp aldurd lar yirden ol iti / Var idi eh’de da  yara yiti 

z l anlara ar  old  bula d  / Atuñ boyn na sarma d  ola d  

ki gün gitdi at yitdükçe güci / Kim ol a uñ görindi öte uc  

Delim bitmi di anda dürlü otlar / At ol arada eglendi vü otlar 

Bir atlu o  yigit irdi meger kim / Ol araya em r idi bu kim 

Ad  Sehm idi yetde sa  ol / Ki tem’den ‘a s  var idi bol 

Ata binmi  idi lma a seyr n / Bir er gördi yatur at üzre ayr n 

lerü vard  vü gördi cem lin / an  a ar vel  bulmaz zev lin 

Tera um eyleyühen ld  re’fet / Göñül ba rinde c  itdi ma abbet 

Buyurd  ard lar za mini mu kem / Otac  geldi urd  aña merhem 

Odas na iletdi ld  t m r / Ma abbet s rr n itdi aña i h r 

Bir ay içre amu za mi oñ ld  / Kesildi yareden olan iñildi 

Nig rin derdi l kin artar idi / ay li gözlerini örter idi 

       (Mehmed, 1965, s. 155-158) 

Kalenin beyi ile sava an Ferruh k l ç darbesiyle yaralan p kendinden geçmeden önce kale beyini yaralar. 
Hikâyenin bundan sonras  Sehm’in iyile tirdi i Ferruh’un ayr l k derdine dü mesi ve Hümâ’n n 
zencilerin beyini öldürüp kaleden kurtulmas yla devam eder:   

Hüm  açup giderdi b -ten ü c n / Geh  n le lurd  g h ef n 

oñ dan zeng ler yitdiler aña / Cef  (vü) cevri ço  itdiler aña 

Ke n iletdiler al‘a içine / Çü Zeng  ba d  ol boya biçine  

[….] 
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Hüm  fikr eyledi didi bu Zeng  / Yoruld  almad  yüzinde rengi 

Yara ur ger ar f olan buña ben / Ki u radum ‘a m avf ü buña ben 

l c n apd  Zeng ’nüñ n ndan / Ilan idi ki ç ard  ininden 

av le ld  anuñ üstine ça  / z l añ da döndi ol ara z  

[….]  

Bo and  eski za m  cümle yine / Ki almad  (güci) lma a amle 

a‘if old  yüzi üstine dü ti / Zem ne güldi aña ba t bu d  

ri medi bu ‘ lemde umuya / ri di ol s ‘at c n  amuya 

[….] 

Bir ata urd  vü birine bindi / Bu Zeng  al‘as ndan tiz yuv nd  

        (Mehmed, 1965, s. 158-161) 

Ayr  bir bölüm olarak okundu unda, I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisindeki bu esaret hikâyesinin 
Gül ü Hüsrev mesnevisindeki esaret hikâyesiyle tek benzerli i hikâyenin ana kahramanlar ndan birinin 
zenciler taraf ndan bir kalede esir al nmas d r. Tek ba na bu benzerlik, iki mesnevi aras nda zay f bir 
metinsel ba  kurar. A k oyununun I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisindeki yoklu u ve esir dü enin 
Ferruh de il Hümâ olmas , dola mda olan bir hikâyenin her iki mesnevide de birbirinden ba ms z 
olarak farkl  biçimlerde yeniden yaz ld n  dü ündürür. Öte yandan, I knâme/Ferruh u Hümâ 
mesnevisinin on yedinci yüzy lda III. Mehmed’in (öl. 1603) emriyle Mehmed erîf (öl. 1631) taraf ndan 
yap lan mensur çevirisi dikkat çekici bir a k oyunu hikâyesi içermektedir (Mehmed erîf, 2017, s. 214-
221). Dâsitân-  Ferruh u Hümâ ad yla tenkitli metni ve müellif nüshas n n t pk bas m  yay mlanm  olan 
(Mehmed erîf, 2017) bu mensur hikâye kitab nda, hikâyenin ana kahraman  Ferruh, deniz yolculu u 
s ras nda f rt naya yakalan r ve parçalanan gemi onu bir adan n kenar na atar. Bu adada insan yiyenler 
(merdüm- v rlar) ya amaktad r. Hüsrev’in tek ba na esir dü mesinin aksine, Ferruh bu ada 
maceras nda yaln z de ildir, yan nda Hurrem vard r. Numân ah’ n vezirinin o lu olan Hurrem, Ferruh 
ile ayn  gece do ar, en az onun kadar yi it bir sava ç d r ve Ferruh’un kavu mak için maceradan 
maceraya ko tu u Hümâ kadar önemli bir karakterdir. Hüsrev’in esaret hikâyesinde oldu u gibi bu 
hikâyede de insan yiyenlerin k z  Ferruh’a â k olur, Ferruh bu durumu esaretten kurtulu unun bir çaresi 
olarak görür ve ayn  Hüsrev gibi bir a k oyunu oynamaya ba lar. Ferruh’un ada hikâyesinin en dikkat 
çekici taraf , bu hikâyenin ünlü Odysseus’un hikâyesi ile benzerli idir (Homeros, 2017, s. 165-184; 
Kocaer, 2022).  

Tutmac ’n n Gül ü Hüsrev mesnevisi ile I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisinin on yedinci yüzy ldaki 
mensur çevirisinde yer alan bu a k oyunu bölümü, iki mesnevi aras ndaki ba lar  güçlendirir. Hem 
Hüsrev’in hem de Ferruh’un hikâyesinde a k ate iyle kahramanlar  esaretten kurtaran k zlar n sonu 
ölüm olur, di er bir ifadeyle, her iki metin de adlar n  bile söylemedi i bu iki karakterin hikâyesini a k 
oyununun biti iyle sonland r r. Bununla birlikte, Ferruh’un hikâyesinde â k k z kaç  s ras nda 
öldürülürken, Hüsrev’in hikâyesinde haramilerle olan maceraya kadar Hüsrev’in yan nda yola devam 
eder ve bir harami taraf ndan öldürülür. Gül ü Hüsrev’de ise bu harami hikâyesi Ferruh’un on yedinci 
yüzy ldaki maceralar ndan farkl  bir ekilde yer al r ve iki metni farkl  bir bölümle birbirine tekrar ba lar.  

Ferruh’un on yedinci yüzy ldaki mensur hikâye kitab nda yer alan hikâyede, Ferruh, Hurrem ve Hümâ 
birlikte kaçarlarken Hurrem akarsuya kap l r ve kaybolur. Ferruh ve Hümâ birlikte yola devam ederler 
ve bir da  ete inde haramilerin sald r s na u rarlar. Ferruh haramilerin reisini yaralar, fakat kendisi de 
yaralan r ve at n n üstünde kendinden geçmi  bir hâlde oradan ayr l r. At  Ferruh’u Sehm’in topraklar na 
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götürür, Ferruh’u yaral  hâlde bulan Sehm ise onu kendi ehrine götürür ve Ferruh’un yaralar n  
iyile tirir. Hümâ’y  kaybeden Ferruh tekrar ayr l k derdine dü er. Hümâ ise haramilere esir dü er, 
haramiler onu kalelerine götürürler. Yaral  olan harami beyi Hümâ’ya â k olur ve kalede kimsenin 
olmad  bir s rada Hümâ’ya sald r r. Hümâ harami beyini öldürür ve kaleden kaçar (Mehmed erîf, 
2017, s. 79). Ferruh ile Hümâ’n n on yedinci yüzy ldaki mensur hikâye kitab nda yer alan haramilerin 
kalesine esir dü me hikâyesi on dördüncü yüzy ldaki I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisindeki insan 
yiyen zencilerin kalesine esir dü me hikâyesi ile neredeyse bire bir ayn d r. ki hikâyedeki tek fark 
kalenin sahipleridir. Bu ayr nt , Attâr’ n Gül ü Hüsrev mesnevisi, I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisi, 
Tutmac ’n n Gül ü Hüsrev mesnevisi ve on yedinci yüzy ldaki mensur Dâsitân-  Ferruh u Hümâ hikâyesi 
aras ndaki metinsel ba lar  karma kla t r r.  

Tutmac ’n n Gül ü Hüsrev mesnevisinde Gül’ün Hümâ’n n hikâyesine benzeyen bir kaç r lma hikâyesi 
vard r. Isfahan ah ndan kaçmakta olan Hüsrev, Gül, dad , Hüsnâ, Hüsrev’i kaleden kurtaran â k k z, 
Ferruh ve Pîrûz haydutlar n kalesine var rlar. Hüsrev kad nlar  da a gönderir, fakat haydutlardan 
baz lar  da a gelerek kad nlara sald r r. Hüsrev’i kaleden kurtarm  olan k z haydutlar n okuyla ölür, 
haydutlar Gül ve Hüsnâ’y  kaleye götürür. Hüsrev ne yapaca n  bilemez fakat Ferruh kahramanl k 
gösterir ve kaleye giderek Gül ve Hüsnâ’y  kurtar r, Gül k l çla haydutlar n ba n  keser. Gül’ün kaleye 
kaç r lmas  ve Ferruh taraf ndan kurtar lmas , dört metinde de yer alan hikâyeleri ve karakterleri 
ayr lmaz bir ekilde birbirine ba lar.  

Esaretten kurtulmay  sa layan bir a k oyunu ve kaleye kaç r lma motifi ekseninde birbirine dola an bu 
hikâyeler, bu metinlerin ortak bir hikâye veya kaynaktan farkl  kollara ayr lm  oldu unu 
dü ündürmektedir. Mesneviler aras nda kahraman al veri i ve bu kahramanlar n hikâyelerindeki 
süreklili in edebiyat tarihinde çe itli örnekleri vard r. Cem îd u Hur îd mesnevilerinin kahramanlar n n 
Vîs u Râmîn mesnevisinde Vîs ile Râmîn’in çocuklar  ile ayn  ad  ta mas  mesnevileraras  ili kilere ve 
hikâyelerin süreklili ine dikkat çekici bir örnektir (Taghizadehzonuz, 2016, s. 14). Bu ba lamda, Gül ü 
Hüsrev’deki Ferruh karakteri ile I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisindeki Ferruh karakteri iki 
mesneviyi birbirine ba layan ve bu mesneviler aras ndaki ortak hikâyelere/kaynaklara i aret eden kilit 
bir karakter olarak belirir. 

Ya am n Sonu, Hikâyenin Sonu: Yatakta Sakl  Y lan 

Esaretten kurtulmak için oynanan a k oyunu ve kaleye kaç r lma hikâyelerinde oldu u gibi yata nda 
y lan taraf ndan sokularak öldürülen kahramanlar n hikâyeleri de Gül ü Hüsrev ile I knâme/Ferruh u 
Hümâ mesnevilerini birbirine ba lar. Özellikle Gül ü Hüsrev mesnevisinde bu hikâye merkezî bir 
konuma sahiptir. Bu mesnevide, â klar aras ndaki ayr l klar ve kavu ma u runa verilen türlü sava  ve 
mücadelelerden sonra Gül ile Hüsrev’in a k  mutlu sonla biter, iki â k evlenir. Ayr ca mesnevinin 
kurgusunda belirleyici rol oynayan di er karakterlerin de hikâyesi mutlu sonla biter, Ferruh Cihânefrûz 
ile, Pîrûz da Hüsnâ ile evlenir. Bu toplu evlilik mesnevi için bir son gibi görünse de kahramanlar n 
hikâyeleri burada bitmez, zaman ilerlemeye devam eder. Mutlu geçen on y ldan sonra bir gün Hüsrev 
ava ç kar. Bu av maceras  Hüsrev’in ölümünü hikâyeler. Hüsrev’in ota n  kurup uyudu u p nar kenar  
bir y lan n yuvas d r:  

Felekde çün güne  irdi zev le / ri di üsrev’üñ ‘ömri kem le 

Giderken h ol demde ik re / Yol  u rad  bir o  çems re 

[….] 

Buyurd  eh ki ol dem b rig h  / Orada urd lar çevre sip h  
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B ñar üstinde ald lar fir n / Girüp ya du a urd  h ba n 

az u’ll h bir ef ‘  y lanuñ / Ma m ym  ezelden ora anuñ  

Gelürdi her dem ol udan içerdi / Yaturd  ss  geçdükçe göçerdi 

[….] 

Çü huñ anda i ini bitürdi / Girüp ol ya  topra da yaturd  

Ölür ol h anda ahr içinde / alur ol n  lebler zehr içinde 

[….] 

Yaturd  h ikindü va ti old  / Ne göz açd  ne uy udan uyand  

Girürler ü görürler h yatm  / Yan nda bir y lan opra a batm  

[….] 

Ya  ile k ld lar b ñar  Cey n / a  ile ld lar y lan  pür- n 

       (K z lta , 2018, s. 642-646) 

Hüsrev’in ölümü mesnevinin sonunu imler, fakat mesnevi hemen sonlanmaz. Mesnevinin devam nda, 
Hüsrev’in ac s na dayanamayan Gül bir süre sonra Hüsrev’in mezar  ba nda ölür. Rum kayzeri alt  y l 
daha tahtta kal r, sonras nda taht n  torunu Cihângîr’e b rak r. Cihângîr’in tahta ç k yla mesnevi 
sonlan r. Hüsrev’in do umu ile aç lan mesnevinin Hüsrev’in ölümü ile sonlanmamas  dikkat çekicidir. 
Gül ü Hüsrev, taht n Hüsrev’in o lu Cihângîr’e geçi ini de anlatarak Hüsrev’in öncesi ve sonras yla 
birlikte bütün bir hayat hikâyesini anlat r. Bu hayat hikâyesinde Hüsrev’in ömrünün y lan ile sonlanmas  
oldukça semboliktir ve eski mitik anlat lar ile ili kilidir.   

Hüsrev’in ölümü suyun ba nda ve uykuda gelir. Su, y lan ve ölüm aras ndaki mitik ba lar oldukça 
eskidir. Günümüze ula an en eski tarihli yaz l  metinlerden G lgam  Destan ’nda bu ba lar somut bir 
ekilde hikâyelenir. Bilindi i üzere, G lgam ’ n ünlü ölümsüzlü ü aray  yolculu u bir y lan nedeniyle 

ölümün kendisine dönü ür. G lgam ’ n suyun içinde buldu u ölümsüzlük otunu bir y lan kapar, 
ölümsüzlü e y lan kavu ur, G lgam ’ n sonu ise ölüm olur (G lgam  Destan , 2018). Akademik 
çal malar, y lan n ömür ve zaman ile ili kisinin Yak n Do u kökenli oldu una ve buradan Yunan 
mitlerine geçti ine dikkat çekerler. Ayr ca y lan, ömür ve zaman ile birlikte “kozmik döngü”yü de 
imlemektedir (Gören, 2014). Mitik semboller do rultusunda okundu unda, Hüsrev’in ölüm sahnesinin 
tasvirinde su, uyku/yatak ve y lan n birlikteli i, kozmik döngünün temsilî bir anlat m  olarak belirir. 
Bilindi i üzere, uykunun ölümle e  de er olmas  veya yar  ölüm olarak tan mlanmas  bu dönemin 
metinlerinde s kça geçer. Mesnevinin Hüsrev’in ölümüyle kapanmamas  ve tahta Cihângîr’in geçmesiyle 
son bulmas  ise biten bir döngünün ard nan ba layan yeni bir döngüyü anlatmakta, bu süreklilik ile 
kozmik döngüye i aret etmektedir.  

Gül ü Hüsrev mesnevisindeki ölüm sahnesine benzer ekilde I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisinde 
de ölüm bir y lanla ve yatakta gelir. Ferruh’un daimi yol arkada  Hurrem yol maceralar n n birisinde 
bir ah n k z na â k olur. ah a klar na kar  ç kar, ya anan maceralardan sonra ah sava ta yenilir. 
Hurrem ah n k z  ile evlenir, fakat evlendikleri gece yata a saklanm  olan bir y lan k z  öldürür. 

Dügün old  bezendi a r ü eyv n / rürdi urrem’e ad n sm n 

Çal nd  k s ü girdi girdege ol / Yaranmaya mur da girdege ol 

El ele yengeler viri dürüben / Gül ile ekkeri ar duruban 

od lar ikisini anda tenh  / amu olm  idi esb b müheyy  

a  ol yirde r olm  idi / ader anlara n r olm  idi 
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Meger dö ekde yaturm  bir ef‘  / Bel nuñ olmaz imi  nesne def‘i 

Basar uyru n  so ar z  ol / Yene fi’l- l ya urur izi ol 

Fi n itdi bu z marlad  c n / a  çün n zil ide aña derm n  

Göricek an  urrem ld  fery d / ‘Ac ’ib dügün old  urfa d m d 

        (Mehmed, 1965, s. 178-179) 

Hüsrev’in ölümünden farkl  olarak ah n k z n n ölümü su ile ili kilendirilmez, fakat uyku/yatak ve ölüm 
ili kisi zay f bir ba lant yla burada da temsil edilmektedir. Her iki mesnevide de y lan ömrü ve bir 
döngünün biti ini simgeler. Hurrem’in hikâyesinde, Hurrem’in ad  an lmayan a k  bir y lan ile 
mesnevideki rolünü tamamlar ve mesneviden ç kar, döngü ise devam eder, ölen sevgilinin yerine yeni 
bir sevgili, Dilgu â gelir. Ölen sevgilinin aksine yeni sevgilinin ad yla hikâyede yer almas  onun önemine 
i aret eder. Bu yeni döngüde Hurrem’in Dilgu â ile maceras  da evlilik ile sonlan r. Bu durum, Gül ü 
Hüsrev mesnevisine benzer ekilde, I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisinde de y lan ile gelen ölümün 
bir döngünün biti ini ve yeni bir döngünün ba lang c n  imledi ini gösterir. 

Sonuç 

On dördüncü yüzy l n sonunda Mehmed/Muhammed adl  bir air taraf ndan mensur bir kitaptan nazma 
çekildi i belirtilen I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisi ile bu mesneviden çok k sa bir süre sonra, on 
be inci yüzy l n hemen ba nda Tutmac  ad yla tan nan bir air taraf ndan Attâr’ n ayn  adl  
mesnevisinden Türkçeye çevrilen Gül ü Hüsrev mesnevisi aras nda karma k metinsel ba lar vard r. Bu 
makalede, bu iki mesnevide ortak olan iki hikâye incelenmi  ve bu hikâyelerin çok daha eski kaynaklarla 
ve mitik anlat larla ili kili oldu u saptanm t r. Gül ü Hüsrev’de önemli bir i levi olan esaretten 
kurtulmak için oynanan a k oyunu hikâyesi I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisinin günümüzde bilinen 
tek nüshas nda yer almazken, bu hikâye farkl  bir ekilde bu mesnevinin on yedinci yüzy ldaki mensur 
çevirisinde yer al r. Tam bir inceleme için bu üç metnin Attâr’ n Farsça Gül ü Hüsrev mesnevisi ile 
birlikte okunmas  gereklidir. Bununla birlikte, her ne kadar çeviri olarak tan mlansalar da bu dört 
metnin birlikte okunmas , ortak hikâyelerin belirlenmesi, de i imlerin izlenmesi ve metinleraras  
ili kilerin saptanmas  için bir ba lang ç a amas d r. I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisinin günümüzde 
sadece tek nüshas n n bilinmesi Ferruh’un hikâyesinin izlerini sürmeyi zorla t ran bir durumdur. Öte 
yandan, Gül ü Hüsrev’deki Ferruh karakteri ve iki mesnevi aras ndaki di er ortak hikâyeler ve motifler, 
bu metinleri dikkat çekici bir biçimde birbirine ba lar. I knâme/Ferruh u Hümâ mesnevisinin dil 
özellikleri için geçerli olan “kar k dilli metinler” tan mlamas  bu döneme ait metinlerdeki kar k 
hikâyelerin saptanmas  için de yol gösterici bir tan mlamad r. Bu do rultuda, Anadolu Türkçesi ile 
yaz lm  mesneviler aras ndaki kar k hikâyeli metinleri saptamak mesnevi tarihi ve incelemeleri için 
önemli bir ara t rma konusudur.  
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44-Divan edebiyat nda “ iir” redifli gazeller ve bu iirler nda poetik 
tespitler 

sa I IK1 

APA: I k, . (2022). Divan edebiyat nda “ iir” redifli gazeller ve bu iirler nda poetik tespitler. 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 732-755. DOI: 10.29000/rumelide.1076379. 

Öz 

Divan edebiyat , Osmanl dan günümüze yüzlerce y ll k kültür birikiminin mahsulü olup binlerce 
airin yeti ti i büyük bir vadidir. Bütün büyük airler bir sanat felsefesini benimsedi i gibi divan 
iirinin önde gelen sanatç lar  da poetik bir duyarl l k sahibidir. Fakat divan airlerinin poetik 

alg lar n  d a vurmalar  genellikle modern airlerden farkl d r. Modern airler sanat felsefelerini 
kimi zaman iirleriyle kimi zaman da müstakil eserleriyle ortaya koymu lard r. Divan edebiyat nda 
iirle ilgili dü ünceler airler taraf ndan bazen divan dibacelerinde, sebeb-i telif bölümlerinde ço u 

zaman da beyitlerin sat r aralar nda zikredilmi tir. Bunlar n d nda yaz lan “suhan, söz, mana, gazel 
vb.” redifli iirler de airlerin poetik bilinçlerini aktarmada önemli bir i leve sahiptir. Bu çal mada 
üç yüzden fazla divan taranm , bunun neticesinde bir “ iirim” alt  da “ iir” redifli gazel tespit 
edilmi tir. shak Çelebi, Muhibbî, Emrî ve Yahya Bey’e ait birer, Zâtî’ye ait ise üç iir saptanm t r. 
Tespit edilen iirler nitelik olarak bizlere bu konuda önemli bilgiler sunmaktad r. Çal mada, divan 
airlerinin iirle ilgili dü ünceleri, bahsi geçen iirlerden hareketle dikkatlere sunulmaya çal lm t r. 

Anahtar kelimeler: Poetika, divan edebiyat , iir, gazel, redif 

Ghazals in the divan literature rhymed as "poem" and poetic determinations in 
these poems 

Abstract 

Divan literature is the product of hundreds of years of cultural accumulation from the Ottoman 
Empire to the present, and it is a great valley where thousands of poets grew up. Just as all great poets 
adopted a philosophy of art, the leading artists of divan poetry also had a poetic sensitivity. However, 
their expression of their poetic perception is generally different from those of modern poets. Modern 
poets have presented their art philosophies sometimes with their poems and sometimes with their 
distinct works. Thoughts related to poetry in divan literature were mentioned by poets sometimes in 
divan preambles, in the reason for writing (sebeb-i telif) sections and often between the lines of the 
couplets. Other than these, poems with repeated voices like "suhan, saying, meaning, gazel, etc." also 
have an important function in conveying the poetic consciousness of poets. In this study, more than 
three hundred divans were scanned, and as a result, one "my poem ( iirum)" and six poems with 
"poem" rhyme were determined. One poem each by shak Çelebi, Muhibbî, Emrî and Yahya Bey, and 
three poems by Zâtî were identified. The identified poems offer us important information on this 
subject in terms of quality. In this study, the thoughts of divan poets about poetry have been tried to 
be presented to the attention based on the aforementioned poems. 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Mu  Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü (Mu , Türkiye), 

i.isik@alparslan.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-0470-8180 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 10.01.2022-kabul 
tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1076379] 
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Keywords: Poetics, divan literature, poetry, ghazal, rhyme 

Giri : Poetika ve divan iirinde poetikaya dair 

Divan edebiyat  airleri, birçok konuda fikirlerini ve duygular n  iir vas tas yla dile getirmi lerdir. Bu 
konulardan birisi de iirin kendisi olmu tur. airler iirle ilgili dü üncelerini ço u zaman iirlerin sat r 
aralar nda dile getirirken divan dibaceleri, eserlerin sebeb-i telif bölümleri ve baz  müstakil iirler de bu 
ba lamda önemlidir. airlerin poetik dü ünü lerini ifade eden söylemler klasik airlerin poetikas n  
tespit etmek ad na önemlidir. Bu çal mada divan iirinde yaz lm  olan “ iir” redifli gazeller üzerinden 
airlerin poetik dü ünceleri tespit edilmeye çal lm t r.2 Bahsi geçen iirleri incelemeye geçmeden önce 

poetika ve divan iiri poetikas na dair baz  bilgilerin verilmesi faydal  olacakt r: 

Poetikan n Latince ve talyancada poetica, Yunancada poiêtikê, Frans zcada poétique, ngilizcede 
poetic, Almancada poetik gibi kar l klar  bulunmaktad r (Okay, 2005, s. 17).  iirin her eyiyle u ra an 
poetika ba lang çta Yunan iir ve tragedyas n  amaç edinerek yaz lsa da zamanla iirin ilkelerini 
belirleyen bir kavram hâlini alm t r. (Erkal, 2009, s. 319). Aristoteles'in eserinin " iir sanat " anlam nda 
çevrilmesi kavram n sadece iirle ili kilendirilmesinde etkili olmu tur (Türkdo an, 2012, s. 179). 
“Günümüzde poetika tüm edebi türleri kapsayan, genel edebi ve estetik tart malar n n emsiye 
kavram , edebiyat biliminin e  anlaml s  olarak kullan lmaktad r" (Sa n, 2020, s. V). 

Divan iiri poetikas n n olu mas nda slamiyet ve tasavvufun etkisi oldukça fazlad r. Kur'an ve hadisler 
bu gelene in temelinde etkili olmu tur. Bu iirin poetik alt yap s n n olu mas nda bn Arabî ve 
Gazalî’nin rolü büyüktür (Gür ve Koçako lu, 2009, s. 91). bn-i Arabî’ye göre iir beyan n d nda bir 
alana sahiptir. iir ile hakiki olan n üstü mecazlarla örülebilece i gibi soyut olan da somutla ifade 
edilebilir. bn-i Arabi’nin iir dü üncesinden etkilenen tasavvufi iir anlay ndaki airler, tasavvufî 
remizlerle hakiki olan , Mutlak Güzel’i, anlatmaya çal m lard r (Kaplan, 2019, s. 13). 

Osmanl  airleri baz  mutasavv flar  kendilerine mür it olarak görmü , onlar  rehber olarak kabul 
etmi tir. Bunlardan baz lar n n isimleri iirlerde zikredilirken baz lar  görü leri sayesinde iirlere yans r. 
bni Arabi, Mevlâna ve Yunus Emre gibi dü ünürler Osmanl  airini etkileyen isimlerdendir (K l ç, 2012, 

s. 47- 83). Bahsi geçen isimler özellikle de tekke airlerini etkilemi lerdir. 

Klasik dönemde bugünkü gibi mensur poetikalara rastlanmaz. airler poetik dü üncelerini genellikle 
manzum metinlerin içinde (Karata , 2009, s. 449-450) iirin iir içinde anlat lmas yla sunmu tur. 
Klasik iirin duygu ve dü ünce dünyas na nüfuz etmek için bu husus göz önünde bulundurulmal d r 
(Do an, 2009). Divan airleri birçok eye edebî bir hassasiyetle bakt klar  gibi iire, sanata ve edebiyata 
da ayn  gözle bak p de erlendirmi lerdir (Do an, 1997 s. 15). Divan iiri daha çok Fuzûlî'nin dedi i gibi 
ilim üzerine in a edilmi tir (Akta , 2009, s. 459). Fuzûlî iirin ihtiras ve a ktan do du unu ifade ederken 
ilim ve irfanla zenginle tirilmesini de söyler. O, Türkçe Divan' n n mukaddimesinde ilimsiz iirin 
temelsiz duvar gibi oldu unu beyan eder (Do an, 1997, s. 22-23).  

airler, divan dibacelerinde, mesnevilerin müstakil bölümlerinde, fahriyelerinde, gazellerin mahlas 
beyitlerinde iir ve airle ilgili ele tirilerde bulunup poetik dü üncelerini ifade ederler (Do an, 1997, s. 
7- 8; Bayram, 2014, s. 17; Aydemir, 2009). Özellikle gazel formundaki iirlerde ve beyitlerde poetik 
nitelikli ifadeleri bulmak mümkündür (Sazyek, 2000, s. 12- 13). Dibaceler de airin, iir ve söz 
                                                             
2  Bu makale, 25- 26 Kas m 2020 tarihlerinde Van Yüzüncü Y l Üniversitesi taraf ndan düzenlenen ‘II. Uluslararas  Türkoloji 

Ara t rmalar  Sempozyumu'nda sunulan “Divan Edebiyat nda Poetik Bilinç: Divan iirinde “ iir” Redifli iirler" ba l kl  
bildirinin geni letilmesinden ve yeniden düzenlenmesinden olu turulmu tur. 
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hakk ndaki dü üncelerini, iirden anlamayanlarla ilgili fikirlerini aktaran mühim kaynaklard r (Üzgör, 
1990, s. 26). Edebiyat tarihine hizmet eden tezkireler de airlere dair yap lan baz  de erlendirmeler 
bak m ndan divan iiri poetikas  için hususi kaynaklard r (Kaplan, 2019, s. 17).  

airler iir sanat yla ilgili dü üncelerini sühan, mana, gazel3 vs. redifli iirlerde de ifade ederler.  Bu 
anlamda " iir" redifli iirler de oldukça önemlidir. Bu çal mada divan iirinde yaz lm  “ iir” redifli 
gazeller üzerinden airlerin poetik dü ünceleri tespit edilmi , bahsi geçen iirler çerçevesinde divan 
airinin poetik hassasiyeti ve söylemi izah edilmeye çal lm t r. Çal ma, be  farkl  aire ait toplam yedi 
iir üzerinde uygulanm t r. 

1. Divan iirinde “ iir” redifli gazeller  

Bu çal mada üç yüzden fazla divan taranm  ve bunun sonucunda alt  “ iir”, bir de “ iirim” redifli gazel 
tespit edilmi tir. shak Çelebi, Muhibbî, Emrî ve Yahya Bey’e ait birer, Zâtî’ye ait üç iir 
de erlendirilmi tir. Bahsi geçen “ iirim” redifli gazel Zâtî’ye aittir.  

Bu çal mada iirler incelenirken airlerin ölüm tarihleri esas al narak bir s ralama yap lm t r. shak 
Çelebi 1538 (Durmu , 2014), Zâtî 1547 (Kurto lu, 2013), Muhibbî 1566 (Durmaz, 2013), Emrî 1575 
(Saraç, 2014), Yahya Bey 1582 (Kaya, 2013) tarihlerinde vefat etmi lerdir. airlerin vefat tarihleri 
dikkate al nd nda tespit edilen “ iir” redifli iirlerin tamam n n 16. yüzy lda yaz ld  söylenebilir. Bu 
anlamda bu iirlerin özelde 16. as r poetikas na4 genelde klasik Türk iirine k tuttu u ifade edilebilir. 

1.1. shak Çelebi’nin (ö. 1538) “ iir” redifli gazeli 

shâk Çelebi’nin “ iir” redifli iiri dokuz beyittir. Fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün vezniyle 
yaz lm t r. iirin kafiyesi “-âr” sesleridir. 

shâk Çelebi, “ iir” redifli gazelinde iirin nas l olmas  gerekti ine dair bilgiler sunar (Keklik, 2014, s. 
33). air, iiri a k ve sevginin meydan  gibi görür. iirde sevgili övülüp a klar söylenmektedir. Bundan 
dolay  da söylenen sözler ma uklar aras nda itibar görmektedir. iirin ma uklar elinde itibar görmesi 
ma uklara sihirli bir ayna tutulmas na benzetilebilir. Bu aynada ma uklar kendileri için söylenmi  
muhabbet hitaplar n  görmekte bundan dolay  da iire de er vermektedir. Divan iiri gelene i içinde 
ma ukun â a itibar etmedi i malumdur. Hatta öyle ki ma uk, â  ço u zaman tegafül göstererek 
yoklu a mahkûm eder. Bu ba lamda iir â kla sevgili aras nda kurulan bir köprü vazifesi görür: 

Yüzine bakmazd  almazd  ele dildâr i‘r 

Kendüye mihr ü mahabbet etmese izhâr i‘r5  

iir sevgiliye gösterilen sevgi ve muhabbeti göstermeseydi, ma uk iiri eline almaz, yüzüne (de) 
bakmazd .  

air, ayna ve iirdeki mana aras nda bir ba lant  kurmu tur. Ayna ne kadar saf olursa suret o kadar iyi 
görünür. Aynan n s rr  bozulursa aynaya tutulan suret de bozuk akseder. airin iirdeki s r nispetinde 
gördü ü ey ise manad r. iirin itibar görmesi için manidar olmas  gerekir. Mana ne kadar iyi görünürse 
iir o derece elden ele dola an bir ayna vazifesi görecektir. Burada dikkat çeken önemli unsurlardan biri 

                                                             
3  Gazel redifli iirler için bkz. (Yeniterzi, 2005). 
4  16. as r divan iiri poetikas na dair ayr nt l  bilgi için bkz. (Bayram, 1995). 
5  shak Çelebi’nin incelenen “ iir” redifli iirinden al nt lar yap l rken (Keklik, 2014, s. 201-202)’den istifade edilmi tir. 
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ayna metaforudur. Zira ayna klasik iirde ço u zaman kalp için kullan lan bir kavramd r. Nitekim kalp 
masivadan ar nd kça hakikatin ve manan n yans d  mahal olur. Bu ba lamda iirin, hakikatin ve 
manan n mekân  oldu u söylenebilir: 

Kim bakard  kalbi sâfî olmasa âyîneye 

Sûrete gelmezdi ger olmasa ma‘nîdâr i‘r  

Aynan n kalbi saf olmasa kimse ona bakmazd . (Nitekim) iirde de mana olmazsa bir ekil ortaya 
ç kmazd . 

shâk Çelebi, iiri bir "miyâr", yani ölçü birimi olarak görür. K ymetli madenlerin safl n  ve de erini 
gösteren miyâr (Ayverdi, 2010, s. 830) vazifesi iire verilmi tir. Bu durum airin, iiri de erli bir maden 
gibi görmesiyle ilgilidir. "Nakd-i tahsîn-i kelâm" yani sözün güzellik de eri ancak iirle ölçülür. Söz öyle 
bir cevherdir ki iir olmazsa bu cevherin de eri bilinmez. Hatta “cevherî” yani sözün cevheriyle u ra an 
belagat ustalar  bile iir olmazsa sözün k ymetini bilemezler. Söz, air elinde ve iirle yüksek manalar 
kazan r. Yoksa alelade bir kelam olmaktan öteye gitmez: 

Bilmez idi kadrini söz cevherinün cevherî 

Nakd-i tahsîn-i kelâma olmasa mi‘yâr i‘r  

iir, sözün güzelli inin de erine ölçüt olmasa, belagatle u ra an (bile) söz mücevherinin k ymetini 
bilmezdi. 

Nisan ya murlar , bahar n güzelliklerinden olup tabiat n ye ermesine neden olur. Dolay s yla bu 
ya murlarla beraber tabiata bir ruh gelir. air, bunu Allah' n fazileti ve ihsan  olarak görür. shâk Çelebi, 
bu fazilet ve ihsan n kendisine de ula t n  söyler. Genel bir inan a göre nisan ya murlar  y lan n a z na 
dü tü ünde zehire; sadefe dü tü ünde ise inci tanesine dönü ür (Pala, 2010, s. 385). Bu anlamda air, 
kendi tabiat denizinde iirin, ahlara lay k bir inci tanesine dönü tü ünü söyler ki burada ön plana ç kan 
airin tabiat d r. Zira air, iirin de erini bilen bir tabiata ve f trata sahip olup bir sadef gibi inci tanesi 

de erinde iirleri içinde pi irip nazma çeker: 

Fazl u ihsân ebr-i nîsân  edelden terbiyet 

Kulzüm-i tab‘umda old  lü’lû-y  ehvâr i‘r  

Fazilet ve ihsan, nisan ya murlar n  terbiye etti inden beri iir, tabiat denizimde ahlara lay k de erli 
bir inci oldu. 

air, iirin k ymetinin bilinmemesinden yak nmaktad r. iirin, âleme mücevher saçan bir bulut olsa da 
k ymetini bilemeyenlerin bu cevhere malik olamayaca  belirtilir. Burada airin iirin k ymetini 
göstermek için de erli cevherlerle bir mukayese içine girdi i görülmektedir. Mücevherler somut 
unsurlar olup kendisine maddi de er biçilen nesnelerdir. Bunun kar s nda iir soyut bir de ere sahiptir. 
Elle tutulacak bir k ymeti olmasa da içerisindeki mesajlar  ve estetik taraf yla bir sanat eseri olup k ymeti 
paha biçilmezdir. Fakat bunu maalesef herkes bilmez/bilemez. Bundan anlayanlar ancak iir sarraf  
olanlard r: 

Nazm kadrin bilmeyenler mâlik olmaz cevhere 

‘Âleme farzâ ki olsa ebr-i gevher-bâr i‘r  
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iir, âleme mücevher saçan bulut olsa da iirin k ymetini bilmeyenler bu mücevhere sahip olamazlar. 

airin a a daki beyitte kulland  "gülsitân" sözcü ü iki anlam  ça r t racak ekilde tevriyeli 
kullan lm t r. Gülistan gül bahçesi anlam nda kullan lan bir kelimedir. Ayn  zamanda Sa‘dî-i irazî’nin 
(ö. 1292) eserinin ismidir. Gülistan Sa‘dî’nin bilgi ve tecrübelerini gösteren Farsça ve Arapça iirleriyle 
kar k mensur bir eserdir (Çiçekler, 2008, s. 405-406). Üsküplü shak Çelebi’nin bülbül-i gülzâr  yani 
airi hem gül bahçesinin bülbülü hem de Gülistan'  okuyan biri olarak tan tt  anla lmaktad r. 

Gülistan'  ve gül bahçesini bilmek iirde maharetli olman n ko ulu olarak görülmü tür. airin Gülistan'a 
verdi i ehemmiyet, Sa‘dî'nin iirini ve iir anlay n  takdir etti ini gösterir. Zira Sa‘dî, eserlerinde 
didaktik ve hikemî bir tav r tak n r. iirde kullan lan “vadi” sözcü ü bir bülbülün uçtu u mekân olarak 
tasavvur edilebilece i gibi nazm n farkl  ubeleri olarak da anla lmaya uygundur: 

Gülsitân ezberlemi dür nazma kâdirdür okur 

Her ne vâdîde dilerse bülbül-i gülzâr i‘r  

Gül bahçesinin bülbülü Gülistan’  ezberlemi tir. iirden anlar. Hangi vadide dilerse iir okur/ söyler. 

Üsküplü shak Çelebi, a a daki beyitte iiri okuyucuya tan t rken güzel simal  bir sevgiliyi tasvir eder 
gibidir. Bunu yaparken iirle ilgili birçok vas f s ralam t r. airin sayd  bu özellikler airin tek beyitte 
iirle ilgili birçok ey söylemesine f rsat vermi tir: 

Yâsemen-ruhsâr nev-hat bir güzeldür bî-bedel 

Dil-ke  ü mevzûn eker-güftâr u îrîn-kâr i‘r  

iir, k ymet biçilemeyen, gönül çekici, ölçülü, tatl  sözlü, ho  tutumlu, yasemin yüzlü, yeni hatl  bir 
güzeldir. 

a. iir, “dil-ke ” yani gönül çekici olmal d r.  

b. iir, mevzun yani ölçülü olmal d r. 

c. iir, eker-güftâr olmal d r. eker-güftâr “sözü eker gibi tatl  olan” (Ayverdi, 2010, s. 1162) 
anlam ndad r.  

d. iir, îrîn-kâr olmal d r. îrîn-kâr “tatl  muamele eden, ho  davranan” (Ayverdi, 2010, s. 1173) 
manas ndad r.  

e. iirin yasemin yüzlü olmas , yasemin çiçe inin beyaz renginden dolay  safl n ve pakl n ifadesidir.  

f. iirin nev-hat bir güzel olarak tavsifi iirde tazelik ve yeni tarz aray n n i aretidir.  

g. air, iiri bedelsiz/paha biçilmez bir güzel olarak aktar rken iirin maddi de eri olan nesnelerden daha 
k ymetli oldu unu ifade eder. 

shak Çelebi, iire tövbe etmenin imkans zl n  dile getirir. iire tövbe etmek iki ekilde gerçekle ebilir. 
iir okuyucusu iir okumamaya, airler de iir yazmamaya tövbe edebilir. Fakat aire göre bu mümkün 

de ildir. Çünkü a k buna engeldir. Çâr-ebru “dört ka l , b y  yeni terlemi ” (Ayverdi, 2010, s. 213) 
manas ndad r. air, çâr-ebru bir güzel sevmenin, insan  ister istemez iir okumaya ve yazmaya te vik 
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edece ini belirtir ki bu hâl iirin varolu  sebebi olarak görülmü tür. Bu da a k n iirsiz, iirin de a ks z 
olamayaca n  gösterir:  

i‘re tevbe nece olur çâr-ebrû dilberüñ 

Birini sevsem demek lâz m gelür nâ-çâr i‘r  

iire tövbe mümkün de ildir. Yeni yetme bir güzel sevsem çaresizce iir söylemek gerekir. 

air, sevdi inden cemâli mushaf diye bahseder. O, sözü sevgiliyle bitirmek gerekti ini vurgular. aire 
göre bu hatimeden sonra yeni bir söz söylememek gerekir. airin hatimede sevgilinin zikriyle kelâma 
son vermesi ona ba l l n n ifadesidir:  

Ol cemâli mushafun zikriyle hatm olsun kelâm 

Ok ma shâk gayr  dilbere zinhâr i‘r  

Söz, o güzelli i/yüzü mushaf gibi olan güzelin zikriyle son bulsun. shâk! Gönül alan ba ka bir güzel 
için asla iir okuma/söyleme. 

Üsküplü shak Çelebi’nin “ iir” redifli iirinde iire dair önemli bilgiler verilmektedir. O, iirin â kla 
ma uk aras nda kurulan bir köprü vazifesi gördü ü için de erli oldu unu söyler. Ona göre iir hakikat 
ve manan n mekân d r. airi söz i çisi olarak gören shak Çelebi, sözünü tartarken dikkatli davranmaya 
çal r. Çünkü söz alt n gibidir, ahlara yara r bir inci de erindedir. iir, k ymeti bilinmesi gereken bir 
cevherdir, sözün ölçütüdür. shak Çelebi’nin Sa‘dî’nin Gülistan’ na de er atfetti i görülür. Zira 
“Gülistan” aire göre okunmas  ve benimsenmesi gereken bir eserdir. Dahas  iir, k ymet biçilemeyen 
gönül çekici, ölçülü, eker sözlü, tatl  tutumlu, yasemin yüzlü, yeni hatl  bir güzel gibidir. iirin böyle 
görülmesi onun estetik taraf yla ilgilidir. aire göre iire kar  tövbekâr olmak mümkün de ildir. A k 
varsa iir de var olacakt r.  

1.2. Zâtî’nin (öl. 1547) “ iir” redifli gazelleri 

Zâtî Divan  “ iir” redifli iirler yönüyle zengin bir eserdir. Divan’da 346 ve 347 numaral  gazeller “ iir” 
redifiyle, 940 numaral  gazel de “ iirim” redifiyle kaleme al nm t r: 

1.2.1. Zâtî Divan ’nda 346 numaral  “ iir” redifli gazel 

Zâtî’nin 346 numaral  “ iir” redifli gazeli yedi beyittir. iir aruzun fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün 
kal b yla yaz lm t r. iirde kafiye “-ar” sesleriyle olu turulmu tur. 

Mahzenü'l-Esrâr Nizâmî-i Gencevî'nin (ö. 1214[?]) mesnevilerindendir. Mesnevi didaktik özelliklere 
sahiptir. Esere birçok erh de yaz lm t r (Kanar, 2007, s. 183-184). Birçok air bu esere nazireler de 
yazm t r. Nitekim Fars edebiyat nda Emir Hüsrev'in yazd  Matlau'l-Envâr bunlardan biridir. 
Nizâmî'nin eseri, makale ve hikâyelerden olu urken Anadolu, ran ve Ça atay sahas  airleri için bir 
model olu turmu , bu tarzda mesnevi yazmak gelenek hâline gelmi tir. Bahsi geçen sahalarda bu 
çerçevede yaz lan eserlerde, planla beraber konular n bir k sm  da ortakt r. Burada geçen hikâyeler 
genellikle dinî ve ahlaki bir mahiyete sahiptir (Aksoyak, 1996, s. 182-189) Emir Hüsrev-i Dihlevî, (ö. 
1325) Hindistan’da ya am , tarihçi, air ve mutasavv f bir ki iliktir. Türk as ll d r (Kurtulmu , 1995, s. 
135). Zâtî 346 numaral  gazelinde iiri tan mlarken Matlaü’l-Envâr ile Mahzenü’l-Esrâr adl  eserlerin 
isimlerinden istifade eder. air burada eserlerin isimlerini kelime anlamlar n  ça r t racak ekilde de 
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kullanm t r. Buna göre Zâtî’nin iiri, yüz nurlar n  tarif eden parlak bir matla olarak gördü ü 
söylenebilir. Ayr ca yine ona göre iir, dudak s rlar n  erh eden s rlar mahzenidir: 

Vasf-  envâr-  ruhunla Matla'ü’l-Envâr i‘r 

erh-i esrâr-  lebünle Mahzenü’l-Esrâr i‘r 6  

iir, yüzünün nurlar n n vasf yla Matla'-ül-Envâr’d r. iir, dudaklar n n s rlar n n erhiyle 
Mahzenü’l-Esrâr’d r. 

Zâtî iirlerin matla beytini ahlar n ba ndaki süslü taca benzetir. Klasik iirde ilk beytin bu tarz bir 
benzetmeyle anlat lmas  airin matla beytine verdi i önemin de göstergesidir. Çünkü airin nazar nda 
âhlar n ba lar ndaki taç ne ise iirde de matla beyti odur. Burada matla beyti alelade bir taca 

benzetilmemi , süslü bir taca te bih olunmu tur. airin iire dair burada ön plana ç kard  ey, iirin 
irin-kâr olmas d r. îrîn-kâr “tatl  muamele eden, ho  davranan” (Ayverdi, 2010, s. 1173) anlamlar na 

gelir ki güzel bir iir bu özelliklere haiz olmal d r: 

Bir murassa‘ tâcdur ba nda anun matla‘  

ehlere taklîd ider bir tatlu îrîn-kâr i‘r 

Tatl  muamele eden bir iir âhlara benzer. Onun ba ndaki matla  süslü bir tacd r. 

Zâtî, bir gül bahçesi iirinin parlak anlam gülleriyle dolu oldu unu söyler. Rengin sözcü ü “parlak renkli, 
güzel, ho , latif” (Ayverdi, 2010, s. 1021) gibi manalara gelir. iirin "gül-i ma'nâ-y  rengîn" olarak 
görülmesi, parlak, güzel ve latif taraf n  vurgulamak içindir. Bu da iirde esteti e verilen de eri gösterir. 
Öyle ki bu iiri gören bülbül-i gûyâ olur. Burada bülbül-i gûyâ hem â  hem de iirin muhatab n / airi 
ifade eden bir kavramd r. Bülbülün, bülbül-i gûyâya dönü mesi iirin etkileyicili iyle ilgilidir:  

Kim görürse yüzini bir bülbül-i gûyâ olur 

Pür gül-i ma‘nâ-y  rengîn ile bir gül-zâr i‘r 

Bir gül bahçesi iiri, parlak mana gülleriyle doludur. Kim güllerin ( iirlerin) yüzünü görse konu an 
bülbül kesilir. 

air, iiri gönüller açan bir k l ca benzetir. Bu k l ç mücevherlerle süslenmi  olarak tasavvur edilir. Bahsi 
geçen k l ç adam öldürmek için de il, gönülleri fethetmek içindir. Zira iirin söylem gücüyle yüreklerde 
k l ç gibi iz b rakabilen cevher dolu bir özelli i vard r. Onun bu hâli hem sevgilinin gönül ülkesini hem 
de iiri dinleyenlerin gönül mülkünü fethetme özelli ine sahiptir. nsan karakterinin, iirle belagat 
ülkesini fethedece ini söyleyen air, iirin ve iirsel söylemin önemini vurgular. Zira belagat ülkesi güzel 
söz söyleme mekân d r. iir de buray  fethetmenin en önemli araçlar ndan biridir. Belagat mülkünü 
fetheden air, güzel ve etkili söz söyleyen ki idir: 

âh-  tab‘ anunla feth eyler belâgat mülkini 

Ki ver-i dil aç c  bir tî -i cevher-dâr i‘r 

iir, gönül ülkesini açan mücevherle süslü bir k l çt r. ( nsan) karakterinin/ mizac n n âh  onunla bir 
belagat ülkesini fetheder. 

                                                             
6  Zâtî’nin incelenen bu iirindeki beyitler (Tarlan, 1967, s. 346)’dan al nm t r. 
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Zâtî, iirin muhatab n  ârifler olarak görür. Arifler hem irfan sahibi hem de gönül ehli olan ki ilerdir. 
Yani, bunlar bilgi sahibi olman n yan nda kalp gözleri aç k olan insanlard r. Bundan dolay  ârifler, iire 
ula maya mü teridir. Onlar n birikim seviyesi olan ilim ve irfan sermayesi, onlar  iirin mü terisi 
yaparken câhil ve zevksiz olanlar iir pazar nda gezemezler, al -veri  yapamazlar. Çünkü iirin 
muhatab  olmak için zevk sahibi olman n yan nda bilgi birikimi ve ilim gereklidir. Bu da airin iirde 
ilme verdi i de eri gösterir: 

Mü terîdür ‘ârifün ey meh metâ‘  vasl na 

Bî-mezâk u câhil ile eylemez bâzâr i‘r 

Ey ay yüzlü güzel! Ârif olan n sermâyesi ( iire) ula maya mü teridir. iir, zevksiz ve câhillerle 
pazarl k (al -veri ) yapmaz.  

iirin söylem gücünün yüksekli ine inanan air, sözün Hazreti sa'n n nefesi gibi etkileyici oldu unu 
söyler. Hazreti sa'n n en önemli mucizelerinden biri nefesiyle ölüleri diriltmesidir (Pala, 2010, s.235). 
Bu ba lamda iirle sa'n n nefesi aras nda bir benzerlik kuran air, iirin gücünü anlatmaya çal r. 
Önceki beyitte iirin muhatab n n arifler oldu unu söyleyen Zâtî, bu beyitte iirin muhatab  olarak 
sevgiliyi gösterir. Güzel iirler yazan air, iirlerinin sevgilinin diliyle terennüm edilmesi gerekti ini 
ifade eder. Böylece iir, â kla ma uk aras nda irtibat  sa layan bir özelli e de sahip olacakt r: 

Ben disem evk-  lebünle okusan sen ey sanem 

Mürdeler ihyâ ider nutk-  Mesîhâ-vâr i‘r  

Ey put kadar güzel olan sevgili! iir, Mesih'in nefesi gibi ölüleri diriltir. ( iiri) ben yazay m, sen de 
dudaklar n n evkiyle oku. 

air, iirin söylem gücünün, sa'n n nefesi kadar güçlü oldu unu söyler. Bununla beraber iirin etkisi, 
Hazreti Musa'n n asas na benzetilir. Zâtî’nin, iiri kendi tabiat ndan do an bir y lana te bihi bu 
sebepledir. Zira Hazreti Musa, Firavun'un sihirbazlar yla bir mücadeleye girmi  ve Allah' n izni, asas n n 
vas tas yla onlara galip gelmi tir. Musa'n n asas  sihirbazlar n bütün sihirlerini yutacak büyük bir y lana 
dönü mü tür. Bu sebeple o mecliste bulunan birçok insan Allah'a iman etmi tir (Pala, 2010, s. 334-335). 
Zâtî, iirin de bu anlamda insano lunun akl n  ba ndan alabilecek bir taraf  oldu una dikkati çeker. 
Burada dikkati çeken önemli unsurlardan biri iirin söylem gücünün etkileyici taraf d r. airleri iire 
yönelten en önemli sebeplerden biri de budur. Çünkü iir, etkisiyle insanlar n akl n  ba ndan alabilecek 
ve onlar  yönlendirebilecek bir özelli e sahiptir: 

Mârdur sahhâr tab‘umdan to ar dâ’im benüm 

Âdemün ‘akl n u urlar Zâtîyâ ‘ayyâr-  i‘r 

Ey Zâtî! iirin hileci (sihirli) taraf , insano lunun akl n  ba ndan al r. ( iir) benim büyüleyici 
tabiat mdan do an bir y land r. 

Zâtî Divan 'nda yer alan 346 numaral  " iir" redifli gazelde airin iire dair birçok ey hakk nda bilgi 
verdi i görülmektedir. air, iirin yol gösterici ve estetik taraf na de inir. Güzel iiri, âha benzeten air, 
matla beytini âh n ba ndaki süslü taca te bih eder. Zâtî iirde manay  ve mana yo unlu unu önemser. 
Ona göre bu yo unluk okuyucuyu iire çekebilecek parlakl kta ve güzellikte olmal d r. Ona göre iirin 
muhatab  irfan ve zevk sahibi insanlard r. Zevksiz ve cahiller iirden anlamazlar. Bu da airin iirde ilme 
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verdi i de eri gösterir. iirin büyüleyici özelli i olan bir saha oldu unu ifade eden air, iirle imkâns z 
gibi görünen eylere kap lar aç labilece ine ve iirin insanlar  yönlendirme gücüne inan r. 

1.2.2. Zâtî Divan ’nda 347 numaral  “ iir” redifli gazel 

Zâtî’nin 347 numaral  “ iir” redifli gazeli de yedi beyitten olu ur. Bu iir de 346 numaral  gazel gibi 
aruzun fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün vezniyle yaz lm t r. Burada da kafiyenin “-ar” sesleriyle 
kuruldu u görülmektedir. 

Zâtî, 347 numaral  gazelde iiri tarife çal rken sevgilinin vas flar ndan istifade eder. O, sevgili ile iir 
aras nda bir anlam ilgisi kurar. lk m srada iiri yârin dudaklar n n övgüsü ve tatl  sözlü sevgili olarak 
tan mlar. air, ikinci m srada da iirle ma uk aras nda anlam ilgisi kurmay  sürdürür. iirin eker saçan 
bir söz oldu unu ifade eden Zâtî, iiri ayn  zamanda tatl , nâzik bir sevgili olarak vasfeder. Görüldü ü 
üzere air, iiri sevgiliyi ifade için bir araç olarak görürken adeta ma uku da iirin kendisi olarak görür: 

Vasf-  la‘l-i yâr ile yâr-  eker-güftâr i‘r 

Lafz-  ekker-bâr ile bir tatlu nâzük yâr i‘r7  

iir, ma ukun dudaklar n n vasf  ve tatl  sözlü sevgilidir. iir, eker saçan söz ve tatl  nâzik bir 
sevgilidir. 

Zâtî, a a daki beyitte iirin maharetli bir tabip oldu unu ifade eder. Bu tabip “haste-dillere” ifalar 
sunan bir doktordur. Gönlü hasta olanlar, â klard r. Yani bahsi geçen tabiplerin uzmanl k alan  a kt r. 
Tedavi yöntemleri de hastalar n  ekerle beslemektir. Zikredilen eker iirin sözleridir. iirin lafz n n 
büyüleyici bir taraf  vard r ve Zâtî bunu dile getirir: 

Haste-dil â klarun derdine bir hâz k tabîb 

Sükkerî perverdelerle ho  ider tîmâr i‘r 

iir, ekerle besleyip tedavi eden, gönlü yaral  hastalar n derdine maharetli bir tabiptir. 

Klasik iirde sevgili genellikle â na yüz vermez, ona itibar etmez. Bundan dolay  sevgili genel olarak 
merhametsiz olarak tasavvur edilir. Zâtî, yârinin merhametsizli ini dile getirirken onu insafa getirecek 
eyin iirleri oldu una inan r. Ona göre ma uk, airin divan ndaki iirlerini okusa airi tan yacak ve 

anlayacakt r. Bu anlamda iir, arz-  hâlin en iyi vücut bulmu  ekli olarak kendisini gösterir. iir, â k ile 
ma uk aras nda bir tercüman olarak görülür. Â n hâli ancak iirlerin sat r aralar na girilerek 
anla labilir. Bu da airin iiri etkileyici ve samimi söz olarak gördü ünü gösterir: 

Hâline vâk f olup rahm eyleyüm âyed diyü 

Destine dîvânum alub okumaz dil-dâr i‘r 

Sevgili, merhamet edip (â k n) hâlini anlayay m diyerek eline divan m  al p iir okumaz. 

Zâtî mübala a yaparak iirinin kâ t tomarlara yaz lamayaca n  ifade eder. Bunun sebebi iirinin 
etkisiyle kâ tlar n yanmas d r. Bundan dolay  airin, iirini yaz p canana arz etmek için farkl  yöntemler 
dü ündü ü görülmektedir. air, bir an için semenderin kanatlar n , iirini yazaca  bir yaprak olarak 
tasavvur etse de iirinin buraya da yaz lamayaca n  dile getirir. Çünkü o, gönlünden iire dökülen 

                                                             
7  Zâtî’nin incelenen bu iirindeki beyitler (Tarlan, 1967, s. 347)’den al nm t r. 
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sözlerin yüksek derecede yak c  oldu una inan r. Zâtî’nin semenderin kanatlar n n bile iirlerini 
ta yamayaca n  ve yanaca n  dü ünmesi gulüv derecesinde bir mübala ad r:  

Ey perî perr-i semenderden varak olsa bana 

‘Arz iderdüm tapuna ger yanmasa tûmâr-  i‘r 

Ey perî! Semenderin kanatlar  yaprak olsayd  ve (bu kanatlardan olu an) iir tomar  yanmasayd  
huzuruna ( iirler) sunard m. 

air, naz m biçimlerinden gazeli ön plana ç kar p sevgili ile gazel aras nda bir ilgi kurar. Yazd  gazelin 
her beytinin nazik bir sevgiliyi anlatt n  ifade eden Zâtî, iirin estetik taraf na dikkati çeker. Bu estetikte 
ma ukun nazenin olmas  da önemlidir. Her beyit güzel olunca bütünüyle güzel bir gazel ortaya ç km t r. 

air bütün bu güzelli in tamam nda iir oldu unu söyler ki iiri güzelle tiren en önemli eyin sevgili 
oldu unu vurgular: 

Bir gazel didüm yine anun kamu ebyât nun 

Her biri bir yâr-i nâzük cümlesinde var i‘r  

Yine bir gazel söyledim. Onun bütün beyitleri bir nazenin sevgili bahsine dair bir iirdir. 

iir yazman n ola anüstü bir yetenek gerektirdi ini ima eden Zâtî, sihirle ate  ve pamu u bir araya 
getirdi ini söyler. Normal artlarda ate  ve pamu un bir arada bulunmas  mümkün de ildir. Ate , 
pamu u bir anda yak p yok eder. air, yetene iyle bunu ba aran ki idir. Gönlün pamuktan bir kâ t, 
iirin ise ate  oldu unu söyleyen Zâtî, gerçek anlamda iir yazman n zorlu unu dile getirir. Zâtî'nin 

buradaki ifadelerinden iirin olu mas  için iir ate inin pamuktan gönül ka d n  tutu turmas  gerekti i 
anla l r. Pamuk ve ate i bir arada tutmak, su ve ate i bir arada tutmak kadar zordur. Zikredilen zorluk 
iir yazmak için çekilen çileleri dile getirirken iirin etkileyici taraf n  da gösterir: 

Sihr ile cem‘ eyledüm bir yire nâr ü penbeyi 

Ol nedür didüm didi dil penbe kâ ad nâr i‘r  

Ate  ile pamu u sihirle bir araya getirdim. O nedir, dedim. Dedi: Gönül pamuktan bir kâ t, ate  (ise) 
iirdir. 

Zâtî için iir, de erli bir varl k gibidir. iirin ahlara lây k bir inci kutusu oldu unu söyleyen air, iirin 
de erine ve estetik taraf na vurgu yapar. Mücevher kutusundan ve inciden anlayanlar sarraflard r. 
Nitekim, inciye de er biçecek olanlar da bunlard r. Zâtî, iirin k ymetini bilenlerin kuyumcu 
hassasiyetine sahip oldu unu söylerken bunlar n zevk sahibi oldu una dikkati çeker: 

Nice meyyâl olmasun sarrâf-  tab‘-  pür-mezâk 

Zâtîyâ bir dürcdür pür-lülü-yi eh-vâr i‘r  

Ey Zâtî! iir, âhlara yara an iri taneli inci bar nd ran bir mücevher kutusudur. Zevk sahibi sarraflar 
buna nas l meyletmesin. 

Zâtî Divan ’ndaki 347 numaral  " iir" redifli gazelden de iire dair birçok ey söylemek mümkündür. 
aire göre iir ve sevgili aras nda bir benzerlik vard r. iir sevgili gibi güzelken sevgili de iir gibi 

estetiktir. iir, ifade gücüyle gönül hastalar na ifa sunan bir doktor gibidir. iirin tesiri, â k ile ma uk 
aras nda irtibat kurmaya vesile olur. Bundan dolay  da etkileyici olmas  önemlidir. iir, gönlün 
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hissettiklerini aktarabilmelidir. Yürek yak c  olmal d r. iirin parçalar  ve bütünü aras nda güzellik 
olarak uyum olmal d r. Yani iir parçalar  ve tamam  güzel olan bir bütünlükte olmal d r. iirin, maddi 
de eri bulunan inciler gibi de erli oldu una inanan air, bunun de erinin ancak sarraf hassasiyeti 
olanlar taraf ndan anla labilece ini ifade eder. 

1.2.3. Zâtî Divan ’nda 940 numaral  “ iirim” redifli gazel 

Zâtî Divan ’nda iki “ iir” redifli gazel d nda bir de “ iirim” redifli gazel bulunmaktad r. airin “ iir” 
redifli iirleri, kullan lan redif ba lam nda genel olarak iire dair baz  bilgiler verse de “ iirim” redifli 
iiri rediften de anla laca  üzere airin kendi iiriyle ilgili ifadelerini içermektedir. Bu gazeldeki 

söylemler daha çok airin kendi iirine bak n  yans tan bireysel ve mübala al  ifadelerdir. Bahsi geçen 
iir dokuz beyit olup mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün kal b yla yaz lm t r.  

Matla beytini süslü bir taç olarak tasavvur eden Zâtî, sevgilinin bu tac  giymesiyle yani matla beytinde 
zikredilmesiyle iirinin fesahat taht n n öncüsü hâline geldi ini söyler. air, sevgili ve iir aras nda bir 
ilgi kurar. Her ikisi de güzeldir. iir sevgiliyi anlat nca daha da güzel olmakta hatta fesahat taht n n 
öncüsü konumuna gelmektedir. Fasih ifade, dilin “aç k, duru ve do ru” (Ayverdi, 2010, s. 379) bir 
biçimde ifadesiyle olur. air, sevgiliyi saf, temiz ve duru olarak görmektedir. Zira iirin fasih olmas  onun 
zikriyle olmu tur. Böylece iir fesahatte öncü olmu tur. Görüldü ü üzere airin burada iire dair ön 
plana ç kard  ey fasih ifadedir. 

Geyüb mahbûb matla’dan murassa‘ efseri i‘rüm 

Fesâhat taht-gâh nun olubdur serveri i‘rüm8  

Sevgili iirimin matladan süslü tac n  giyince iirim fesahat taht n n öncüsü olmu tur. 

Zâtî, iirinin, bütün denizler içinde bulunan ölümsüz H z r gibi oldu unu söyler. Hazreti H z r, Hazreti 
lyas ve skender-i Zülkarneyn âb-  hayat yolculu una ç km , Hazreti lyas ile Hazreti H z r bu 

yolculukta muvaffak olup ölümsüzlü e kavu mu tur. nan a göre lyas karada, H z r da denizde zorda 
kalanlara yard m ederler (Pala, 2010, s. 3). Zâtî bunu dikkate alarak iirinin karay  ve denizi tutan 
skender gibi öhret buldu unu, Hazreti H z r gibi de yolda kalm lara özellikle denizlerde s k nt  

çekenlere yol gösterdi ini söyler. Burada ön plana ç kan ey, iirin karada ve denizde insanlara yol 
göstermesidir. Bu durum iirin ö retici taraf n  da dikkatlere sunar: 

Kamu bahrun içinde H zr-i zinde gibi hâz rdur 

Tutubdur berr ü bahri ser-be-ser skender-i i‘rüm  

( iirim) bütün denizler içinde canl  bir H z r gibi haz rd r. iirimin skender’i denizi ve karay  ba tan 
ba a tutmu tur. 

iirinin, cihan  kanatlar n n alt na ald n  söyleyen air, iirde belagat Kâf n n ankas  oldu unu söyler. 
Zâtî belagati Kâf Da  olarak tasavvur ederken kendisini bu da n öncüsü olarak görür. Nitekim belagat 
"düzgün ve yerinde söz söyleme yollar n  gösteren ilim" (Ayverdi, 2010, s. 130) anlam na gelir: 

                                                             
8  Zâtî’nin “ iirim” redifli iiri (Tarlan, 1970, s. 444)’ten al nm t r. 
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Belâgat Kâf nun Ankâs dur ma‘dûmdur misli 

Cihân  beyza-ve  alt na alm dur per-i i‘rüm  

iirimin kanatlar , cihan  yumurta gibi kanatlar n n alt na alm t r. ( iirim) belagat Kâf n n 
ankas d r, benzeri yoktur. 

Zâtî kendisini iir ülkesinin emiri olarak görürken iirinin askerlerinin bütün dünyay  tuttu unu söyler. 
air, ayr ca divan n n bütün cihanda söylendi ini dile getirir. Bu söylem airin iirle herkese hitap 

edebilme dü üncesinin mahsulüdür. airin bu ifadeleri mübala al  olmas na ra men bir idealin d a 
vurumudur. Bu ideal, iirle dünyan n her taraf nda tan nma ve iirinin herkes taraf ndan söylenme ve 
bilinme dü üncesidir.  

Emîr-i mülket-i nazmem cihân dîvânuma kâ’il 

Ser-â-ser mülk-i dünyâyi tutubdur le ker-i i‘rüm  

iir ülkesinin emiriyim, cihan divan m  söyler. iirimin askerleri ba tan ba a dünyay  tutmu tur. 

Zâtî, iirinin par lt l  oldu unu söylerken sözü air Enverî'ye getirir. Zâtî, Enverî'nin iirini i itmemesini 
bir talihsizlik olarak görür. Enverî (ö. 1189 [?]), edebî sanatlar  kullanmada oldukça mâhir biri oldu u 
için iirleri belagat kitaplar nda örnek olarak gösterilen bir airdir. Özellikle ran edebiyat nda 
kasideleriyle ön plana ç kan bir ki iliktir (Karahan, 1995, s. 267-268). 

Du‘â-yi nûr yirine kodururd  mezâr nda 

Eger kim cân virürken i ide idi Enverî i‘rüm  

E er Enverî cân verirken iirimi i itseydi mezar na nur duas  yerine ( iirimi) b rakt r rd .  

A a daki beyitte airin iire bir heykelt ra  hassasiyetiyle yakla t  görülmektedir. O, kendisini “kelâm 
asnâm na” ekil veren üstün maharetli birisi olarak görür. "Esnam" kelimesi hem putlar hem de 
sevgililer anlam na gelen bir sözcüktür (Ayverdi, 2010, s. 75). air, put yap c s  Azer'in, iirine bakt nda 
bir bak ta kelam putuna nas l ekil verdi ini görece ini söyler. Buradan hareketle Zâtî’nin iiri bir 
kelam ustal  olarak gördü ü söylenebilir: 

Kelâm asnâm na sûret ne vech ile virilmi dür 

Görürdi bir nazar görse eger kim Âzerî i‘rüm  

E er, Âzerî/ Âzer iirime bir defa baksa kelam/söz putlar na nas l ekil verildi ini görürdü. 

airin mübala al  ifadeleri sonraki beyitlerde de devam eder. O, mü teri kelimesini tevriyeli kullan r. 
Zira mü teri sözcü ünün bir eyi sat n alan ki i anlam n n yan nda jüpiter gezegeni manas  da vard r 
(Ayverdi, 2010, s. 894). Zâtî, Mü teri'nin güzellik pazar nda iirini görse Zühre (Venüs) gibi takvay  
b rak p e lenmeye ba layaca n  söyler. air bu söylemde bulunurken Zühre'nin y ld za 
dönü mesi/dönü türülmesi olay na telmihte bulunur.9 Zâtî'nin bu söylemi, onun iiri ayn  zamanda bir 
e lence arac  olarak gördü ünün ifadesidir: 

Salâh ü zühdi koyub ba laya idi Zöhre-ve  ‘ay a 

Eger bâzâr-  hüsn içre göre idi Mü terî i‘rüm  

                                                             
9  Ayr nt l  bilgi için bkz. (Pala, 2010, s. 494). 
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E er Mü terî güzellik pazar nda iirimi görseydi, takvay  terk edip Zühre gibi e lenmeye ba lard .  

A a daki beyitte sevgiliye "ey peri" hitab yla seslenen air, iirinin etkileyici taraf na dikkati çeker. Yine 
mübala al  bir anlat m  seçen Zâtî, meleklerin iirini görmesi hâlinde peri/cin sald r s na u ram  gibi 
yeryüzüne dü eceklerini ifade eder. Bu ifade airin iirde gerçekçi çizgiler çizdi ini de ak llara getirir. 
Çünkü iirden etkilenerek yeryüzüne dü en melek tasavvuru, iirin hem etkileyicili ini hem de 
tasvirdeki gerçekçili ini hat rlat r: 

Perî fi‘line u ram  gibi yire dü erlerdi 

Feleklerde melekler görseler ger ey perî i‘rüm  

Ey perî! E er melekler iirimi gökyüzünde görselerdi, peri/cin sald r s na u ram  gibi yeryüzüne 
dü erlerdi.  

Zâtî, Hüsrev'in iirinin tad n  almas yla Ferhâd gibi ona â k olaca n  söyler. airin bu söylemi iirde 
tad n önemine dikkat çekmek içindir. Beyitte geçen " irin" kelimesi, ekerin tatl l na dair anlam  ön 
plana ç kar larak kullan lm t r. Bu sözcük Ferhad ü irin mesnevisinin kahraman n  da ak llara 
getirmektedir: 

Ola Ferhâd-ve  ûrîdesi îrînligin görüb 

itse Zâtî'yâ Husrev eger kim ekker-i i‘rüm  

Ey Zâtî! E er Hüsrev iirimin tad n  duysayd  (alsayd ), ( iirimin) tatl l n  görüp Ferhâd gibi â k 
olurdu. 

Zâtî, “ iirim” redifli iirinde rediften de anla laca  üzere daha çok kendi iirinin nas l oldu una dair 
baz  bilgiler vermi tir. airin ifadeleri mübala al  olsa da beyitlerinin sat r aralar nda ideal bir iirin nas l 
olmas  gerekti ine dair birçok mesaj vard r. Buna göre iir; fasih ve beli  olmal d r. Okuyucuya yol 
göstermelidir. Geni  kesimlere hitap edebilmeli, bu ba lamda genel geçer mesajlar verebilmelidir. 
Ayd nlat c  olmal d r. iir, ekil alm  kelamd r. nsanlar  e lendirebilmelidir. Etkileyici olmal , a zda 
bir tat b rakabilmelidir.  

1.3. Muhibbî’nin (ö. 1566) “ iir” redifli gazeli 

Muhibbî’nin “ iir” redifli iiri fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün kal b yla yaz lm  yedi beyitlik bir 
gazeldir. iirin kafiyesi “-âr” sesleriyle sa lanm t r. 

Muhibbî iirde as l olan n mana oldu unu söyler. O, airin ilim sahibi olmas n n yan nda kabiliyetinin 
olmas  gerekti ini de belirtir. Muhibbî'ye göre iirde muhatap gönüldür. air gönül deryas ndan inciler 
ç karmaya çal r. (Tunç, 2000, s. 283). Muhibbî, a a daki beyitte gönlü bir maden kayna  olarak 
tasavvur eder. Buradan inciler ç kar ld n  söyleyen air, iir vas tas yla bu membadan inciler elde 
edildi ini belirtir. iirin, gönüldeki de erli ta lar  izhâr etmesi, Muhibbî’nin iirinde gönüle verilen 
k ymeti de gösterir. Gönülden ç kan sözün içli ve etkileyici oldu u söylenebilir. air, ilk beytin ikinci 
m sra nda iirin muhatab n  da belirtir ki bunlar, ay yüzlü güzellerdir. iir, gönül madeninden inciler 
ç kar p bunlar  ay yüzlülerin aya na dökmektedir: 
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Kân-  dilden yine dürler eyledi izhâr i‘r 

K ld  meh-rûlar aya na an  îsâr i'r1 0  

iir, gönül memba‘ ndan yine inciler ortaya ç kard . Onu, ay yüzlülerin aya na saçt . 

A a daki beyitte air, sevgilinin dudaklar n  vasfetmekten imtina etti ini belirtir. O, yârin dudaklar n n 
tavsifinin nadan a z na dü mesinden korktu unu söyleyerek kinaye yapar. airin k skançl k duygusu 
içerisinde sevgilinin dudaklar n  vasfetmekten uzak durmas , onun iir yazarken ne kadar hassas 
davrand n  da gösterir: 

Dü e nâdân a z na korkum budur la‘l-i lebün 

Leblerün vasf nda anunçün dimem iy yâr i‘r 

Ey sevgili! Dudaklar n n k rm z l n n, cahillerin a z na dü mesinden korktu um için dudaklar n  
anlatan iirler söylemem. 

Divan airleri iirle ilgili poetik söylemlerde bulunurken sevgiliye yahut sevgilinin güzellik unsurlar na 
de inmeyi genel bir e ilim hâline getirmi tir (Çavu , 2019, s. 533). Bu ba lamda divan edebiyat nda, 
iirin tarifi yap l rken birçok airin ma uk ile iir aras nda ilgi kurdu u görülür. Zira hem iir hem de 

sevgili estetik özelliklere sahiptirler. Muhibbî, iiri güzel bir sevgili olarak yâd ederken bu güzelin yüz 
nikab n  (örtüsünü) kald rmad n  ifade eder. airin böyle bir hassasiyete sahip olmas n n nedeni 
alelade ki ileri iirle muhatap görmemesindendir. Yârin nikab n n örtük olmas , airin iirinde her eyi 
apaç k söylemedi ini, manay  gizledi ini de ifade eder. iirin gerçek muhataplar  yani k ymetini bilenler, 
sevgilinin/ iirin yüzünde nikab olsa da nikab n arkas ndan görmeleri gereken manay  görebilirler: 

Bir güzel mahbûbdur yüzden nikâb n almazam 

K ymetin bilmezlere göstermeye dîdâr i‘r 

( iir), güzel bir sevgilidir, (bu güzelin) yüzünün örtüsünü kald rmam.  iir, k ymetini bilmeyenlere 
yüzünü göstermez. 

Muhibbî, sevgilinin yüzünü muma benzetir. Onun yüzü parlak, hatta mumun ate i gibi yak c  olarak 
tasavvur edilir. Bundan dolay  yârin mum gibi olan yüzünün özelliklerinin anlat ld  iir de yak c  
olacakt r. air, sevgilinin yüzünün vasf yla bütünle en iirinin yine bir mum gibi dert sahiplerini etraf na 
toplayaca n  ve bunlar n birer pervane gibi kanatlar n  iirde yakacaklar n  dile getirir. Mumun cazibe 
merkezi olarak dü ünülmesi, airin iirinin cezbedici olmas yla ilgilidir. Yani air için iir, yürek yak c  
ve cazip olmal , okuyucuyu cezbe hâline çekebilmelidir. Bu da iirin etkileyici olmas yla ilgilidir: 

Ehl-i derd olan ana pervâne gibi per yaka 

Ger disem em‘-i ruhun vasf nda âte -bâr i‘r 

E er, yüzünün mumuna benzer yak c  iirler söylesem, dert sahipleri ona pervane gibi kanat yakarlar. 

kinci beyitte ma ukun dudaklar n  anlatmaktan imtina eden airin a a daki beyitte niçin böyle 
davrand na dair cevab  bulmak mümkündür. Zira air, yârin eker dudaklar ndan söz edince iirine 
talep artmaktad r. airin iirleri “kand-i nebat” gibi ra bet görmektedir. nsanlar her taraftan bu iirleri 

                                                             
1 0  Muhibbî’nin incelenen iiri (Yavuz & Yavuz, 2016, s. 554)’ten al nm t r. 
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almak için gelmekte ve bunlar  kap maktad r. Bu durum, aire göre, sevgilinin dudaklar n n tatl l n n 
iire aksetmesindendir. Tabii ki bunda airin söylem gücü de etkilidir:  

Kapu urlar her tarafdan sanas n kand-i nebât 

Her kaçan ekker lebünçün eylesem güftâr i‘r 

Her ne zaman eker dudaklar n için iir söylesem ( iirlerimi) sanki nebat ekeri gibi her taraftan 
kap rlar. 

Muhibbî, "nahl-i nazma" yani iir fidan na mana meyvesi gerekti ini söyler. airin iiri bir fidana 
benzetmesi Muhibbî'nin iirde tazeli i arad n  gösterir. Çünkü fidan, yeti meye meyilli, estetik duran 
a açt r. air, bu a ac  meyveli olarak tasavvur eder. Ona göre nazm fidan n n meyvesi, mana olmal d r. 
Bu da yine Muhibbî'nin iirde anlama ne derece de er verdi ini gösterir. O, manas z iirin parlak 
olamayaca n  beyan eder. airin a a daki beyitte iiri tavsifi onun iirde ekle, esteti e ve anlama 
verdi i de eri gözler önüne serer: 

Nahl-i nazma ey gönül bil meyve-i ma‘nâ gerek 

Ma‘nî ger olmaya dinmez ana âbdâr i‘r 

Ey gönül! iir fidan na mana meyvesi gerektir. Mana olmazsa ona taze (güzel) iir denmez. 

Muhibbî, iiri anlatmak isterken genellikle sevgilinin güzellik unsurlar ndan istifade etmi tir. iirin son 
beyti airin iiri ile ma ukun boyu aras ndaki ilgi ve benzerlik üzerine kurulmu tur. air, her sözünün 
servi boylular gibi mevzun/ölçülü oldu unu söylerken iirde sözlerinin vezinli, do ru, düzgün ve estetik 
oldu unu anlatmak ister. Sözün servi boya benzetilmesi servi a ac n n düzgün yap s yla da ilgilidir. 
Muhibbî iirin, serviler gibi her yana sal n p yürümesini söylerken de iirinin her yana yay lmas  
gerekti ini ima eder: 

Her sözün mevzûn Muhibbî serv-kâmetler gibi 

Sal nup her yana k lsun serv-ve  reftâr i‘r 

Muhibbî! Her sözün servi boylular gibi ölçülüdür. iir, her yana servi gibi sal n p yürüsün. 

Muhibî Divan 'nda yer alan “ iir” redifli gazelde airin genellikle sevgili ile iir aras nda dudak, yüz, boy 
gibi sevgilinin güzellik unsurlar  üzerinden benzerlik ilgisi kurarak baz  ç kar mlarda bulundu u 
görülmektedir. Buna göre iir; etkileyici ve de erlidir. iirin muhatab  cahiller de il, âlimlerdir. iir, 
k ymetini bilenlere yüzünü gösterir. Etkileyici, cazibeli, yürek yak c  olmal d r. iirde ekil, estetik ve 
mana de erli ve önemlidir. Manas  olmayan iir, taze ve güzel de ildir. iir, ölçülü, düzgün, do ru 
olmal d r. 

1.4. Emrî’nin (ö. 1575) “ iir” redifli gazeli 

Emrî’nin “ iir” redifli iiri be  beyit olup mef‘ûlü/ fâ‘ilâtü/ mefâ‘îlü/ fâ‘ilün kal b yla yaz lm t r. air 
kafiyeyi “-âr” sesleriyle kurmu tur.  

Emrî, iirinde iirle gül aras nda bir anlam ilgisi kurar. Sevgiliye gül yanakl  olarak hitap eden air, iirin 
de ma ukun vas flar n  aktard  için övüldü ünü belirtir. Malumdur ki divan iirinde sevgili için en fazla 
benzetme gül ile anlam ilgisi kurularak yap l r. Gül, be erî a k n sembolü olmakla beraber tasavvufî 
anlamlar  da ihtiva eder. Nitekim ma ukun s fatlar  aktar l rken gül sadece be erî bir güzelli i 
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anlatmakla kalmaz, kimi zaman tasavvufî manalar  da kapsar. Ayr ca gül Hazreti Muhammed’i de 
simgeleyen bir çiçektir.1 1 

Emrî, gül ile iir aras nda bir ilgi kurar. Gül, estetik taraf yla rengiyle kokusuyla, ekliyle ço u zaman 
olumlu benzetmeler içerisinde yer al r. Gülün bu özellikleri iirin de özelli idir. iir de sevgiliyi 
vasfetmekle hem güzelle ir hem de güzelle tirir. Emrî de gülün, ma ukun güzelli ini aktard  için 
de erine de er katt n  ifade ederken iirin de sevgiliden bahsetti i için övgüye mazhar oldu unu 
söyler:  

Vasf-  cemâlüñ olmag n ey gül-‘izâr i‘r 

Gül gibi buld  anuñ ile iftihâr i‘r1 2  

Ey gül yanakl ! iir güzelli ini anlatt ndan dolay  gül gibi övüldü. 

Emrî, iirin taze olmas  gerekti ine vurgu yapar. air “vasf-  âr z” ile su aras nda bir anlam ilgisi kurmu  
olmal d r. Yana n su ile anlam ilgisi kurularak zikredilmesi yana n da suyun da safl  ve berrakl yla 
ilgilidir. A a daki beyitte mekân olarak “kenâr-  âb"dan söz edilmi tir. air, suyun berrakl yla 
sevgilinin yanaklar  aras nda bir anlam ilgisi kurarak sulu, taze bir iir yazm t r/ söylemi tir. airin 
kulland  “âb-dâr” tabiri “sulu, taze" (Ayvedi, 2010, s. 2) anlamlar na gelir. Bu ifade airin iirde yeni 
anlamlar pe inde oldu unu, ilham kayna n n da sevgili oldu unu gösterir:  

... bugün vasf-  ‘âr zuñ  

tdüm kenâr-  âbda bir âb-dâr i‘r  

Bugün yanaklar n n vasf n  [dü ündü üm için] su kenar nda sulu, taze, bir iir söyledim. 

Gonca aç lmam  gül anlam na gelir. “Gül-i ra'nâ” yar  sar , yar  k rm z  güzel gül manas ndad r 
(Ayverdi, 2010, s. 443). “Mecmua” sözcü ü iirlerin topland  yer manas nda olup bir eyin tamam  
anlam na da gelir (Ayverdi, 2010, s. 784). A a daki beytin ilk m sra nda goncan n mecmuas n  bülbüle 
açt  görülür. Bu hâl, goncan n bülbüle iir mecmuas n  açt n  gösterir, bunun yan nda goncan n aç l p 
güle dönü mesini de ifade eder. A a daki beytin ikinci m sra nda “hezâr” sözcü ü iki anlama gelecek 
ekilde tevriyeli kullan lm t r. Kelime hem bülbül hem de bin say s n  ifade eder. Sözcü ün bin 

anlam nda kullan ld  dü ünüldü ünde “gül-i ra‘nâ”n n bülbüle bin iir okudu u anla l r. “Hezâr” 
sözcü ünün bülbül anlam  dü ünüldü ünde ise bülbülün “gül-i ra‘nâ” kar s nda iir okudu u görülür. 

airin buradaki ifadelerine binaen iirin ilham kayna n n sevgili oldu u ve a kla ma uk aras nda bir 
köprü vazifesi gördü ü de söylenebilir: 

Mecmû‘as n  gonca açup sund  bülbüle 

Kar unda ok d  gül-i ra‘nâ hezâr i‘r  

Gonca mecmuas n /yapraklar n  açarak bülbüle arzetti. Bülbül, taze gülün kar s nda iir(ler) okudu. 

Gönül, airin a k n n ba lad  yer olmakla beraber a a daki beyitte iirin de zuhur etti i yer olarak 
görülür. A k n olgunla p büyütüldü ü yerdir gönül. air burada sevgilinin yüzündeki hatlarla iir hatt  
aras nda bir ilgi kurmu tur. Yüzdeki hat, yüz sayfas  üzerinde duran estetik bir görünüme sahiptir. iir 

                                                             
1 1  Gülün divan iirinde kullan m na dair ayr nt l  bilgi için bkz. (Pala, 2010, s. 171-172). 
1 2  Emrî’nin incelenen iiri (Saraç, 2002, s. 128- 129)’dan al nm t r. 
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hatt  da airin gönül sayfas na nak edilmi tir. air, güzellerin ayva tüyleri ç kt nda okuma ça na 
eri ti ini söylerken sevgiliyi iirlerini okumaya davet eder. Nitekim airin ilham kayna  sevgilidir:  

Hatt  gelince her güzelün ok ya gelür 

Gönlüme biraz ey ka  yâ gör ne var i‘r  

Her güzelin (yüzünde) ayva tüyleri ç kt  vakit okumaya ba lar. Ey yâ ka l  güzel! Gönlüme bak, ne 
iir(ler) var.  

Emrî, a a daki beyitte sevgilinin güzellik unsurlar ndan boyu ve kendi iiri aras nda bir ba lant  
kurmu tur. air, iir ve sevgilinin boyunun vasf  için de îve-kâr sözcü ünü kullan r ki bu kelime “nazl , 
cilveli, edal " (Ayverdi, 2010, s. 1175) anlamlar na gelir. Klasik iirde sevgili genellikle nazik ve nazenin 
olarak anlat l r. Sevgilinin nezaketi ve edas yla orant l  olarak bir iir söyleme gayretinde olan air, 
asl nda iirde estetik ve inceli e ne kadar de er verdi ini gösterir. Ona göre sevgili güzeldir. Buna binaen 
onu vasfeden iir de ona yara r güzellik ve incelikte olmal d r. Bir nevi sevgiliye bakan iiri, iire bakan 
da sevgiliyi görmelidir: 

Ol îve-kâr u serv-i ser-efrâzuñ Emriyâ 

Dirsem yara ur üstine bir îve-kâr i‘r  

Ey Emrî! O, i veli ve uzun boylu serviye i veli bir iir desem yak r. 

Emrî’nin “ iir” redifli iirinde iire dair önemli bilgiler verilmi tir. Emrî’ye göre iir; sevgiliden bahsetti i 
için övgüye mazhard r. air, iirde yeni anlamlar pe indedir. Onun ilham kayna  sevgilidir. iirin 
varolu  sebeplerinden biri onun sevgiliyi anlatabilmesi ve a kt r. Sevgiliye bakan iiri, iire bakan da 
sevgiliyi görmelidir. 

1.5. Ta l cal  Yahya Bey’in (ö. 1582) “ iir” redifli gazeli  

Yahya Bey’in “ iir” redifli iiri yedi beyit olup fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün kal b yla kaleme 
al nm t r. iirde kafiye “-âr” sesleriyle sa lanm t r. 

Yahya Bey, iirinde ahlakç  bir anlay la hareket eder. iirin edep dairesi içerisinde kalmas n  ister. 
Bundan dolay  a a daki beyitte iirin Hazreti Yusuf gibi yüzüne bir nikap takt n  belirtir. iirin 
yüzünde nikab n olmas , manay  bütün aç kl yla anlatmamas  gerekti ini de vurgulamak içindir. kinci 
m srada airin iirden beklentisi daha net bir ekilde kendini gösterir. Burada air, iirin utanarak 
konu tu unu söyleyerek muhtevas na dair de bir alan tayin eder. Malumdur ki Züleyha Hazreti Yusuf’a 
tuzak kurmu , Hazreti Yusuf aralar na bir hicap perdesi b rakarak bu s n r n a lmas na engel 
olmu tur.1 3 air bu anlamda iiri Hazreti Yusuf’un izzeti gibi görüp nefsani eylerin iire kar mamas n  
ister ki bu hal onun anlay n n ahlakç  oldu una dair ipuçlar  verir. air, iiri Hazreti Yusuf’a benzetir. 
O, maddi güzelli in sembolüdür. Onun nikab  ve hicab  ona bir mana güzelli i de katm t r. Buradan 
hareketle airin Hazreti Yusuf örne i üzerinden iiri aç klamaya çal mas  onun mana güzelli ine verdi i 
de erin de ispat d r. öyle denebilir ki air, iiri Hazreti Yusuf gibi estetik görürken manas n n da pak 
ve ölçülü olmas  gerekti ini vurgular: 

                                                             
1 3  Ayr nt l  bilgi için bkz. (Pala, 2010, s. 483-484). 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  7 4 9  

Divan edebiyat nda “ iir” redifli gazeller ve bu iirler nda poetik tespitler / . I k (732-755. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Yüzine tutm  nikâb-  hatt  Yûsuf-vâr i‘r 

îvesindendür hicâb ile ider güftâr i‘r 1 4  

iir, Yusuf gibi yüzüne ince bir hat tutmu . iirin tarz ndand r/üslubundand r, utanarak konu ur. 

Yahya Bey, iirin duygulara tercüman oldu u inanc ndad r. Bundan dolay  sevgilinin iir okusa hâline 
vak f olaca n  bildirir. iir biraz cezbe i idir. Bu özelli iyle nesirden farkl d r. Duygular nesir dilinde 
ço u zaman do rudan aktar l rken iir dilinde mecazl  bir anlat m ön plana ç kar. Bundan dolay  iirde 
görünen anlam n ötesinde farkl  manalar da dolayl  olarak aktar labilir. Bu anlamda air a a daki 
beyitte sevgilinin kendisini tan yabilmesinin arac  olarak iirleri gösterir. Çekilen dertler â n 
iniltilerinde gizlidir. niltilerin mekân  da airin iirleridir. air, kendi sesinin ancak iirden 
duyulabilece ini söylerken asl nda iirin bir samimiyet meydan  oldu unu da göstermi  olur. Çünkü air 
bütün samimiyetiyle iirlerinin aras ndad r. Görüldü ü üzere burada air iirin samimi bir hâl tercümesi 
oldu unu vurgulam t r: 

Çekdügüm derdi bilürdi nâlemi gû  eylese  

Hâlüme vâk f olurd  okusa dildâr i‘r 

Gönül alan sevgili iir(imi) okusa hâlimi anlar, iniltilerimi dinlese çekti im derdi bilirdi. 

Yahya Bey, iiri güzellik denizinin dalgalar na benzetmi tir. Bu dalgay  da sevgilinin ka lar nda 
görmü tür. Ka lar n kavsi ile dalga boylar  aras nda bir benzerlik ilgisi kuran air, iiri, güzellik denizinin 
dalgas  olarak tan mlamaya çal m t r. Denizin durgunlu u asl nda s radanl  ifade ederken 
dalgalanma denizdeki cezbenin d avurumudur. Dolay s yla iirdeki dalga boyu airin cezbesinin iddeti 
paralelinde anlam kazan r. iir için “yârun ebrûs  gibi bahr-i melâhat mevcidir” diyen air bunun ancak 
basiret sahiplerince görülebilece ini vurgular. Basiret sahibi insanlar görünenin ötesinde görünmeyen 
baz  eylere de vak ft r. Bunlar s radan insanlardan farkl  olup hayat  da iiri de do ru okuyabilirler. Bu 
anlamda iiri yorumlamak her ki inin kâr  de ildir. Böylesi bir durum iirin do rudan anla lmayan bir 
niteli e sahip oldu unu ortaya koyarken airin muhatab n n da basiret ehli insanlar oldu unu gösterir: 

Yârun ebrûs  gibi bahr-i melâhat mevcidür  

Yara ur olursa manzûr-  ülü'l-ebsâr i‘r  

iir, sevgilinin ka lar  gibi güzellik denizinin dalgas d r. Basiret sahiplerince görülürse uygun dü er. 

A‘raf Suresi 143. ayetinde1 5 Allah’ n Tur Da ’na tecelli etmesiyle da n paramparça olu u anlat l r. air 
bu olaydan yola ç karak iirin niteli ine dair baz  bilgiler vermektedir. iir, airin hâl-i peri an n n 
tercüman d r. Sevgili, ister ilahi ister be eri olsun airin ilham kayna d r. Â n da n kl ; k yafetine, 
üstüne ba na yans sa da onun duygular n n parçalar  ancak iirlerinin aras ndan bulunabilir. Bu 
anlamda iir defterleri sevgiliyi görüp da lan bir ayna gibi dü ünülebilir. K r lan her parçada sevgilinin 
tesiri ve izdü ümüyle beraber airin ac lar  vard r: 

                                                             
1 4  Yahya Bey’in incelenen iiri (Çavu o lu, 1977, s. 349-350)’den al nm t r. 
1 5  “Mûsâ, tayin etti imiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabbi onunla konu tu unda o, "Rabbim! Bana görün; sana bakay m" dedi. 

Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat u da a bak; e er o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin" buyurdu. Rabbi 
o da a tecelli edince onu paramparça etti; Mûsâ da bay l p dü tü. Kendine gelince dedi ki: "Seni noksan s fatlardan tenzih 
ederim, sana tövbe ettim; ben inananlar n ilkiyim." (Kur’an-  Kerim, 7/ 143). 
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Pâre pâre itdi endâm n yakas n çâk idüp 

Tûr-  Mûsâ gibi görmi dür me er dîdâr i‘r 

iir, sanki sevgiliyi görmü  Tûr-  Musa gibidir. ( iir, sevgiliyi görünce) boyunun yakas n  y rt p 
paramparça etti. 

air divan n  dert ehlinin sohbet mekân  olarak göstermi tir. Öyle ki buras  â k-    dîvânelerin u rak 
yeri olmu tur. Ehl-i derdin airin divan na müracaat etmesi, airin dertlerini dile getirmede mahir 
oldu unu gösterir. airin kendisini ve divan n  â klar n odak noktas  olarak göstermesi iirde iddial  
oldu unun da alametidir. Zira airin divan nda kendini gören divane â klar, bu mekân  bir sohbet ve 
dertle me yeri olarak görürler. Buraya toplananlar n s radan insanlar olmad  â k-  dîvâne olduklar  
görülmektedir ki ak llara delilerin ifa bulmak için bir mekân  ziyaretleri gelmektedir. Bu anlamda airin 
divan  ç lg n â klar n u rak yeri/dertle me mekân  olmu tur: 

‘Â k-  dîvâneye dîvânum old  hasb-i hâl 

Ehl-i derdün derdim eyler müdâm i 'âr i‘r 

iir, derdimi daima dert ehline hissettirdi i için divan m divane â klar için dertle me/sohbet mekân  
oldu. 

Âlem-i mana, manevi âlem ve rüya âlemi gibi anlamlara gelirken âlem-i gaybî ise maddi âlemin d nda 
görülmeyen bir âlemi i aret eder (Ayverdi, 2010, s. 40) air, iiri âlem-i manadan tezahür eden bir unsur 
olarak görür. Bu, airin “mana” kelimesine yükledi i anlam itibariyle iirde manaya verdi i önemin de 
göstergesidir. iir, mana âleminden zuhur edince lisan  da farkl  olur. Nitekim air, iirin dilini de farkl  
görür. iirdeki lisan n da lisan-  gayb gibi oldu unu söyler. Her m sra lisan-  gayb gibi, yani bilinmeyen 
bir dil gibi, göründü ünden iirin anlam na nüfuz etmek için o lisan  bilmek gerekir. iirin içerisindeki 
bilinmeyenler ancak o dilden anlayan ki ilerce çözülebilir. Görüldü ü üzere air, iirdeki manan n 
önemine de inirken iir lisan n n öyle hemen aç klanamayaca n  vurgular. Bu da airin iir lisan n  
nesirden çok farkl  ve kapal  bir dil olarak gördü ünü gösterir: 

Bir lisân-  gaybdur güyâ anun her m sra‘  

‘Âlem-i manâdan eyler kendüyi izhâr i‘r 

iir kendisini mana âleminden gösterir. Sanki onun her m sras  gaybi bir lisand r. 

Yahya Bey, iirin etkileyici yönüne de de inir. Düzgün boylu sevgili için söylenen iirler hem airi hem 
de dinleyeni etkiler. Bundan dolay  air de güller de yakalar n  parçalarlar. Gül gibi ölçülü olan bir 
çiçe in sevgilinin intizaml  boyu kar s nda hayrette kalmas  ve yakas n  parçalamas  iirin ve sevgilinin 
estetik ve etkileyici yönüyle ilgilidir: 

evk ile Yahya gibi güller yakas n çâk ider 

Söylesem ol kameti mevzûn içün her bâr i‘r 

O boyu düzgün olan sevgili için her ne zaman iir söylesem, güller de evk ile Yahyâ gibi yakas n  
y rtar. 

Görüldü ü üzere Yahya Bey, iiri Yusuf gibi estetik görürken manas n n da pak ve ölçülü olmas  
gerekti ini vurgular. air iirin samimi bir hâl tercümesi oldu unu vurgulam t r. O, iirin do rudan 
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anla lmayan bir niteli e sahip oldu unu ifade ederken airin muhatab n n basiret ehli insanlar oldu unu 
belirtir. Â n da n kl , üstüne ba na yans sa da onun duygular n n parçalar  ancak iirlerinin 
aras ndan bulunabilir. iir lisan , nesirden çok farkl  ve kapal d r. iir, etkileyici ve estetik olmas  
yönüyle ön plana ç kan bir aland r. 

Bu çal mada “ iir” redifli gazellerin ekil ve muhtevas na dair baz  ç kar mlarda bulunulmu tur. 
Bu ç kar mlar a a da iki farkl  tablo eklinde verilmi tir: 

Tablo: 1.  

“ iir” redifli gazeller Beyit 
say s  Vezin Kafiye Redif 

1. shak Çelebi’nin gazeli 9 Fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün -âr i‘r 

2. Zâtî’nin 346 numaral  gazeli 7 Fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün -âr i‘r 

3. Zâtî’nin 347 numaral  gazeli 7 Fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün -âr i‘r 

4. Zâtî’nin 940 numaral  gazeli 9 Mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün -eri i‘rüm 

5. Muhibbî’nin gazeli 7 Fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün -âr i‘r 

6. Emrî’nin gazeli 5 Mef‘ûlü/ fâ‘ilâtü/ mefâ‘îlü/ fâ‘ilün -âr i‘r 

7. Yahya Bey’in gazeli 7 Fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün -âr i‘r 

Tablo: 2.  

“ iir” redifli gazeller iire dair tespitler 

1. shak Çelebi’nin gazeli 

Sevgiliyi anlatmas  
Â k ma uk irtibat n  sa lamas  (köprü vazifesi) 
De erli (mücevher gibi) olu u 
Muhatab n n seçkin olmas  
Ö retici olmas  
Estetik 
Yeni olmas  
Manal  
Paha biçilmez  
Ölçülü 
Tatl  olmas  

2. Zâtî’nin 346 numaral  gazeli 

Parlak olmas  
Manal  
Etkileyici 
Beli  olmas  
Muhatab n ârifler olmas  

iirde ilmin olmas  
Sihirli ifadeler bar nd rmas  
nsanlar  yönlendirme gücünün olmas  
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3. Zâtî’nin 347 numaral  gazeli 

Sevgiliyi anlatmas  
Estetik 

ifa kayna  olmas  
Â k ma uk irtibat n  sa lamas  (köprü vazifesi) 
Etkileyici olmas  
Muhatab n sarraf ruhlu olmas  
De erli olmas  

4. Zâtî’nin 940 numaral  gazeli 

Fasih ve beli  olmas  
Yol gösterici olmas  
Ö retici olmas  
Genel geçer mesajlar verebilmesi 
Ayd nlat c  olmas  
Söz/kelam i çili i olmas  
E lendirici olu u 
Etkileyicilik 

5. Muhibbî’nin gazeli 

Samimiyet 
K ymetli olmas  
Estetik  
Manal  olmas  
Muhatab n iirin k ymetini bilmesi 
Etkileyicilik 
Sevgiliyi anlatma arac  olmas  
Mevzun/ölçülü olmas  

6. Emrî’nin gazeli 

Estetik 
Tazelik ve parlakl k 
Â k ma uk irtibat n  sa lamas  (köprü vazifesi) 
Sevgiliyi anlatma arac  olmas  

7. Yahya Bey’in gazeli 

Pâk 
Ölçülü 
Estetik 
Co kulu 
Hâl tercüman  olmas  
Muhatab n n basiret sahipleri olmas  
Etkileyici 
Dert mekân  olmas  
Manal  olmas . 

Sonuç  

Divan airleri, iire dair dü üncelerini genellikle sebeb-i telif bölümlerinde, gazellerin sat r aralar nda 
özellikle mahlas beyitlerinde, divan dibacelerinde ve fahriyelerinde dile getirmi tir. Tezkireler de air ve 
iirlerin de erlendirilmesi aç s ndan de erlidir. Bütün bunlar n d nda airlerin iir ve aire dair 

yazd klar  müstakil iirler de divan iirinin poetikas  için mühim kaynaklard r. Bu çal mada divan 
iirinde yaz lm  olan “ iir” redifli gazeller üzerinden divan airinin poetik söylemleri tespit edilmeye 

çal lm t r. Bu ba lamda shak Çelebi, Muhibbî, Emrî ve Yahya Bey’e ait birer, Zâtî’ye ait ise üç iir 
incelenmi tir. 
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Tespit edilen “ iir” redifli gazellerin tamam n n 16. yüzy lda yaz lm  olmas  dikkat çekicidir. Bu iirler, 
16. as r iir anlay na dair bilgiler vermesi aç s ndan önemlidir. Ayr ca genel olarak da divan iirinin iir 
anlay na k tutmas  ba lam nda da k ymetlidirler. 

“ iir” redifli iirlerin tamam nda airlerin kafiye olarak “-âr” seslerini tercih ettikleri görülmektedir. 
Zâtî’nin “ iirim” redifli iiri di er iirlerden redif ba lam nda ayr ld  gibi kafiye olarak da farkl d r. 
Emrî’nin “ iir” redifli gazeliyle Zâtî’nin “ iirim” redifli iiri d nda di er iirlerin fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ 
fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün vezniyle yaz ld klar  görülmektedir. Emrî, iirini mef‘ûlü/ fâ‘ilâtü/ mefâ‘îlü/ fâ‘ilün 
kal b yla kaleme al rken Zâtî’nin “ iirim” redifli iiri mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün vezniyle 
yaz lm t r. Muhibbî ve Yahya Bey’in iirleri gibi Zâtî’nin “ iir” redifli iki gazeli de yedi beyit olarak 
yaz lm t r. shak Çelebi’nin iiriyle Zâtî’nin “ iirim” redifli iiri dokuz beyitten olu urken Emrî’nin 
iirinin be  beyitten olu tu u görülmektedir.  

Üsküplü shak Çelebi'nin iiri, iirin nas l olmas  gerekti ine dair önemli bilgiler ihtiva etmektedir. iiri 
â kla sevgili aras nda bir köprü olarak gören air, iirde a k, hakikat ve manaya dikkati çeker. Ona göre 
air bir söz i çisidir. iirin de erini bilmeyenler onu anlamaktan aciz kal r. iir bir ma ukta var olan 

estetik özelliklere sahip olmal d r. shak Çelebi, özellikle Sa‘dî'nin Gülistan' n n okunmas  gerekti ini 
söyler. 

Bu çal mada, Zâtî yazd  " iir" redifli iir say s  bak m ndan ön plana ç kan ki ilik olmu tur. Onun 
Divan' nda iki " iir" redifli bir de " iirim" redifli gazel bulunmaktad r.  Zatî 346 numaral  gazelinde iirin 
manal , etkileyici, büyüleyici, estetik olmas  gerekti ini belirtir. Zâtî, cahil ve zevksizlerin iirin muhatab  
olamayaca n  söylerken arifleri muhatap olarak görür. Zâtî'nin ayr ca özellikle matla beytini 
önemsedi i görülmektedir. Zâtî'nin 347 numaral  gazeli de iire dair birçok dü ünceyi içermektedir. 
Burada Zâtî, iir ve ma ukun güzelli ine de inir. O, iirin yak c , samimi ve etkileyici olmas  gerekti ine 
dikkati çekerken iire verdi i de eri de dikkatlere sunar. Zâtî, iirin güzel parçalardan olu mu  güzel bir 
bütün olmas  gerekti ini ve güzeli anlatmas  gerekti ini vurgular. Ona göre iir de erli bir inci gibidir. 
Bundan anlayan sarraf ruhlu ki iler iire meyleder. Zâtî'nin 940 numaral  gazeli “ iirim” rediflidir. Bu 
iirde, air, kendisini ve iirini mübala al  ifadelerle över. Zâtî, burada kendi iirini fesahat, belagat, süs, 

etkileyicilik, söze ekil verme, estetik ve e lendirme gibi özellikleriyle ön plana ç kar r. O, iirinin 
ayd nlat c  ve yol gösterici oldu unu da söyler. 

Muhibbî, iirinde iirle ma uk aras nda benzerlik ilgisi kurarken iirin etkileyici, de erli, cazibeli, 
estetik, ölçülü, düzgün ve manal  olmas  gerekti ini vurgulam t r.  air, herkesin iirin muhatab  
olamayaca n , iirde manan n ancak iirin k ymetini bilenlere aç laca n  ifade eder. 

Emrî, iirin sevgiliyi anlatt ndan dolay  de erli oldu unu söylerken sevgilide var olan esteti in iirde 
olmas  gerekti ine dikkati çeker. Onun ilham kayna  sevgilidir. iire bakan sevgiliyi, sevgiliye bakan 
iiri görmelidir. 

Yahya Bey iirin mana yüklü, estetik, hâl tercüman , pâk, ölçülü, samimi, etkileyici, co kun, 
hasb hal/dertle me mekân  olmas  gerekti ini vurgular. O, iirin muhatab n n basiret ehli, kalp gözü 
aç k ki iler oldu unu söyler. 

airlerin “ iir” redifli iirlerdeki/gazellerdeki poetik dü ünceleri için genel olarak bir ç kar mda 
bulunmak gerekirse unlar  söylemek mümkündür: 
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1. iirde mana önemlidir. airler yeni manalar bulmal , söylenmemi  sözler söyleyebilmelidir. 

2. iir, malzemesi söz olan kelam i çili idir. Bu i çilik hassasiyet ister. 

3. airin ve iirin muhatab  manay  kavrayabilen sarraf ruhlu, iirden anlayan basiret sahibi ki ilerdir. 

4. iir, fasih ve beli  olmal d r. 

5. iirde estetik mühimdir. Parça ve bütün güzelli i bulunmal d r. iirle sevgili aras nda birçok yönden 
benzerlikler vard r. Dolay s yla sevgili iiri, iir sevgiliyi güzel gösterir. 

6. iir; ölçülü, pak, edal , co kulu, etkileyici, ayd nlat c , yol gösterici, hâl tercüman , e lendirici 
olmal d r. 

“ iir” redifli gazellerde, divan airinin iiri iirle izah eden bir anlay  benimsedi i görülmektedir. Bu 
tav r asl nda divan airinin genel poetik tavr d r. Buna göre “ iir” redifli gazellerde iirin estetik olmas , 
ölçüsü, konusu, muhatab , söylem biçimi, manas  ve malzemesine dair birçok konuda fikir belirtildi i 
görülmektedir. Divan airlerinin poetikalar n  genellikle iirle izah etmelerinin sebebi onlar n iire 
verdikleri de erin de göstergesidir. iiri bu kadar de erli gören bir anlay , iirin en iyi ekilde iirle ifade 
edilebilece i dü üncesiyle hareket etmi  olmal d r.  
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45-Freud ve Jung nda masal ve psikanaliz 

Merve KARABULUT1 

APA: Karabulut, M. (2022). Freud ve Jung nda masal ve psikanaliz. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 756-764. DOI: 10.29000/rumelide.1074051. 

Öz 

Sözlü ve yaz l  gelene in bir parças  olan masallar nesilden nesile aktar larak günümüze kadar ula r. 
Bir bilinç ürünü olan ve bilincin tüm s rr n  himaye eden masallar derinlemesine analiz edilmeyi 
beklemektedir. Bilinçten türedi i için ister istemez bilinçd  özellikleri bünyesinde bar nd ran 
masallar n analiz edilebilmesi için, farkl  disiplinlerin bak  aç lar na ihtiyaç duyulmaktad r. “Masal 
ve Psikanaliz” adl  bu çal mada masallar n içerdi i psikanalitik ö elerin çözümlenebilmesi için 
uygulanan psikanalitik bak  aç s  aç klanmaya çal lmaktad r. Fark nda olmad klar m z n fark na 
varmam z  sa layan bu yöntemde, ad n  duyuran Freud ve Jung olmak üzere çal mam zda bu iki 
psikanalistin ö retileri esas al nm t r. Bu kuramc lar edebi metinleri rüyalara benzeterek masallar n 
da rüyalar gibi birçok bilinçd  ö eyi bar nd rd n n ve bunlar n ayn  rüyalar gibi çözümlenmesi 
gerekti inin alt n  çizerler. Biz de buradan hareketle çal mam zda masallar  psikanalitik yöntemle 
inceleme söz konusu oldu unda, Freudyen ve Jungçu bak  aç lar  ile masallar n nas l 
çözümlenebilece ini vermeye çal t k. Freud’un ve Jung’un rüya çal malar n  ayr nt l  bir ekilde ele 
alarak masallara da ayn  ekilde uygulanabilece i konusunda detayl  bilgi verdik ve her iki 
kuramc n n birbirlerinden ayr ld  yönlere dikkat çektik. 

Anahtar kelimeler: Masal, psikanaliz, Freud, Jung, rüya çal mas  

Fairytale and psychoanalysis in the light of Freud and Jung 

Abstract 

Fairy tales, which are a part of oral and written tradition, are passed down from generation to 
generation and reach the present day. The fairy tales, which are a product of consciousness and 
protect all the secret of consciousness, are waiting to be analyzed in depth. The perspectives of 
different disciplines are needed in order to analyze the fairy tales that inevitably contain unconscious 
features because they are derived from consciousness. In this study called "Fairy Tale and 
Psychoanalysis", the psychoanalytic perspective applied to analyze the psychoanalytic elements 
contained in fairy tales is tried to be explained. This method, which enables us to realize what we are 
not aware of, is tried to be explained on the basis of the teachings of these two psychoanalysts, Freud 
and Jung, who made their name known. These theorists liken literary texts to dreams and underline 
that fairy tales contain many unconscious elements like dreams and that these should be analyzed 
just like dreams. From this point of view, in our study, we tried to give how fairy tales can be analyzed 
with Freudian and Jungian perspectives when it comes to examining fairy tales with psychoanalytic 
method. By discussing Freud's and Jung's dream studies in detail, we gave detailed information on 
how it can be applied to fairy tales in the same way, and we drew attention to the aspects where both 
theorists differ from each other. 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyat  Bölümü (Erzurum, Türkiye), 

merve.karabulut@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-2106-5941 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 17.12.2021-
kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074051]  
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Giri  

Yüzlerce y l sonra bile masallar n büyüsüne kap lmak mümkündür. Çünkü iyinin her zaman kazand  
ve kötülü ün hak etti i cezay  ald  fikri bizi cezbeder. Büyülenmek ho umuza gider ve büyünün var 
oldu u, hayvanlar n ve nesnelerin konu abildi i ve en son ölümün olaca  umuduyla bu dünyaya 
kendimizi kapt rmaktan al koyamay z. Çocukken hayran oldu umuz bu dünyan n var olmad n  bilsek 
de bu dünyan n hep bir parças  olmak ya da en sevdi imiz karakterler gibi olmak isteriz. Bugün yeti kin 
olarak bu masallar  okudu umuzda, masallar n çok ac mas z ve ahlaks z oldu unu fark edince, genellikle 
ya a r r ya da inciniriz. Küçük Gretel'in bir cad y  öldürdü ünü ve bu süreçte kendimizi iyi 
hissetti imizi dü ündü ümüzde, bu bize korkutucu gelir. Gretel'in öz babas n n çocuklar n  ormanda 
yaln z ba na b rakmas n  hayretler içinde kar lar z. Cinderella'n n üvey k z karde lerinin topuklar n  
kesmesinin ve Pamuk Prenses’in kötü kraliçesinin ölümüne dans etmesinin ne anlama geldi i bu 
noktada bizi dü ündürür. Çocuk olarak hiçbir zaman bunlar  bu kadar kötü bulmad k ve bugün 
kendimize bu tür hikâyelerin neden çocuklu umuzu bu kadar etkiledi ini ve onlardan ne ö rendi imizi 
sorar olduk. Ö renme sorusuna cevap verebilmek için art k halk masal na bir çocuk ya da yeti kin 
gözüyle de il, karakterlerin geli imini anlamak ve ö renme süreçlerine dair içgörü kazanmak için, bir 
psikanalistin gözünden bakmak gerekti i sonucuna var lm t r. Bu çal mada masallar n psikanalitik 
bak  aç s  ile nas l ele al nabilece i gösterilmeye çal lmaktad r. Psikanaliz teorisinde/kuram nda, iki 
farkl  kanad  temsil eden Freud ve Jung’un ö retilerinin masallar  ayd nlatmada nas l bir i lev üstlendi i 
gösterilmektedir.  

Masal nedir? 

Halk masallar n n ço u, bildi imiz gibi kitaplar n ve kitle ileti im araçlar n n olmad  endüstri öncesi 
ça lardan gelmektedir. Masallarda dönemin insanlar n n fantezileri, istekleri, korkular  ve umutlar  
yans t l r; bu halk masallar na belirli bir zamans zl k verir. Keder, a k ya da nefret gibi temel duygular, 
günümüzde ba ka eylere ya da ko ullara yönelik olabilir, ancak bu duygular n do as nda bulunan 
psikolojik dinamikler hâlâ ayn  ekilde ya anmaktad r. Masallar daha çok duygular m za hitap etti i için 
günümüzde de geçerlili ini korumaktad r (Spring, 2001: 57). 

Halk masallar , insanlar n yollar n  bulmalar na yard mc  olur. "Bir varm  bir yokmu  (...)", "Uzun 
zaman önce (...)" gibi ba layan cümlelerle, masal dünyas n n kurallar n n effaf ve aç kça tan nabilir 
oldu u; rollerin belirlendi i ve düzenlendi i küçük bir dünyan n varl ndan söz etmenin mümkünlü ü 
bize gösterilmektedir (Stumpfe, 1992: 14). Örne in, masal n sonunun iyi karakterler için her zaman 
olumlu bir yan  vard r (“(…) ve böylece sonsuza dek mutlu ya ad lar"), kötü ve u ursuz karakterler ise 
yenilmeye ve hatta ço u zaman öldürülmeye mahkûmdur.  

19. ve 20. yüzy llar n psikolojik ara t rmalar , tarih öncesi ça lardan beri t pk  mitlerde ve halk 
masallar nda oldu u gibi, her insan n ki isel olgunla ma krizlerinde, rüyalar nda en az ndan bir sembol 
oldu unu dile getirir (Stumpfe, 1992: 14f.). Örnek vermek gerekirse orman, masallarda yer alan ortak 
bir semboldür. Orman n gizemli karanl nda cad lar n var oldu u, yard msever ku lar n ya ad  ve 
ölçülemez hazinelerin sakland  büyülü bir dünya vard r. Karma k, a lmaz bir orman, insan ruhunun 
karanl k ve sakl  derinliklerini sembolize eder (Spring, 2001: 21). Böylece halk masallar nda geçen eski, 
uzak ve ayn  zamanda oldukça tan d k yerler, zihnimizin derinliklerine daha do rusu bilinçalt m za bir 
yolculuk yapmam za olanak tan r (Stumpfe, 1992: 18f.)  



758 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

Fairytale and psychoanalysis in the light of Freud and Jung / M. Karabulut (pp. 756-764) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Hemen hemen bütün toplumlarda bulunan ve benzer konular  ele alan sözlü kültür ürünü masallar, 
a zdan a za ve ku aktan ku a a aktar l r. Do rudan gerçek hayat n yans mas  olarak 
nitelendirilebilecek masallar halk taraf ndan yarat l r ve kendine özgü özellikleri bünyesinde bar nd r r. 
Halk edebiyat  ürünü olan masallarda türlü türlü s k nt lar n, ac lar n ve de i imlerin derinliklerinde 
yatan sakl  anlamlar, çe itli imge ve simgelerle anlat l r. Bu imge ve simgelerin temsil etti i anlamlar n 
aç klanmas  ve bilinçalt na yolculuk yap lmas  ise ancak psikanalitik bak  aç s /psikanaliz ile 
gerçekle ir. 

Masal ara t rmalar  üzerine 

Masal anlatma gelene i eskilere dayanmaktad r. Sözlü gelenekten sonra ortaya ç kan yaz l  gelene in 
yakla k üç bin y l öncesine dayand  söylenebilir. Görünü e göre baz  masal motiflerinin de i meden 
kalmas  ve dünyan n tüm bölgelerinde ortaya ç kmas  dikkat çekicidir. Filozof ve yazar olan Apuleius’un, 
MS 2. yüzy lda “Cupid and Psyche” ba l kl  bir halk masal  kaleme almas  ve bu masal n bugünün “Güzel 
ve Çirkin” masal yla ayn  örüntüyü takip etmesi (Franz, 1986) bu duruma örnek verilebilir. Masallarda 
ortaya ç kan motifler aras nda genellikle bariz bir ortakl k oldu u bulgusu, ara t rmac lar  masallar n 
ilk/ilkel halini aramaya yöneltir. Her ne kadar bu tespit edilemese de (Beit, 1952), 18. yüzy lda öncüleri 
aras nda özellikle Winckelmann, Hamann ve J. G. Herder'in yer ald  halk masallar na yönelik somut 
bir bilimsel ilginin ortaya ç kt  ve masallarda sembollerle ifade edilen eski bir inanc n kal nt lar n n 
ke fedilmeye çal ld  belirtilebilir. Bunun nedeni, Hristiyan ö retisiyle ba  gösteren genel bir 
memnuniyetsizli in yan  s ra “daha ya amsal, dünyevi ve içgüdüsel bir bilgeli e yönelik ilk arzudur 
(Franz, 1986: 194). Grimm Karde leri de halk masallar  koleksiyonuna ba lad klar nda harekete geçiren 
tam da bu arzudur.  Chr. C. Heyne, F. Creuzer ve J. Görres de "mitlerin derin felsefi bilgi ve dü üncelerin 
sembolik ifadesi oldu u, Tanr  ve dünya hakk ndaki en derin gerçeklerden baz lar n n mistik bir ö retiyi 
içerdi i" görü ünü benimserler (Franz, 1986: 195). 

Masallara yönelik söz konusu bu ilgiden sonra, daha bilimsel ve tarihsel yönelimli bir ilgi geli ir. 
Tekrarlayan motifler yeniden gündeme getirilerek, halk masal n n nereden geldi ini ve nereye 
yay ld n  bulmak için giri imde bulunulur. Burada özellikle iki teoriden bahsetmek mümkündür. T. 
Benfey, masal motiflerinin Hindistan'da ortaya ç kt ndan ve oradan Avrupa'ya yay ld ndan 
üphelenirken, A. Jensen, H. Winkler ve E. Stucken, Babil'in halk masallar n n ç k  yeri oldu unu ve 

Küçük Asya üzerinden Avrupa'ya yay ld n  varsayarlar (Franz, 1986). 

Bu ara t rmalar n sonucunda Fin Okulu olarak adland r lan Folklor Merkezi kurulur. Bu merkezin ilk 
temsilcileri olan Kaarle Krohn ve Antti Aarne, masallar n tek bir men e ülkesini belirlemenin imkâns z 
oldu u görü ündedirler. Bunun yerine, çe itli anlat lar n da farkl  kökenleri olabilece ini varsayarak, bir 
halk masal  türünün farkl  versiyonlar ndan koleksiyonlar yaparlar ve daha sonra en iyi, en süslü ve en 
iirsel versiyonun orijinal olabilece ine karar verirler. Tart mal  olabilecek bu durumda, bir anlat n n 

zamanla sadece k salt lmad  veya bozulmad , ayn  zamanda süslenebilir ve geli tirilebilir oldu u fikri 
ak llarda yer eder (Franz, 1986). Ayn  zamanda M. Müller'in önderli inde ba ka bir hareket ortaya ç kar. 
Ana hedef, “mit imgelerini do al fenomenlerin bir tan m  olarak yorumlamak […]” giri imidir (Franz, 
1986: 196). 

19. yüzy lda masal ara t rmalar nda önemli bir dönüm noktas  ya an r. Ludwig Laistner, masal ve 
efsanelerdeki temel motiflerin kökeninin insanlar n rüyalar nda oldu unu öne sürer. Ancak yinelenen 
tipik rüyalar ile folklor motifleri aras nda bir ba lant  kurmaya çal rken kâbus motifi üzerinde 
yo unla r. Ayn  zamanda etnolog K. von der Steinen, ke fe ç km  ilkel halklar n do aüstü inançlar n n 
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rüyalar ndan kaynakland  sonucuna var r. O bu durumu, ilkellerin bir rüya deneyimini gerçek d  
olarak kabul etmemeleri, aksine onu gerçek bir olay olarak anlamalar yla temellendirir. Birisinin 
rüyas n  anlatt nda, onu gerçekten ya anm  olarak tan mlamas  ve rüya oldu undan bahsetmemesi 
(Franz; 1986) buna sebebiyet verir. Nihayet Adolf Bastian ilk kez insan ruhunu halk masal  ara t rmas  
kavram na dâhil etmeye çal r. Onun varsay m , tüm halklar aras nda mitolojik fikirlerin benzerli inin 
ortaya ç kmas n n, insan ruhunun temel bir yap sal benzerli i ile aç klanmas  üzerinedir. Ancak bir halk 
masal na uyarlanacak olan bu teoriyi/yakla m  objektif olarak do rulayabilmek için önce bilinçd  
olgusunun ke fedilmesi ve bilimsel olarak ara t r lmas  gerekir. C. G. Carus bilinçalt  üzerine ilk öncü 
teoriyi ortaya koyarak, bilincin bilinçd ndan beslendi inden üphelenir. Bilinçalt n n, ruhun dünyayla 
ba lant l  k sm  oldu unu varsayar. Bu nedenle rüyalar onun için her zaman, bilinçd na gömülü bilinç 
taraf ndan semboller biçiminde temsil edilen bir hakikat içerir (Beit, 1952). Ancak, rüyalar ve halk 
masallar  için bu yeni yakla m bilinçalt n n Sigmund Freud taraf ndan bilimsel ve sistematik olarak 
ara t r lmas  yoluyla mümkün olur. 

Masallarda ve efsanelerde, rüyalarda bulunabilen ayn  psikolojik anlamlar incelenen motiflerle ortaya 
ç kar lmaya çal l r. Psi e, mevcut dünya görü ünü, bir ki inin ki isel istek ve özlemlerine kar l k 
gelecek ekilde yeniden ekillendirme e ilimindedir. Örne in bu durum, tam olarak bir rüyada 
gerçekle ir. Bu sayede bilinçd n n sansürü rüyay  travmatik bilgi veya benzerlerinden korumak için 
hareket eder. Freud bu süreci rüya çal mas  olarak adland r r. Ancak uyan k haldeyken bu tür istekler 
genellikle kabul edilmez ya da gerçekle tirilmez.  Masallarda bu tür istekler, muhte em beceriler veya 
nesneler eklinde i lenir. Bu nedenle, Freud'a göre, her rüya, bilinçalt na bast r lan bir istek üzerine 
kuruludur. Bir ba ka deyi le rüyalar istek gerçekle tirimini temel al r. Bireyin dürtülerinden 
kaynaklanan ve tüm insanlar için ortak olan noktalara masallarda rastlanmas  bundand r. Freud, her 
rüyan n bencil oldu unu iddia eder ve her insan n gerçeklikte geri çekilmek zorunda oldu unu, bu 
sayede bilinçd n n uykuda kendini bir rüya eklinde gösterdi ini belirtir. Ancak rüya gören bunun 
fark nda de ildir. Freud'un halk masallar na yönelik ara t rmas n n önemi, rüyalar n, çocu un hayal 
gücünün ve arkaik insan rklar  aras ndaki temel bir yak nl n ke finden kaynaklan r. Onun için 
rüyalar n ve halk masallar n n imgelerinde bilinçli bir dille kolayca ifade edilebilecek daha derin bir 
anlam vard r (Beit, 1952). 

C. G. Jung bu durumu farkl  de erlendirir. Jung, bu imgelerin, temel zihinsel yap n n bir ifadesi oldu u 
kanaatindedir. Ona göre bunlar bilinçsizce hareket ederek, ruhun ruhsal ve içgüdüsel i levlerini 
harekete geçirmektedir. Jung bu imgelerin dayand  güçleri arketipler olarak tan mlar. Arketip kendi 
içinde belirsizdir, dolay s yla belirli bir mitolojik imgeyle özde  de ildir. Aksine, imgeler, temel arketipin 
tek bir tasar m n  temsil eder. Masal, arketipi nispeten saf bir biçimde gösterir ve soyut bir biçimde insan 
ruhunun yasalar n  netle tirir (Beit, 1952). Art k halk masal  ara t rmalar nda çok çe itli ve farkl  yönler 
söz konusudur. Halk masal n n biçimsel yönleriyle ilgilenenler oldu u gibi, halk masal na psikanalitik 
yakla m n uygun görüldü ü- çal mam zda ele alaca m z- Freudyen ve Jungyen yakla mlar da söz 
konusudur. Konuyu aç kl a kavu turmak için Freud’a ve Jung’a de inirsek; öncelikle C. G. Jung’un, 
Freud kadar iyi tan nmad n  söyleyebiliriz. Klasik psikanaliz için temel olan Freud’un ö retisinden 
kopan Jung kendi ö retisini geli tirir. Freud'un rüya yorumu ile Jung’un rüya yorumu aras ndaki fark n 
ne oldu u sorusuna verilecek yan t udur; Freud rüyalardaki sembolleri her zaman bir a k ya da ölüm 
içgüdüsüyle ili kilendirirken, C. G. Jung'un yorumlama sisteminin daha farkl  oldu u ortaya ç kar. Jung 
arketip kavram n  ortaya atarak bunun üzerinden gider. Böylece “Arketip nedir ya da nelerdir?” sorusu 
ilk akl m za gelen olur. C. G. Jung onlar  kültürler aras nda var olan sembolik figürler olarak tan mlar. 
Örnek vermek gerekirse, di i arketipler anne, tanr ça, cad , erkek arketipler ise baba, hükümdar, 
kahramand r. Arketiplerin ya amsal içgüdüler olu turdu unu, ancak deneyime dayal  e itim yoluyla 
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yeni arketiplerin de ö renilebildi ini belirtmek olanakl d r. Arketiplerin masallarla ya da psikanalizle 
olan ba lant s  ilginçtir. Masallar birçok arketip içerir. Görülen bir rüya, günlük ya amda hangi 
arketiplerin alg land n  ya da hat rland n  gösterebilir. Bunlar n hakk nda nas l hissetti imizi de 
ortaya koyar.  

Buraya kadar anlatmaya çal t m z masallar üzerine yap lan çal malarda dikkat çeken nokta, 
masallar n bilinç, bilinçd  ve bilinçalt  ö elere yak nl d r. Tam da psikanalizin ç k  noktas  olan bu 
noktalarda Freud bir arkeolog gibi kaz  yapmaktad r. (Sar -Aky ld z Ercan, 2008: 19) Freud’un kaz  alan  
bedenden öte olan bilinçd  ve bilinçalt d r. Bu nedenle psikanaliz, rüyadan gündüz dü lerine varana 
kadar bilincin gölge oyunlar yla u ra may , bunlar  gelecek nesle bir kültür verisi olarak ta may  
kendine görev edinir. Bu aç dan bak ld nda, masal da bir ulusun kolektif bilincinden türedi i için 
bilinçd  veriler sunmaktad r. Farkl  disiplinlerin yard mlar yla yeni okumalara aç k olan masallarda 
bilind  ve bilinçalt  ö elerin psikanalitik de erlendirilmeleri yap labilmektedir. Freud ile ba layan 
psikanalizin edebiyata ve sanata uyarlanmas n  di er psikanalistler de devam ettirir. Freud ile ayn  yolda 
yürüyen psikanalistler oldu u gibi, onunla yollar n  ay ran psikanalistler de vard r. Çal mam zda ele 
ald m z bir di er isim olan Jung, psikanalitik derinliklere ula makla beraber kendi yolunu çizerek 
kendi kuram n  olu turur. Freud’un ve Jung’un masallara farkl  bilimsel yakla mlar n n oldu unu 
Mehmet R fat da “Masallara Yakla m Biçimleri” adl  makalesinde belirtir; 

Bu yakla mlar d nda, masallar psikanaliz kuramc lar n n da inceleme konusu oldu: Sigmund Freud 
ve Freudcular (Karl Abraham, Franz Ricklin, Otto Rank, Theodor Reik, Geza Roheim vb.) Carl Gustav 
Jung ve Jungçular (Erich Neumann, Hedwig von Beit, Marie Louise von Franz vb.) ile Sigmund Freud’un 
ve Melanie Klein’ n kuramlar ndan esinlenen Bruno Bettelheim masallar  de i ik psikanaliz 
yöntemleriyle ele ald lar (R fat, 1999: 63). 

Bu al nt dan bir kez daha birbirlerinden ayr  bak  aç s na sahip oldu una tan k oldu umuz Freud’un ve 
Jung’un masallara uyarlanabilen yakla m n  burada aç klamaya çal aca z. 

Freud ve psikanaliz 

Freud'dan beri halk masallar , Grimm masallar nda gösterildi i gibi, psikanalizde bilinçalt n n anahtar , 
bast r lm  korkular n ve (yasak) arzular n paradigmalar  olarak anla lm t r. Masallar n psikanalitik 
yorumunun daha iyi anla lmas  için öncelikle psikanalizin kurucusu olan Freud’un teorilerine k sa bir 
giri  yap lmas  gerekti i kan s nday z. 

6 May s 1856'da Freiberg'de dünyaya gelen Sigmund Freud’un çal malar n n arka plan n , içinde 
büyüdü ü ve ya ad  entelektüel iklim ve sosyal çevre olu turur. Ahlaki aç dan çok kat  olan Viktorya 
döneminde, özellikle cinselli in bir tabu oldu u ve bu nedenle insanlar aras  sorunlar n en büyük alan n  
i aret etti i söylenebilir. Kariyerine t p doktoru olarak ba layan Freud, fizyoloji ve nöroloji alan nda 
uzmanla r. E itimi s ras nda Fransa'ya bir çal ma gezisine gider. Orada, çe itli hipnoz teknikleriyle 
ak l hastal  ve ruhsal bozukluklar n tedavisine yo un bir ilgi duyar. Freud, hipnoz alt nda hastalar n, 
bir semptomun geli imine görünü te katk da bulunan duygu ve durumlar  hat rlayabildi ini ke feder. 
J. Breuer ile birlikte yöntemi daha da geli tirir ve "deneyimi yeniden ya aman n (katarsis) gerçek 
terapötik etkiye sahip oldu u [...]" sonucuna var r (Neel, 1983: 234). Bu yöntemde (hipnoz alt nda) 
hastalar sorunlar n  bask s zca ve aç kça dile getirebildiklerinden, duygusal bo al m ya arlar ve 
rahatlarlar. Ayr ca bu yöntem hastalar n nevrotik belirtilerinin olu mas na neden olan sars c  olaylar n 
ve duygusal çat malar n ortaya ç kmas n  da sa lad ndan, hastan n içsel sorunlar  ile hastal k 
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belirtileri aras nda ili ki kurulur (Geçtan, 1984: 11) Bir süre hipnozu terapötik bir araç olarak kullanan 
Freud, daha sonra bu yöntemi b rakarak hastalar n  uyan kken özgürce konu maya yöneltir. Hasta, 
sonunda kendisini sorunun özüne geri götüren bir ça r mlar zinciri olu turur ve dü üncelerini aç klar. 
Freud, hastan n dü ünce sansürünün rüya analizi süreci taraf ndan bertaraf edildi i serbest ça r m 
sürecini geli tirir (Neel, 1983).  

Freud'un insan ruhuna ili kin anlay , bir bireyin her eyleminin zevk almay  ve rahats zl  azaltmay  
amaçlad  varsay m na dayan r. Zevk kavram , ihtiyaçlar n tatmini veya duyusal deneyimlerle e  
anlaml d r. Eylemde bulunan ki i, bir eylemin nedeninin fark nda de ildir. Sebep bilinçsizse, genellikle 
ki inin kendisinin herhangi bir aç klama bulamad  garip davran larla sonuçlan r. Belirli bir davran  
genellikle birkaç içgüdüsel dürtü taraf ndan tetiklenir ve bu nedenle birkaç güdüyü takip eder. Freud’a 
göre bu normal d  davran lar bireyin içsel çat malar ndan kurtulabilmek için gösterdi i yetersiz 
çabalar n belirtileridir ve Freud bu güdüler çoklu una üst belirlenim ad n  verir. Eylemler belirli bir 
miktarda enerji gerektirir ve Freud'a göre her bireye, idareli ve dikkatli kullan lmas  gereken temel bir 
enerji miktar  verilir. Enerji dengesi bozulur bozulmaz, bu durum ilgili ki inin savunma mekanizmas  
olarak adland r lan “dolayl  bir davran  biçimine” (Neel, 1983: 239) s nmas na neden olur. Bireyin 
ya am n n belirli evreleri ve buna ba l  sorunlarla çocukluk döneminde nas l ba a ç kt , sorunlar n 
daha sonra ortaya ç kmas nda belirleyici olur. 

Freud'un bu ilkeleri, her eyden önce, bir ki inin bilinçli alg s n n d nda gerçekle en olaylara at fta 
bulunur (Neel, 1983). Freud, insan n psikolojik yap s  hakk ndaki teorilerini bu ilkeler temelinde 
formüle eder. Bunlar  üçe ay r r; lki, bilinçd  alan nda bulunan “id”dir. Kal tsal olarak gelen, 
içgüdüleri de kapsayan ve do u tan var olan psikolojik gizil güçlerin tümü, ilkel ve toplumsalla mam  
biçimlerde i ler. Haz ilkesini takip eder ve hiçbir eyi hesaba katmaz. kincisi, tamamen bilinçte bulunan 
“ego” dur. Ki ili in yürütme organ d r, kararlar verir ve yarg larda bulunur, bu sayede öncelikle kendi 
kendini kontrol etmeye hizmet eder ve gerçeklikle ba lant  kurar. Ek olarak, “id” den gelen dürtüler için 
gerçekçi bir ç k  sa lamaya çal arak, id ve süperego aras nda bir uzla ma yolu bulmakla yükümlüdür. 
Sonuncusu ise, ki inin vicdan  olan, ahlaki ve etik de erleri temsil eden “süperego” dur. K smen 
bilinçalt nda ve k smen psi enin bilinçli zihninde bulunur (Neel, 1983: 243). d ve egoya kar  ç karak, 
onlar  kendi istedi i düzene sokma e ilimindedir. 

Bu durumu rüyaya uyarlayacak olursak; öncelikle Freud için rüyalar n büyük önem arz etti ini belirtmek 
gerekir. Rüyalar neredeyse tamamen semboliktirler ve bu nedenle sorunun alt nda yatan bilinçsiz 
güçleri takip etmek için kullan labilirler. Bilinçd nda gizlenen isteklerin bilinç düzeyindeki anlat m  
olan rüyalar s n r  a m  olan bilinçd  duygu ve dü üncelerin maskelenmi  biçimleridir. Ego, uyku 
s ras nda kontrolünü gev etir, bu da ki ili in bilinçsiz unsurlar n n ifade bulmas n  kolayla t r r. Bu 
bilinçsiz unsurlar sembollere dönü türülür, yani ego taraf ndan kabul edilebilir bir forma getirilir. Freud 
bunu rüya çal mas  olarak tan mlar, çünkü id dürtülerinin dolayl  ifadeleri için tehdit edici 
görünmemektedir (Neel; 1983). Daha önce de belirtildi i gibi, Freud her insan n temel miktarda 
kullan labilir enerjiye sahip oldu unu varsayar. Serbestçe elde edilebilen bu enerji miktar n  libido 
olarak tan mlar. Teorisine göre duygular ve motivasyonlar, rüyada çe itli mekanizmalarla “görünür 
içeri e” dönü türülür. Bu mekanizmalar n ba l calar  simgele tirme, daraltma, yön de i tirme ve 
yans tmad r (Neel, 1983). 

Freud'a göre, bir ki inin ki ili inin geli imi çe itli a amalarda gerçekle ir. Bu a amalar n her birinde 
"mevcut psikolojik yap , biyolojik dürtüler (özellikle cinsel dürtüler) ve çevre aras nda özel bir tür 
kar l kl  ili ki" vard r (Neel, 1983: 249). Freud bu evreleri psikoseksüel geli im evreleri olarak 
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adland r r. nsan geli imi biyolojik olarak belirlenir ve her a ama insanlar taraf ndan sosyalle tirilmesi 
gereken yeni dürtüler üretir. nsan geli imi, anneden ayr lma nedeniyle ilk korkulu deneyim olarak 
ya anan do um travmas  ile ba lar. Bunu, insanlar n hala büyük ölçüde ba kalar na ba ml  oldu u 
sözlü a ama takip eder. A z, erojen bir bölge olarak alg lan r ve bu nedenle odak noktas  yemek yeme 
gibi oral aktiviteler oldu undan bu döneme oral dönem ad  verilir. Bu dönemi anal dönem izler. Burada 
anal bölge erojen bölge olarak hissedilir. Bo alt m süreçlerinin kontrolü ön plandad r, çünkü ilk kez 
insanlara yüklenen talepleri yerine getirme veya yerine getirmeme aras nda bir seçim yapma imkân  
vard r. Bunu, cinsel organlar n erojen bir bölge olarak ke fedildi i ve ki inin zaten nispeten ba ms z 
hale geldi i fallik dönem izlemektedir. Kar  cinsten ebeveynle bugüne kadar var olan a k ili kisi, 
rekabet veya ceza korkusu ayn  cinsiyetten di er ebeveynle özde le meye yol açt  için terk edilir. Ahlaki 
kavramlar nihayet benimsenerek vicdan veya süperego geli ir. nsanlar art k öncelikle akranlar na 
odakland klar  ve tüm cinsel dürtülerini bast rmaya çal t klar  gecikme dönemine (latent/gizil döneme) 
girer. Geli imin son a amas  genital a amad r. Daha önce bast r lm  cinsel istekler yeniden uyan r. 
Sonuç olarak insan, bir yandan içgüdüleri ile di er yandan süperego aras nda bir çat ma içine girer. 
Gerçekte kimse bu döneme ula amad  için, bu daha çok ütopik bir durum olarak görülür. Ancak teorik 
olarak bu a amaya ula ld nda ki inin cinsel, psikolojik ve sosyal olarak olgun oldu u kabul edilir 
(Neel, 1983). Ancak neredeyse hiç kimse tüm a amalar  sorunsuz bir ekilde geçemeyece inden, farkl  
geli im kal plar  söz konusu olur. Bir ki i enerjisinin ço unu belirli bir geli im a amas yla ba a ç kmak 
için kullan rsa, sözde bir belirleme meydana gelir, yani buna ba l  kal r. d-dürtülerinin, ki egonun 
bunlarla ba a ç kmas  ve/veya Süperego'nun gereksinimlerine uygun hale getirilmesi sorunlu 
oldu undan, her zaman ego için bir tehdit olu turur. Bu çat ma sonucunda korku geli ir. Sonuç olarak, 
dürtüler bilinçalt na itilir veya uzla mac  bir çözüme ula l r. Bu çözüm, artan fantezi etkinli i veya 
sorunun yans t lmas , yani dürtünün hedef nesnesindeki bir de i iklik gibi savunma mekanizmalar n n 
geli tirilmesinden olu ur (Neel, 1983). 

Rüyalar n olu umunda bilinçalt n n etkisini ara t ran Freud, mit, masal, tabu, f kra ve bat l inan lara 
yönelir. Mitlerin ve masallar n psikanalitik aç dan yorumlanmas nda rüya tabirlerinin kullan lmas  
görü ünü benimser. Çünkü rüyalar n ve masallar n temelinde ayn  bilinç ve bilinçalt  mekanizman n 
i ledi ini öne sürer. Masallar  rüyalara benzeten Freud, masallar n da rüyalar gibi, insanlar n 
bilinçalt na bast rma e iliminde olduklar  çat malar , endi eleri ve arzular  ifade eden semboller 
içerdi ini belirtir. Bu yüzden Freud id, ego ve süperego’nun bilinçli ve bilinçsiz arzular n n dikkate 
al nmas  gerekti ini belirtir. Elbette, Freud'un teorileri burada sunulandan çok daha karma kt r. Ancak 
burada verilen aç klamalar, halk masallar n n olas  psikanalitik yorumlar n  daha iyi anlamak için Freud 
taraf ndan kurulan psikanalize genel bir bak  sunmay  amaçlamaktad r.  

Carl Gustav Jung ve psikanaliz 

26 Temmuz 1875'te sviçre'nin Keßwil kentinde dünyaya gelen Carl Gustav Jung, entelektüel bir aileden 
gelmektedir. T p e itimini tamamlayan Jung, kariyerine 1900 y l nda Zürih Üniversitesi'nde psikiyatrist 
olarak ba lar. Kanton ak l hastanesi ve psikiyatri klini inde asistan olarak görev yapar ve k sa bir süre 
sonra k demli doktor olur. 1905 y l nda Zürih Üniversitesi'nde ö retim görevlisi pozisyonuna atan r. ki 
y l sonra ilk kez Freud ile tan r. Bunun te vikiyle, psikanalizin ö retileriyle yo un bir ekilde 
ilgilenmeye ba lar. Sonuç olarak, tamamen t bbi-psikoterapötik etkinli ine konsantre olmak için 
1909'da Zürih Üniversitesi psikiyatri klini inde kariyerine ba lar. Bu noktadan sonra Freud ve Jung 
aras nda çok verimli ve yak n bir ba  geli ir. Ancak 1913 civar nda Jung, Freud'un teorilerinden 
uzakla t kça ikisi aras nda bir kopu  meydana gelir. Kendisini Freud'dan aç kça ay rmak için, o andan 
itibaren ö retisini "analitik psikanaliz" olarak adland r r ve kendi okulunu geli tirir (Jacobi, 1986). Jung, 
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teorilerinde Freud ile ayn  yakla mlardan yola ç kar. Ancak hastalar n  tedavi etmek için kendi 
yakla mlar n  ve yöntemlerini geli tirir. Tedavilerinde yönlendirilmi  ça r mla hastaya, akl na gelen 
ilk terimle yan tlamas  gereken birkaç kelime verilir. Sonra semptom analizine geçilir. Bir semptomun 
hasta için önemini inceleyen bu durumda, bir yanda hastan n ça r mlar , di er yanda analistin 
gözlemleri ve yorumlar  arac l yla bu durum gerçekle ir. Anamnestik analiz, belirli ya am öyküsü 
kal plar n n analiz edildi i di er yöntemdir. Bu ayn  zamanda hastan n "eylemlerinde belirli kal plar  ve 
ili kileri ke fetmesine" yard mc  olmal d r (Neel, 1983: 277). Son yöntem ayn  zamanda Jung taraf ndan 
en s k kullan lan yöntemdir ve Jung için rüyalarda, fantezilerde ve genel davran larda gün na ç kan 
bilinçd n n analizini içerir (Neel; 1983). Jung’un ki ilik analizine bakt m zda, o sadece iki tip ki ilik 
oldu unu belirtir; bunlar  d a dönük ve içe dönük tip olarak ay r r. Bunlar, “insanlar n kendilerine 
d ar dan ya da içeriden yakla anlara verdikleri tepkilerden” kaynaklanmaktad r (Jacobi, 1986: 28). 
D adönük ki i öncelikle çevresindeki nesneler ve insanlarla ilgilenir. D  uyaranlara tepki verir, ancak 
kendi içinde olup bitenlere aç k de ildir. Buna kar l k, içe dönük tip ço unlukla içlerinde olup bitenlerle 
me guldür. Ancak d  dünyadan neredeyse tamamen çekilir. Bu nedenle, o güçlü bir ekilde özneldir, 
d a dönük tip nesnel olarak yönlendirilir (Neel; 1983). 

C. G. Jung, bilinçalt n  ke fetmek için öncelikle insanlar n rüyalar yla ilgilenir. Ona göre bilinçd nda, 
ki ili in bilinçten bast r lm  tüm bölümleri ve deneyimleri, ayr ca "insanlar n tarihleri boyunca 
ya ad klar  tüm geçmi  deneyimler ve çat malar" yer almaktad r (Neel, 1983: 279). Jung bunlar  rksal 
veya kolektif bilinçd  olarak adland r r. Kal tsal an lar  da arketip olarak betimler. Jung, arketiplerin 
genetik olarak tasarland n  ve yeti kin bir ki inin bilincinde evrensel sembollerle temsil edildi ini 
varsayar. Bu semboller sonunda dini veya mistik eserlerde veya insan fantezilerinde ve rüyalar nda 
ortaya ç kar. 

Rüyan n kökleri bir yanda bilinçalt nda, di er yanda ise hâlâ bilinçli olan ya da bilinçd nda dola makta 
olan günün izlenimlerinde yatar. Rüyadaki imge ve sembollerin dizilimi uzay ve zaman kategorilerinin 
d ndad r ve herhangi bir nedenselli e tabi de ildir. S ra/Düzen, Ilona Kräutle'nin eserinde tan mlad  
gibi, bir halk masal n n konusuyla ayn  yasalar  takip eder. Bunun bir istisnas , belirli bir ya anm  olayla 
ilgili olan ve bunu rüyada tekrarlayan sözde ok ve tepki rüyalar d r (Jacobi, 1986). 

Jung'a göre rüyalar her zaman klasik dramaya benzer bir yap ya sahiptir. Böylece eylem, yerin 
belirtilmesi ve ilgili ki ilerin tan t lmas yla ba lar. Bunu, rüyan n içeri ini gösteren te hir, yani rüya 
probleminin vurgulanmas  takip eder. (Jacobi; 1986). Böylece rüya, halk masal  ile ayn  emay  takip 
eder. Ve t pk  rüya tabiri gibi, halk masal  da tam bir yoruma varabilmek için s rayla bu noktalar n her 
birine dönmelidir (Franz, 1986). Ancak içeri in kapsaml  bir resmini ve böylece rüyan n eksiksiz bir 
yorumunu elde etmek için kar la t rmal  malzemeye ihtiyaç vard r. Jung bunun için amplifikasyon 
yöntemini kullan r. Burada rüyan n detaylar n n çok iyi bir ekilde anla lmas  (Hall, 1983: 35), bu 
a amada ki isel, kültürel ve arketipik bilgilerin toplanmas  (Stevens, 1999: 110-115), bu süreçten geçmi  
rüyan n bireyin hayat ndaki yerininin tespit edip yorumlanmas  (Hall, 1983: 34) söz konusudur. Burada 
k saca yorumlanacak rüyan nki gibi benzer görüntüler arand n  söyleyebiliriz. Bu yöntem rüyan n her 
ö esi için kullan l r ve böylece imgelerden, simgelerden, efsanelerden, mitlerden vb. e anlaml  malzeme 
toplan r (Jacobi, 1986). Masallar n yorumlanmas  için de ayn  prosedür geçerlidir: her masal motifi için, 
materyalin yorumu yap lmadan önce kar la t rmal  materyal toplan r (Franz, 1986). Rüya tabirinde 
oldu u gibi, masal n özü ancak yorumun masal n tamam  için eksiksiz olarak gerçekle tirilebilmesi 
durumunda kavran r. Yani anlam yaln zca tek bir resim için geçerli de il, tüm eylem süreci için 
belirlenebilir olmal d r. Tüm motiflerin yap  içinde sabit bir yeri vard r, t pk  rüyalarda oldu u gibi, bu 
da masal n ancak bir bütün olarak yorumlanabilece i anlam na gelmektedir (Beit; 1952). 
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Sonuç 

Görüldü ü gibi halk masallar n n varl  eskilere dayanmaktad r. Binlerce y ld r insanlarla birlikte olan 
ve insanlar için büyük önem ta yan masallar n aksi takdirde korunmalar  pek mümkün olmazd . Bu, 
görünü e göre, bir ara t rma konusu haline gelmesinin nedenlerinden biridir. Halk masallar n n 
psikanalitik yorumu, masaldaki imgeleri insan dü lerindeki imgelerle kar la t rmaya ve onlar  
olduklar  gibi yorumlamaya çal r. Masal imgeleri bilinçalt m z n imgelerine benzer, hatta ayn  yap lar  
ta r. Psikanaliz, masallarda insanlar n bilinçalt nda da ortaya ç kan ve genellikle rüyalarda kendini 
gösteren sorunlar  tespit etmeye çal r. Masallar ayn  problem tan mlar na sahipse, o zaman 
masallardaki problem çözümleri de insan ruhununkiler gibidir. Böylece, insan sorunlar n  ortaya 
ç karmak ve çözmek için psikanalizde rüya yorumunu devreye sokmak, gizli "mesajlar " çözmek, 
sorunlar  olan insanlar için bir yard m görevi üstlenirse, masallar n bu ekilde ele al n  da insanl a 
ayn  yard m  sunacakt r. 
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46-Yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin uzaktan e itime yönelik 
tutumlar n n çe itli de i kenler aç s ndan incelenmesi 
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Nazl  KOÇ2 

Mehmet SARAÇ3 

APA: Do an, M. & Koç, N. & Saraç, M. (2022). Yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin uzaktan 
e itime yönelik tutumlar n n çe itli de i kenler aç s ndan incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 765-781. DOI: 10.29000/rumelide.1074059. 

Öz 

Dijitalle me, sosyal hayat n tüm alanlar nda oldu u gibi e itim alan nda da kendisini e-ö renme ve 
uzaktan e itim uygulamalar  ile hissettirmeye ba lam ken, Covid-19 kaynakl  pandemi sebebiyle ani 
bir ekilde yüz yüze e itim kesintiye u ram  ve e itim hizmetleri tüm kademelerde büyük oranda 
uzaktan e itim ile yürütülmü tür. Birçok aç dan zorlu geçen bu süreç, uzaktan e itim 
uygulamalar n n bundan sonra e itim sektörünün her a amas nda daha çok yer bulaca n  ve giderek 
daha önemli olaca n  net bir biçimde ortaya koymaktad r. Bu ba lamda bu çal man n amac , 
pandemi sebebiyle Bursa Uluda  Üniversitesi Yabanc  Diller Yüksekokulu Almanca, Arapça, 
Frans zca ve ngilizce haz rl k s n flar nda bir y l uzaktan e itim ile yabanc  dil e itimi alan 
ö rencilerin uzaktan e itime yönelik geli tirdikleri tutumlar  incelemek ve elde edilen deneyimlerden 
yola ç karak uzaktan yabanc  dil e itimi ortamlar n n bütüncül bir bak  aç  ile geli tirilmesine ve 
do ru uzaktan ö retim yakla m n n belirlenmesine katk  sa layacak önerilerde bulunmakt r. 
Örneklem grubunu 321 ö rencinin olu turdu u bu betimsel ili kisel tarama modeli çerçevesinde 
gerçekle tirilen nitel çal mada K la (2016) taraf ndan geli tirilen ““Uzaktan E itime Yönelik Tutum 
Ölçe i” kullan lm t r. Küresel salg n sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekle tirilen veri toplama 
a amas ndan elde edilen verilerin çözümleme a amas nda ö rencilerin tutumlar n n ya , cinsiyet ve 
bölüm de i keni ile uzaktan e itime kat ld klar  araçlara göre farkl l k gösterip gösterilmedi i analiz 
edilmi tir. De i kenler ve tutum aras nda anlaml  bir farkl l k olmad  sonucuna ula lan çal mada, 
örneklem grubunun uzaktan e itime yönelik tutumlar n n dü ük düzeyde oldu u görülmü tür. Ba ka 
çal malar ile örtü en bu sonuç, muhtemel sebepleri ile tart ma bölümünde ele al nm  ve bu süreçte 
elde edilen deneyimler neticesinde ö rencilerin tutumlar n  olumlu yönde de i tirebilecek öneriler 
geli tirilmi tir.  

Anahtar kelimeler: Covid-19 süreci, uzaktan e itim, dijitalle me, yabanc  dil e itimi, tutum  
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Investigation of foreign language preparatory class students' attitudes towards 
distance education in terms of various variables 

Abstract 

While digitalization started to make itself emergent as e-learning and distance education applications 
in the field of education, as in all areas of social life, face-to-face education was interrupted abruptly 
due to the Covid-19 pandemic and education services were largely carried out by distance education 
at all levels. This process, which has been challenging in many respects, clearly reveals that distance 
education applications will find more place in every stage of the education sector from now on and 
will become more and more important. In this context, the aim of this study is to examine the 
attitudes of the students who received foreign language education with distance education for one 
year in the German, Arabic, French and English preparatory classes of Bursa Uluda  University 
School of Foreign Languages due to the pandemic and to examine the attitudes of the students 
towards distance education and to determine the distance foreign language education environments 
based on the experiences obtained. The study also aims to make suggestions that will contribute to 
the development with a holistic perspective and the determination of the right distance education 
approach. The "Attitude Scale Towards Distance Education" developed by K la (2016) was used in 
the qualitative study conducted within the framework of this descriptive relational survey model, the 
sample group of which consisted of 321 students. During the analysis of the data obtained from the 
online data collection stage due to the global epidemic, it was analysed whether the attitudes of the 
students differ according to the age, gender and department variables and the tools they participated 
in distance education. The findings revealed no significant difference between the variables and the 
attitude; however, it was observed that the attitudes of the sample group towards distance education 
were at a low level. The findings of the study overlap with other studies, and the possible underlying 
reasons are discussed in the discussion section, and as a result of the experiences gained in this 
process, suggestions that might positively change the attitudes of the students have been developed. 

Keywords: Covid-19 process, distance education, digitalization foreign language education, attitude 

Giri  

Teknoloji sektöründe ya anan geli meler sayesinde dijitalle me, sosyal hayat n tüm alanlar nda oldu u 
gibi e itim alan nda da kendisini e-ö renme ve uzaktan e itim uygulamalar  ile hissettirmeye 
ba lam ken, 2020 y l nda Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) taraf ndan pandemi olarak tan mlanan Covid-
19 hastal  ortaya ç km t r (WHO, 2020). Yüz yüze etkile imin en aza indirilmesi hedeflenen pek çok 
önlemin al nmak zorunda kal nd  bu küresel salg n sürecinden en çok etkilenen sektörlerin ba nda 
e itim gelmi tir (Blume, 2020). Bu süreçte dünyadaki tüm ö renci say s n n neredeyse yar s na kar l k 
gelen 1,6 milyar ö renci yüz yüze e itime devam edememi tir (UNESCO, 2020a; UNICEF, 2020). 
Türkiye’ de ise neredeyse 25 milyon ö renci e itimin kesintiye u ramas ndan etkilenmi tir (UNESCO, 
2020b). Dünyan n büyük k sm nda oldu u gibi Türkiye’ de de 2019-2020 e itim-ö retim y l n n ikinci 
döneminde ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde yüz yüze e itime ara verilmi  ve 2020-2021 
y l nda e itim-ö retim faaliyetleri tüm kademelerde büyük oranda uzaktan e itim ile yürütülmü tür 
(Yüksekö retim Kurulu, 2020).  
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Türkiye’ de uzaktan e itim uygulamalar  

Alan yaz n incelendi inde uzaktan ö renme, internet temelli ö renme, çevrimiçi ö renme, e zamanl  – 
e zamanl  olmayan ö renme, bilgisayar tabanl  ö renme gibi farkl  terimler aras nda en çok tercih edilen 
tan m n uzaktan e itim (Distance Education) oldu u görülmektedir (Kaya 2002). Postayla ö renim 
ad yla 18. yüzy l n ba lar nda kabul görmeye ba layan uzaktan e itimin Türkiye’deki ortaya ç k  ise 
1927 y l nda yap lan ve e itim temel sorunlar n  çözmek için mektupla ö retim yönteminin 
kullan lmas na karar verilen bir toplant ya dayanmaktad r (Kaya ve Odaba , 1996; Kaya, 2002). kinci 
dünya sava ndan sonra ise Türkiye’de öncelikle mesleki e itim ile yabanc  dil e itiminin uzaktan e itim 
ile yap lmas  önerilmi  ve 1950 y l nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bankac l k ve Ticaret 
Hukuku Ara t rma Enstitüsü’nde ilk uzaktan e itim program  aç lm t r. 1951 y l nda Ö retici Filmler 
Merkezi’nin (ÖFM) olu turulmas  ve 1960’li y llarda statistik Yay n Müdürlü ü bünyesinde kurulan 
Mektupla Ö retim Merkezinin ba ar l  uygulamalar  neticesinde Aç k Ö retim Fakültesi, Aç k Ö retim 
Lisesi, Aç k lkö retim ve Yay n Yüksekö retim Kurumu (YAYKUR) kurulmu tur (Arar, 1999). Bu 
geli meler neticesinde 1982 y l nda Eski ehir Anadolu Üniversitesi Aç k Ö retim Fakültesi 
yüksekö retimde ilk uzaktan e itim modeli olarak faaliyete ba lam  ve Türkiye, Kuzey K br s Türk 
Cumhuriyeti ve Bat  Avrupa’da hayatlar n  sürdüren Türk vatanda lar na yüksekö retime kat lma 
imkân  sunmu tur (Alkan, 1996). 2000’li y llarda ise uzaktan e itim bilgisayar ve internet 
teknolojilerindeki geli meler sayesinde önemli bir e itim modeline dönü mü tür. Web tabanl  
uygulamalar Türkiye’de Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve stanbul Bilgi Üniversitesi 
öncülü ünde yürütülmü  ve ODTÜ taraf ndan haz rlanan dersler Yüksekö retim Kurulu Milli 
Enformatik Komitesi taraf ndan verilen kararla Selçuk Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve 
Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi ö rencileri ile bulu turmu tur. Günümüzde ise Türkiye’de 
123 Üniversitede Uzaktan E itim birimi mevcuttur (Dikmen ve Bahçeci, 2020) ve birçok üniversitede 
“Yüksekö retim Kurumlar nda Uzaktan Ö retime li kin Usul ve Esaslar” do rultusunda ön lisans, 
lisans ve lisansüstü programlar n dersleri uzaktan e itim sistemi ile sunulabilmektedir (Odaba , 2004).  

Uzaktan e itimin özellikleri 

E itimi daha büyük kitlelere ula t rmay  hedefleyen bu e itim modeli, ö renenlere bulunduklar  yerde 
e itim imkân  sunmakta ve bireysel ihtiyaçlar do rultusunda ö retim programlar n n tasarlanmas na 
imkân sa lamaktad r (Özkul ve Girginer, 2001). UNESCO (2002) uzaktan e itimin, özellikle e itime 
kat lmada zorluk ya ayan kad nlara kendilerini yeti tirme ve çal anlar için çal ma hayatlar na devam 
ederken becerilerini geli tirme imkân  tan makta oldu unu vurgulamaktad r. Do an (2014) uzaktan 
e itimin avantajlar n ; zaman ve mekân s n r n n ortadan kald r lmas , f rsat e itli i sunulmas , dijital 
araçlardan faydalan lmas , ya am boyu ö renme imkân  sa lamas , özellikle yeti kin ö renenlere farkl  
ö renme ortamlar  olu turmas , uluslararas  e itim imkânlar na ula t rmas , bireysel h zda ve ba ms z 
ortamda ö renme imkân  sunmas  ve otonom ö renen olmalar n  desteklemesi olarak özetlemektedir. 
Hassing (2013) uzaktan e itimin, ö renenlere bürokratik ve kültürel bariyerler ile seyahat masraflar  
gibi maddi engelleri a arak dünyadaki farkl  bireyler ile ayn  e itim ortamlar na ula ma imkân  
sundu unu belirtmektedir. Uzaktan e itimin farkl l klar n  tespit etmek amac yla alan yaz nda bu e itim 
modeli genellikle yüz yüze e itim ile kar la t r lmaktad r: 
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Tablo 1: Yüz yüze e itim ile uzaktan e itim kar la t rmas  (Mainka, 2002; Wache, 2003 dayanarak 
haz rlanm t r.) 

Yüz yüze e itim Uzaktan e itim 

 Hem ö retmenler hem de ö renciler bu 
e itim ekline al kt r. 

 Herhangi bir teknik altyap  (donan m, 
yaz l m ve internet eri imi) gerekli de ildir. 

 Ö retmen ve ö rencilerin herhangi bir teknik 
ön bilgiye ihtiyac  yoktur ve karma k, dijital 
uygulamalar  kullanmak zorunda kalmazlar. 

 Ki isel temas, ö renci ve ö retmen aras nda 
daha yak n bir ili ki ve ileti ime olanak 
sa lar. 

 Yüz yüze do rudan ileti im birçok süreci 
h zland r r. 

 Yüz yüze do rudan ileti im, anla malar n 
daha h zl  yap lmas n  sa lar. 

 Sözlü ve sözsüz ileti im, bireysel ihtiyaçlara 
cevap vermeyi kolayla t r r. 

 Ayr ca ö retmen ve ö renci aras nda gayri 
resmi bir ileti im vard r, bu da ki isel 
konular n da tart labilece i bir ortam 
sunar. 

 Uzaktan e itim esnek ö renmeye (zaman ve 
mekândan ba ms z ö renme) imkân sa lar. 

 Ö renme materyalleri ile içerikler 
ö rencilere daha h zl  ula t r l r. 

 Uzaktan ö renme otonom ö renmeyi ve 
ya am boyu ö renmeyi destekler. 

 Uzaktan ö renme kurumlar n harcamalar  
ile ö renenlerin yol ve konaklama 
giderlerinin azalmas n  sa lar.  

 Dijital araçlar ile yap lan sunumlar 
motivasyonu artt r r. 

 Dijital araçlar ve internet sayesinde gerçek 
hayata yak n ö renme ortamlar  sa lan r. 

 Karma k ö renme konular  animasyonlar ve 
simülasyonlar arac l  ile daha kolay 
anla l r hale getirilir. 

 Ö renenler dijital araçlar sayesinde çok 
say da çevrimiçi kayna a ula abilir. 

 

Yukar daki ifadeler nda uzaktan e itim; yüz yüze e itime alternatif olarak e  zamanl  (senkron) ve 
e  zamanl  olmayan (asenkron) dersler olarak sunulabilen, ö renci ve ö reticinin farkl  mekanlarda 
bulundu u, farkl  dijital araçlardan (bilgisayar, tablet, ak ll  telefon, internet, çevrim içi uygulamalar, 
televizyon vb.) faydalan lan ve esnek ö renmeye (zaman ve yer s n r n  ortadan kald rarak) olanak 
sa layan bir ö retim süreci olarak tan mlanabilir. 

Pandemi döneminde Türkiye’de uzaktan e itim 

Uzaktan e itimin tüm e itim kademelerinde mecburen uygulamak zorunda kal nd  pandemi dönemi 
ile ilgili yap lan çal malarda Türkiye’deki uzaktan e itimin çe itli yönleri incelenmi tir. Bu ba lamda 
Geçgel vd. (2020) pandemi süreci ile ön plana ç kan uzaktan e itimin ba ar ya ula mas  için ö retmen 
ve ö rencilerin dijital becerilerinin geli tirilmesi ve ders kitaplar  ile programlar n n bu do rultuda 
tasarlanmas  gerekti ini belirtmi lerdir. Can (2020) çal mas nda salg n döneminde uygulanan uzaktan 
e itimde niceli in yan  s ra niteli in de önemli oldu unu ve uzaktan e itimin ba ar l  bir ekilde 
sürdürülebilmesi için teknik donan m, eri im, güvenlik, içerik, planlama, uygulama, kalite, yönetmelik 
ve pedagojik aç dan çal malar n yap lmas  gerekti ini vurgulam t r. Hotar vd. (2020) pandemi 
süresinde elde edilen kazan mlar  yararl  görmekle birlikte, ö retmen ve ö renciler için uzaktan e itim 
rehberlerinin olu turulmas  gerekti ini ifade etmi lerdir. Bozkurt (2020) uzaktan e itimin ba ar ya 
ula mas  için e -zamanl  (senkron) ve e -zamans z (asenkron) derslerin dengeli bir ekilde sunulmas , 
de erlendirme a amas nda süreç bazl  yakla mlar n tercih edilmesi ve verilerin korunmas  gibi konular 
çerçevesinde uzaktan e itim kültürü geli tirmesi gerekti i sonucuna ula m t r. Ba aran vd. (2020) 
çal malar nda, ö renci, veli ve ö retici görü lerine göre pandemi döneminde yap lan uzaktan e itimin 
faydal  yönlerinin oldu unu ancak s n rl  etkile im olmas , derslere kat l mda pasif kal nmas , bireysel 
farkl l klar n göz önünde bulundurulamamas , donan m ve internet eri im sorunlar  sebebiyle derslere 
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kat l mda sorun ya anmas  gibi problemlerin oldu u sonucuna ula m lard r. Bu sebeple uzaktan 
e itimin ba ar l  olabilmesi için alt yap , f rsat e itsizli i, içerik, materyal gibi alanlar n iyile tirilmesi 
gerekti ini vurgulam lard r. Karada  ve Yücel (2020) 163 üniversitede (111 devlet ve 52 vak f) ö renim 
gören 17.939 ö renci ile yapt klar  memnuniyet çal malar n n sonucunda Yüksekö retim Kurulunun 
s n f  geçti ini ancak üniversite ve fakültelerin uzun y llard r YÖK taraf ndan belirlenen kriterleri hala 
tamamlamad klar n  ve bu sebeple sürece haz r olmad klar n  belirtmi lerdir. Zaharah ve Kirilova 
(2020) pandemi sürecinde tüm e itim kademelerinde h zla uzaktan e itime geçildi ini fakat uzaktan 
e itim konusunda s n rl  deneyime ve kaynaklara sahip olan e itim kurumlar  ve ö retmenlerin uzaktan 
e itim sürecinde farkl  zorluklar ile kar la t klar n  ortaya koymu lard r. Karaku  vd. (2020) 
çal malar nda Türkçe ö retmeni adaylar n n pandemi dönemindeki uzaktan e itim uygulamalar na 
uyum sa layamad klar  ve Türkçe dersinin uzaktan e itimle yürütülmesinin mümkün olmad  
sonucuna ula m lard r. Karatepe vd. (2020) yapt klar  çal malar nda ö retmen adaylar n n, senkron 
derslere kar  olan tutumlar n n olumsuz oldu unu tespit etmi lerdir. Sar ta  ve Barutçu (2020) 
ö rencilerin gerçi kendilerini uzaktan e itim için yetersiz bulduklar n  ancak uzaktan e itim için haz r 
bulunu luklar n n oldu u ve lisans s n flar  ile önceki uzaktan e itim deneyimlerine göre farkl la t  
sonucuna ula m lard r. Serçemeli ve Kurnaz (2020) çal malar nda, pandemi döneminde sunulan 
uzaktan muhasebe e itim sürecinde video kay tlar n n tekrar izlenebilmesi, esnek e itim olanaklar  ve 
zaman tasarrufu sa lamas n  olumlu etkenler olarak, internete ve ö reticiye ula mada zorluk ve sosyal 
olarak yal t lm  hissini olumsuz etkenler olarak ortaya koymu lard r. Dikmen ve Bahçeci (2020) 
Türkiye’deki üniversitelerin ço unun teknolojik altyap  ile uzaktan e itim altyap s na sahip oldu unu ve 
nitelikli insan alt yap s n  kullanarak pandemi sürecinde uzaktan e itim uygulamalar n  proaktif bir 
yakla mla ba ar l  bir ekilde yürüttüklerini belirtmi lerdir. Telli ve Altun (2020) bu süreçte elde edilen 
deneyimlerin uzaktan e itimin önümüzdeki süreçte tüm dünyada önemli bir e itim sistemine 
dönü mesini destekleyece ini vurgulam lard r. Bay vd. (2021) Almanca haz rl k s n f nda ö renim 
gören ö rencilerinin görü lerine ba vurduklar  çal malar nda, ev ortam n n rahatl n , aile yan nda 
olmay , esnek ö renme saatlerini, planlama ve zaman yönetimini olumlu, ev ortam ndaki dikkat da t c  
unsurlar sebebiyle motivasyon sorunlar n  ve sosyalle me problemlerini olumsuz maddeler olarak 
saptam lard r. Kahraman (2021) ise Almanca ö retmenli i lisans program nda ö renim gören 
ö rencilerin görü leri do rultusunda, alan derslerinin uzaktan e itime uygun olmad , uzaktan 
e itimin dört temel dil becerisinden sadece al c  becerileri az da olsa geli tirdi i ama üretici becerileri 
geli tirmedi i, uzaktan e itimin aktif kat l m gerektiren dersler için uygun olmad  ve etkile imli bir 
ders gerçekle tirilemedi i, kullan lan ders materyallerinin konuyu tam aç klayamad , sadece slaytlar 
üzerinden yürütülen derslerin tek yönlü, s k c  ve verimsiz oldu u sonucuna ula m t r. 

Uzaktan e itim ile yabanc  dil 

Yabanc  dil ö retimi alan nda uzaktan e itim uygulamalar n ba lang c  1980’lerde ngiltere’de yabanc  
dil olarak Frans zca ö retmek amac yla tasarlanan “National British Program” na dayanmaktad r. Bu 
programda içerik ö rencilere radyo ve televizyon üzerinden ula t r lm  ve telefon arac l yla 
dan manl k hizmeti sunulmu tur. Kanada’n n Manitabo ve Ontario bölgelerinde de çal ma kitaplar  ve 
ses kasetleri ile desteklen benzer bir yabanc  dil ö retim program  sunulmu  ve ö retici-ö renci ileti imi 
ile sözlü pratik uygulamalar  telefon üzerinden sa lanm t r. (Ad yaman, 2002: 93). Uzaktan e itim 
yoluyla yabanc  dil ö retiminin en önemli uygulamalar ndan bir tanesi Avrupa Konseyi’nin talebiyle 
Almanca, Frans zca, ngilizce dillerinin ö retimine yönelik BBC, The British Council, Cambridge 
Üniversitesi ve Longman i  birli iyle haz rlanan ve pek çok ülkede kullan lan “Look Ahead” serisidir. 
Türkiye’de uzaktan e itim yoluyla yabanc  dil ö retim hizmetleri FONO ve Limasollu Naci for teaching 
English isimli özel kurumlar ile ba lam t r (Geray, 2007). 1970’li y llarda ise okullarda kullan lan 
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yabanc  dil kitaplar n  desteklemek için Millî E itim Bakanl  (MEB) taraf ndan haz rlanan “Radyo ile 
Almanca/Frans zca/ ngilizce” program  Ankara Radyosu üzerinden ö renciler ile bulu turulmu tur. 
ODTÜ Yabanc  Diller Yüksekokulu ise 2001 y l nda “Distance Interactive Learning” (Dil-Uzaktan 
Etkile imli Ö renme) projesi kapsam nda geni  kitlelere genel ve s navlara haz rl k amac yla ngilizce 
e itimi sunmu tur. Türkiye’de Aç k lkö retim Okulu, Aç k Ö retim Lisesi ve Aç k Ö retim Fakültesi 
yabanc  dil dersleri de haz rlanan kitaplar ve televizyon programlar  ile uzaktan e itim eklinde 
yürütülmektedir (Ad yaman, 2002). Ayr ca birçok üniversite 1981 y l ndan beri 2547 say l  kanunun 5-  
maddesi do rultusunda tüm ön lisans ve lisans programlar n n birinci s n flar ndan okutulan Ortak 
Zorunlu Yabanc  Dil I ve II derslerini de uzaktan e itim uygulamalar  ile düzenlenmektedir (Ero lu ve 
Kalayc , 2020). Pandemi döneminde ise üniversitelerde sunulan zorunlu ve iste e ba l  yabanc  dil 
haz rl k s n f  e itimleri de e  zamanl  (senkron) ve e  zamanl  olmayan (asenkron) dersler olarak 
uzaktan e itim eklinde sunulmu tur.  

Ara t rman n amac  

Günümüz teknolojilerindeki geli meler sayesinde tüm alanlarda kendini hissettiren dijitalle me ve 
Covid-19 salg n nda elde edilen deneyimler uzaktan e itim uygulamalar n n bundan sonra e itim 
sektörünün her a amas nda daha çok yer bulaca n  ve giderek daha önemli olaca n  net bir biçimde 
ortaya koymaktad r. Yabanc  dil alan nda ise dijitalle en ders kitaplar  ve onlar n LMS’leri (Learning 
Management System-E itim Yönetim Sistemi) sayesinde hem e  zamanl  dersler için çe itli interaktif 
dijital uygulamalardan faydalan lmakta hem de ö rencilere ders d  dil ö renme süreci için interaktif 
al t rmalar atanabilmekte ve ba ar lar  izlenebilmektedir (Do an ve Yücel, 2017; Göçerler ve Çorakl , 
2019). Ancak ö rencilerin uzaktan e itime kar  olumsuz bir tutum içerisinde olmas  durumunda, 
sunulan dijital imkanlardan tam anlam yla faydalanamayacaklar  ve bunun ba ar ya olumsuz etki 
edece i a ikard r (Dündar, 2021). Bu ba lamda uzaktan e itim ile yabanc  dil ö retimi alan nda da çok 
daha fazla çal ma yap lmas  ve özellikle ö rencilerin tutumlar n n belirlenmesi muhtemel sorunlar n 
önceden tespiti ve gerekli düzenlenmelerin yap lmas  için önem arz etmektedir. Bu sebeple bu 
ara t rma; Covid-19 pandemi sürecinin uzaktan e itime yeni bak  aç lar  sa layaca n  varsaymaktad r 
ve üniversite yabanc  dil haz rl k s n f  ( ngilizce, Almanca, Frans zca ve Arapça) ö rencilerinin küresel 
salg n sürecinde gerçekle tirilen e  zamanl  (senkron) uzaktan e itim ile ilgili tutumlar n  analiz ederek 
önerilerde bulunmay  amaçlamaktad r. Farkl  yabanc  dillerde ö renim gören haz rl k s n f  
ö rencilerinin uzaktan e itime tutumlar n n incelenmesi, uzaktan yabanc  dil e itimi ortamlar n n 
bütüncül bir bak  aç  ile geli tirilmesine ve do ru uzaktan ö retim yakla m n n belirlenmesine katk  
sa layaca  dü ünülmektedir.  

Bu amaç do rultusunda çal man n temel problem cümlesi u ekildedir: Yabanc  dil haz rl k s n f  
ö rencilerinin uzaktan e itime kar  tutumlar  farkl  de i kenlere göre nas l ekillenmektedir? Bu 
ba lamda a a daki alt problemlere cevap aranm t r: 

1. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  hangi düzeydedir? 

2. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  ile cinsiyetleri aras nda anlaml  bir ili ki var m d r? 

3. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  ile ya lar  aras nda anlaml  bir ili ki var m d r? 

4. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  uzaktan e itim amaçl  kulland klar  dijital araçlara göre 
anlaml  fark göstermekte midir? 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  7 7 1  

Yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin uzaktan e itime yönelik tutumlar n n çe itli de i kenler aç s ndan incelenmesi / M. 
Do an & N. Koç & M. Saraç (765-781. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

5. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  ö renim gördükleri bölümlere göre anlaml  fark 
göstermekte midir? 

Ara t rman n yöntemi 

Yabanc  dil haz rl k s n f  (Almanca, Arapça, Frans zca ve ngilizce) ö rencilerinin pandemi süreci 
sebebiyle ald klar  zorunlu uzaktan e itime yönelik tutumlar n n tespit edilmesini hedefleyen bu nicel 
çal ma, betimsel ili kisel tarama modeli çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. li kisel tarama modeli, bir 
den çok de i kenin birlikte gösterdikleri de i imi ve varsa bu de i imin derecesini tespit etmeyi 
amaçlamaktad r (Karasar, 2014).  

Bu do rultuda, bu çal mada yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin uzaktan e itime kar  tutumlar  ve 
bu tutumlar n cinsiyet, ya , bölüm ve uzaktan e itime kat lma arac na göre farkl l k gösterip 
göstermedi i incelenmi tir. Thurstone (1931) taraf ndan “bir objeye kar  gösterilen tepki” olarak 
tan mlanan tutum, bireylerin davran lar n  aç klayan bile enlerden bir tanesi olarak kabul 
edilmektedir. Tutumlar n belirlenmesi için en s k tercih edilen ölçekler Thustone, Guttman, Bogardus 
ve Likert olmakla beraber en yayg n olarak kullan lan 1932 taraf ndan Likert taraf ndan toplamal  
s ralama tekni i ile geli tirilen Likert ölçe idir (Narl , 2010). Bu sebeple, bu çal mada ö rencilerin 
tutumlar n n belirlenmesi için K la (2016) taraf ndan geli tirilen Likert-tipi “Uzaktan E itime Yönelik 
Tutum Ölçe i” kullan lm t r.   

Çal ma grubu 

Ara t rman n çal ma grubunu 2020-2021 e itim-ö retim y l nda Bursa Uluda  Üniversitesi Yabanc  
Diller Yüksekokulu Almanca, Arapça, Frans zca ve ngilizce yabanc  dil haz rl k s n f nda ö renim gören 
ö rencilerin aras ndan gönüllü olarak çal maya kat lan toplam 321 ö renci olu turmaktad r. Çal maya 
kat lan ö rencilerin ö renim gördükleri bölümler, ya , cinsiyet ve uzaktan e itim için tercih ettikleri 
dijital araçlara göre da l mlar  Tablo-1’ de sunulmu tur: 

Tablo 2: Kat l mc lar n ki isel bilgileri 

Ki isel Bilgiler  N % 

Bölüm 

Almanca 27 8,4 

Arapça 75 23,4 

Frans zca 8 2,5 

ngilizce 211 65,7 

Toplam 321 100 

Cinsiyet 

Kad n  139 43,3 

Erkek 182 56,7 

Toplam 321 100 

Ya  

-20 247 76,9 

21-29 65 20,2 

30+ 9 2,8 

Toplam 321 100 
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Uzaktan E itime Kat l m 
Arac  

Ak ll  Telefon / Cep Telefonu 69 21,5 

Dizüstü Bilgisayar 194 60,4 

Masaüstü Bilgisayar 42 13,1 

Tablet 16 5 

Toplam 321 100 

Tablo 1’de yer alan veriler incelendi inde; çal maya kat lan ö rencilerin bölümlere göre da l mlar nda 
ngilizce ö renim görenlerin %65,7 (n=211) ile ilk s rada, Arapça ö renim görenlerin %23,4 (n=75) ikinci 

s rada, Almanca ö renim görenlerin %8,4 (n=24) üçüncü s rada ve Frans zca ö renim görenlerin %2,5 
(n=8) ile son s rada yer ald  görülmektedir. Ö rencilerin cinsiyetlere göre da l mlar nda ise %56,7’e 
(n=182), %43,3 (n=139= eklinde erkekler; ya a göre da l mda ise %76,9 (n=247) ile 20 ya  ve alt nda 
olanlar n lehinde oldu u tespit edilmektedir. Ö rencilerin %20,2’si (n=65) 21-29 ya  aral nda, %2,8’i 
(n=9) 30 ya  ve üzerinde bulunmaktad r. Ö rencilerin uzaktan e itime kat ld klar  dijital araçlar 
incelendi inde; dizüstü bilgisayar kullananlar n %60,4 (n=194) ile ço unlukta oldu u ve bunlar  
s ras yla %21,5 (n=69) ile ak ll  telefon, %13,1 (n=42) ile masa üstü bilgisayar ve %5(n=16) ile tablet 
kullan c lar n n geldi i görülmektedir. 

Veri toplama arac  

Yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin tutumlar n n belirlenmesi amac yla bu çal mada K la (2016) 
taraf ndan geli tirilen “Uzaktan E itime Yönelik Tutum Ölçe i” kullan lm t r. “Uzaktan E itime 
Yönelik Tutum Ölçe i” toplam 35 maddeden olu an 5'li Likert tipi bir ölçektir. K la (2016) yap  
geçerlili ini de erlendirildi i Aç klay c  Faktör Analizi (AFA) sonucunda, ölçe in tek faktörlü bir yap  
olu turdu unu, faktör maddelerin faktör yükü de erlerinin .30 ile .74 aras nda de i ti i ve faktörün 
toplam varyans n %28’ini aç klad n  tespit etmi tir. Ölçe in Do rulay c  Faktör Analizi (DFA) 
sonuçlar na göre ise ölçe in tüm uyum indeksleri (GFI: 0.90 RMSEA: 0.021) kabul edilebilir de erler 
almaktad r. ç tutarl k say s  (Cronbach Alpha) .89 olarak tespit edilen ölçe in yüksek güvenilirliktedir 
(K la, 2016, Uzunsakal ve Y ld z, 2018). 

Verilerin toplanmas  ve analizi 

Veriler yabanc  dil haz rl k e itiminin pandemi sebebiyle tamamen uzaktan e itim eklinde sunuldu u 
2020-2021 e itim-ö retim y l n n son ay nda toplanm t r. Ölçek “Google Forms” arac l yla çevrim içi 
olarak gönüllük esas na göre uygulanm  ve bu yaz l m n özelli i sayesinde e  zamanl  olarak kay t alt na 
al nabilmi tir. Ölçe in puanlamas nda olumlu 19 madde; "Kesinlikle Kat l yorum" (5 puan), 
"Kat l yorum" (4 puan), "Karars z m" (3 puan), "Kat lm yorum" (2 puan), "Kesinlikle Kat lm yorum" (1 
puan) eklinde; olumsuz 16 madde ise ters puanlanm t r. Ölçekteki maddelere kat lma ortalamalar n n 
analizinde; 1-1,80 puan aral n n çok dü ük, 1,81-2,60 puan aral n n dü ük, 2,61-3,40 puan aral n n 
karars z, 3,41-4,20 puan aral n n yüksek ve 4,21-5,00 puan aral n n çok yüksek düzeyi kar lad  
varsay lm t r (Tekin, 2014).  Elde edilen veriler Bursa Uluda  Üniversitesi ad na lisansl  IBM SPSS 23 
isimli yaz l m ile çözümlenmi  ve bulgular say , aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü 
varyans analizi (One Way Anova) sonuçlar  olarak gösterilmi tir. 

Bulgular 

Bu çal man n bulgular , ara t rman n 5 alt problemi çerçevesinde sunulmu tur: 
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1. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  hangi düzeydedir? 

Çal maya kat lan ö rencilerin tutumlar  ald klar  toplam puan ve ortalama puan olarak Tablo 3’te 
özetlenmi tir. 

Tablo 3: Yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerin uzaktan e itim tutum verileri 

De i ken N Min Max Medyan X S.S. 

Ortalama Tutum Puan  321 1,11 4,71 2,2571 2,3377 0,3853 

Tablo 3 incelendi inde yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin uzaktan e itim ile ilgili ortalama tutum 
puanlar n n 1,11 ile 4,71 aras nda de i ti i tespit edilmektedir. Ölçekteki tüm sorulardan elde edilen 
sonuca bak ld nda ise, maddelere kat lma puan ortalamas n n X=2,3377 oldu u görülmektedir.  Bu 
de erler yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin uzaktan e itime yönelik tutum düzeylerinin dü ük 
düzeyde (X=1.81-2.60) oldu u ortaya ç kmaktad r.  

2. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  ile cinsiyetleri aras nda anlaml  bir ili ki 
var m d r? 

Yabanc  dil haz rl k s n f nda ö renim gören ö rencilerin cinsiyetlerine göre uzaktan e itime yönelik 
tutumlar n n ortalamalar  ve cinsiyetler aras nda anlaml  bir fark olup olmad n  tespiti için yap lan t 
testi sonuçlar  tablo 4’te verilmi tir. 

Tablo 4: Cinsiyete göre de i im 

Tutum/Cinsiyet  N X S.S. t p 

Uzaktan e itime kar  tutum 

Kad n 139 2,3609 ,74279 

,527 ,599 Erkek 182 2,3199 ,64908 

Toplam 321 2,3444 ,69593 

Tablo 4’te sunulan ba ms z grup olan cinsiyete göre yap lan t testi sonuçlar , yabanc  dil haz rl k 
s n f nda ö renim gören ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar nda cinsiyete göre anlaml  bir fark  
olmad n  ortaya koymaktad r (p<0,05). Ayr ca kad nlar n uzaktan e itime kar  tutumlar n n 
ortalamalar n n X=2,3609 ile erkeklerin ortalamalar na X=2,3199 çok yak n oldu u ve her ikisinin 
tutum ortalamalar n n dü ük düzeyde (X=1.81-2.60) oldu u görülmektedir.  

3. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  ile ya lar  aras nda anlaml  bir ili ki var 
m d r? 

Ö rencilerin ya lar  ile tutumlar  aras nda anlaml  bir fark olup olmad n n tespit için yap lan tek yönlü 
varyans analiz sonucu ve ö rencilerin ya a göre da l mlar  ile tutum ortalamalar  tablo 5’te verilmi tir. 
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Tablo 5: Ya a göre de i im 

Tutum/Ya   N X S.S. F p 

Uzaktan e itime kar  tutum 

-20 247 2,2753 ,61418 

5,258 ,006 
21-29 65 2,5095 ,83410 

30+ 9 2,8095 1,13605 

Toplam 321 2,5314 ,86144 

Tablo 5’ teki tek yönlü varyans analizi sonucu, ya  gruplar  aras nda anlaml  düzeyde bir fark olmad n  
göstermektedir (p<0,05). Ortalamalar incelendi inde ise 20 ya  ve alt nda olan ö rencilerin tutum 
ortalamalar n n X=2,2753 ve 21-29 ya  aral nda bulunan ö rencilerin tutum ortalamalar n n 
X=2,50959 oldu u ve böylelikle bu ya  aral nda bulunan ö rencilerin uzaktan e itime yönelik tutum 
düzeylerinin dü ük düzeyde (X=1.81-2.60) oldu u görülmektedir. 30 ya  ve üzerinde bulunan 
ö rencilerin tutum ortalamalar  ise X=2,8095 ile karars z düzeydedir (X=2.61-3.40).   

4.Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  uzaktan e itim amaçl  kulland klar  
dijital araçlara göre anlaml  fark göstermekte midir? 

Ara t rmaya kat lan ö rencilerin uzaktan e itime ba lanmak amac  ile kulland klar  dijital araçlar n say  
ve yüzdelikleri, kulland klar  bu dijital araçlar baz ndaki tutum ortalamalar  ve dijital araçlar ile tutumlar 
aras  anlaml  bir fark olup olmad n  tespit etmek amac  ile yap lan tek yönlü varyans analiz sonucu 
tablo 6’da gösterilmi tir. 

Tablo 6: Kullan lan dijital araca göre de i im 

Tutum/Dijital Araç  N %60 X S.S. F p 

Uzaktan e itime kar  tutum 

Ak ll  Telefon 69 21,49 2,3201 ,66047 

,205 ,893 

Dizüstü Bilgisayar 194 60,44 2,3339 ,70183 

Masaüstü Bilgisayar 42 13,09 2,3347 ,74821 

Tablet 16 4,98 2,4679 ,55095 

Toplam 321 100 2,3377 ,69040 

Tablo 6 incelendi inde, ö rencilerin yar s ndan fazlas n n (n=194, %60) uzaktan e itime dizüstü 
bilgisayar ile ba land  ve sonra s ras yla ak ll  telefon (n=69, %21,49), masaüstü bilgisayar (n=42, 
%13,09) ile tablet (n=16, %4,98) geldi i görülmektedir. Tek yönlü varyans analiz sonucu uzaktan e itime 
ba lanmak amac  ile tercih edilen dijital araç ile tutum aras nda anlaml  bir fark olmad n  
göstermektedir (p<0,05). Tutum ortalamalar na bak ld nda ise tamam n n (ak ll  telefon, X=2,3201; 
dizüstü bilgisayar, X=2,3339; masaüstü bilgisayar, X=2,3347; tablet, X=2,4679) dü ük düzeyde oldu u 
anla lmaktad r. 
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5. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar  ö renim gördükleri bölümlere göre 
anlaml  fark göstermekte midir? 

Ö rencilerin ö renim gördükleri bölümlere göre uzaktan e itime kar  tutumlar n n ortalamalar  ve 
bölümlere göre anlaml  bir fark olup olmad n  tespiti için yap lan tek yönlü varyans analiz sonuçlar  
tablo 7’de sunulmu tur. 

Tablo 7: Ö renim görülen bölümlere göre de i im 

Tutum/Bölüm Bölüm N X S.S. F p 

Uzaktan e itime kar  tutum 

Almanca 27 2,4455 ,98759 

,599 ,616 

Arapça 75 2,3040 ,74868 

Frans zca 8 2,5714 ,91237 

ngilizce 211 2,3270 ,61336 

Toplam 321 2,3377 ,69040 

Tablo 7’de sunulan tek yönlü varyans sonuçlar na göre, ö rencilerin ö renim gördükleri bölümlere göre 
uzaktan e itime kar  tutumlar  aras nda anlaml  bir fark bulunmamaktad r (p<0,05). Bölümlerin 
tutum ortalamalar  incelendi inde ise, Almanca haz rl k s n f nda ö renim gören ö rencilerin uzaktan 
e itime kar  tutumlar n n ortalamalar n n X=2,4455, Arapça haz rl k s n f nda ö renim gören 
ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar n n ortalamalar n n X=2,3040, Frans zca haz rl k s n f nda 
ö renim gören ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar n n ortalamalar n n X=2,5714, ngilizce 
haz rl k s n f nda ö renim gören ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar n n ortalamalar n n 
X=2,377 oldu u görülmektedir. Buna göre tüm bölümlerin tutum düzeylerinin dü ük düzeyde (X=1.81-
2.60) oldu u tespit edilmektedir.  

Tart ma ve sonuç 

Tüm dünyay  etkisi alt na alan Covid-19 pandemisi sebebiyle di er üniversitelerde oldu u gibi Bursa 
Uluda  Üniversitesi Yabanc  Diller Yüksekokulu Yabanc  Dil Haz rl k e itimi de uzaktan e itim eklinde 
yürütülmek zorunda kal nm t r.  

Her ne kadar son y llarda yabanc  dil e itimi özellikle ders kitaplar n n dijital ekipmanlar  (dijital ders 
kitab , ak ll  tahta uygulamalar , dijital çal ma kitab , LMS, ilave online al t rmalar vb.) dijitalle me 
alan nda birçok alana göre önde gözükse de uzaktan e itim ile yabanc  dil e itimi alan  di er tüm 
alanlarda oldu u gibi güncelli ini korumaktad r. Bu ba lamda, pandemi sebebiyle ya anan bu zorunlu 
uzaktan e itime geçi  bu sistemin zorluklar n  ve eksikliklerini tespit ederek gerekli iyile tirmeleri 
geli tirmek için önemli bir f rsat sunmaktad r. Bu f rsat  de erlendirmeye amaçlayan bu çal mada, 
Almanca, Arapça, Frans zca ve ngilizce haz rl k s n flar nda ö renim gören ö rencilerin uzaktan e itime 
kar  tutumlar n n belirlenmesi hedeflenmi tir. 

Çal man n bulgular na göre, yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin uzaktan e itime kar  tutumlar n n 
ortalamas n n X=2,3377 oldu u ve bu sonuç do rultusunda tutum düzeylerinin dü ük düzeyde (X=1.81-
2.60) oldu u sonucu ortaya ç km t r. Bu sonuç, birçok çal mada elde edilen olumsuz de erlendirme 
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ile tutarl l k göstermektedir. Örne in Karaku  vd. (2020) taraf ndan gerçekle tirilen çal mada 
kat l mc lar, sosyal becerilerinin olumsuz etkilendi ini ve en s k ya ad klar  sorunlar n donan m 
eksikli i ve teknik aksakl klar oldu unu belirtmi lerdir. Ba aran vd. (2020) ö renci, veli ve ö retici 
görü lerini baz ald klar  çal malar nda, uzaktan e itim ile yürütülen derslerin faydal  yönlerinin oldu u, 
ancak etkile imin yetersiz olmas , derslere aktif kat l m sa lanamamas  ve teknik aksakl klar gibi birçok 
eksikli in oldu u sonucuna ula m lard r. Karada  ve Yücel (2020) de 163 üniversitede bulgular 
ara t rman n ö renim gören 17.939 ö renci ile yapt klar  geni  çapl  memnuniyet çal malar n n 
sonucunda üniversite ve fakültelerin pandemi sebebiyle zorunlu geçi  yap lan uzaktan e itim sürecine 
haz r olmad klar n  tespit etmi lerdir. Zaharah ve Kirilova (2020) ise özellikle uzaktan e itim 
konusunda s n rl  deneyime ve kaynaklara sahip olan e itim kurumlar  ile ö retmenlerin uzaktan e itim 
sürecinde farkl  zorluklar ile kar la t klar  sonucuna ula m lard r. Karatepe vd. (2020) çal malar nda, 
ö retmen adaylar n uzaktan e itim eklinde sunulan derslere kar  olan tutumlar n n olumsuz oldu unu 
ortaya koymu lard r. Kahraman (2021) ise Almanca ö retmenli i ö rencileri görü lerine göre uzaktan 
e itim ile dört temel dil becerisinin etkile imli bir ekilde geli tirilemedi i ve slaytlar arac l yla 
yürütülen derslerin tek yönlü, s k c  ve verimsiz oldu u sonucunu elde etmi tir. Pandemi dönemi 
öncesindeki uzaktan e itim ile ilgili yürütülen çal malar incelendi inde de birçok çal mada elde edilen 
karars z düzeydeki (X=2.61-3.40) tutumun bu çal ma kapsam nda elde edilen sonuca yak n oldu u 
görülmektedir (K la, 2005; Ate  ve Altun, 2008; im ek vd., 2010; Biri çi, 2013; Gündüz, 2013; Y ld z, 
2016).  

Çal ma neticesinde ortaya ç kan olumsuz sonucun, büyük oranda pandemi sebebiyle aniden ve zorunlu 
bir ekilde geçilen uzaktan e itim uygulamas na kurum, ö renci ve ö reticilerin haz rl ks z yakalanm  
olmalar ndan kaynakland  dü ünülmektedir. Ayr ca bu çal mada elde edilen dü ük düzeydeki tutum, 
ö renci ve ö reticilerin uzaktan e itim ile ilgili bilgi, deneyim ve donan m eksikli i yüzünden uzaktan 
yürütülen yabanc  dil dersinin istenilen verimlilikte i lenememesine ve bu sebeple de ö rencilerin 
yeterince motive olamamalar na ba lanabilir (Geçgel vd., 2020; Can, 2020, Sar ta  ve Barutçu 2020, 
Kahraman, 2021). Bunlar n haricinde, pandeminin olu turdu u psikolojik karamsarl n da uzaktan 
e itim ile yürütülen tüm dersleri olumsuz etkilemi  olma olas l n n yüksek oldu u kabul edilmelidir.   

Çal mam z n birinci alt probleminin bulgular , yabanc  dil haz rl k s n f nda ö renim gören ö rencilerin 
tutumlar n n cinsiyete göre anlaml  bir farkl l k göstermedi ini ortaya ç karm  ve K la (2005), Ate  ve 
Altun (2008), Çandarl  ve Yüksel (2012), Biri çi (2013), Demir ve Narl kaya (2020) taraf ndan yap lan 
çal malar ile tutarl l k ta maktad r. Ancak alan yaz nda cinsiyet de i keni ile uzaktan e itime yönelik 
tutum aras ndaki ili kide erkeklerin lehine anlaml  bir fark oldu unu gösteren çal malar da mevcuttur 
(Korkmaz ve Altun, 2013; Fidan, 2016, Korkmaz, 2021). Elde edilen sonuç yabanc  dil dersinin uzaktan 
e itim ile sunulmas nda cinsiyet de i kenin çok önemli olmad  eklinde yorumlanabilir. 

Çal mam z n bir di er alt problemi olan ya  de i keni ile uzaktan e itime kar  tutum 
kar la t rmas nda da anlaml  bir farkl l k olmad  tespit edilmi tir. Bu Moçoso lu ve Kaya (2020), 
Arslan ve Korkmaz (2019) ile Çak r ve Arslan (2021) taraf ndan gerçekle tirilen çal malar ile tutarl l k 
göstermektedir. Ancak örne in Horzum (2010), ö retmenler ile yapt  çal mas nda, ya  art kça 
uzaktan e itime kar  tutumun olumsuz yönde de i ti ini tespit etmi tir. Çal ma sonucu ya  de i kenin 
haz rl k s n f  yabanc  dil dersinin uzaktan e itim eklinde sunulmas  için çok önemli bir etken olmad  
anlam na gelebilir. 

Uzaktan e itim eklinde sunulan yabanc  dil dersine kat lmak için tercih edilen dijital araç ile uzaktan 
e itime ili kin tutum aras ndaki ili kiyi tespit etmeyi amaçlayan çal ma alt problemi bulgular , bu iki 
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de i ken aras nda da anlaml  bir farkl l k olmad n  göstermi tir. Bu konuda ö retmen adaylar  ile 
yap lan çal malarda Karatepe vd. (2020) ak ll  telefon lehinde, Korkmaz (2021) bilgisayar lehinde 
anlaml  fark oldu unu tespit etmi tir. Bu sonuç, uzaktan e itim ile yürütülen yabanc  dil dersine 
ba lanma arac n n büyük bir önem arz etmedi i eklinde anla labilir.  

Bölümler aras  anlaml  bir farkl l n olup olmad n n incelendi i çal ma alt problemi bulgular  ise, 
Almanca, Arapça, Frans zca ve ngilizce bölümleri aras nda anlaml  bir fark olmad n  ortaya 
koymu tur. Alan yaz nda farkl  yabanc  dil bölümlerinde ö renim gören ö renciler aras  tutum 
farkl l n n tespitine yönelik çal ma bulunamam t r. Ancak birçok çal ma bilgisayar ile ilgili bir 
bölümde ö renim gören ö rencilerin tutumlar n n di er bölümlere göre yüksek oldu u tespit edilmi tir 
(Korkmaz ve Altun, 2013; Fidan, 2016). Bunun sebebi olarak da bu bölümlerde okuyan ö rencilerin 
dijital medya kullan m becerilerinin daha iyi olmas  gösterilmektedir. Farkl  diller aras nda anlaml  bir 
farkl l n olmamas  yabanc  dil haz rl k e itiminin dört dilde de benzer bir müfredat ve program 
do rultusunda yürütülmesinden kaynaklanabilir. 

Öneriler 

Sadece bir üniversitenin yabanc  dil haz rl k s n f  (n=321) ile s n rl  olan bu çal man n sonuçlar , 
cinsiyet, ya , bölüm ve uzaktan e itime ba lanmak için kullan lan dijital araçlar ile ö rencilerin uzaktan 
e itime kar  tutumlar  aras nda anlaml  bir fark olmad n  ortaya ç karm t r. Bu sonuçlar 
do rultusunda, yabanc  dil dersinin uzaktan e itim eklinde yürütülmesinde incelenen de i kenlerin 
önemli bir rol oynamad klar  eklinde yorumlanabilir. Ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar n n 
dü ük bir düzeyde ç kmas  sebebiyle, ö rencilerin uzaktan e itime yönelik tutumlar n  olumlu ekilde 
geli tirebilecek öneriler u ekildedir: 

 Yap lan birçok çal ma ö renci ve ö reticilerinin dijital becerilerinin geli tirilmesi gerekti i 
sonucuna ula m t r. Bu ba lamda, uzaktan e itim ba lamadan önce kullan lacak dijital araçlar 
ile ilgili oryantasyon programlar n n gerçekle tirilmesi faydal  olabilir. 

 Uzaktan e itim sürecinde, ö renci ve ö retici aras nda örne in teneffüslerdeki ya da ders 
sonras  gerçekle en do rudan ileti im ortamlar  sa lanamamaktad r. Bu sebeple, uzaktan 
e itim süresince ö rencilere destek sa lamak ve ö renci-ö retici ileti imini gerçekle tirmek 
amac  ile haftal k en az bir saat senkron rehberlik hizmeti sunulmas  ileti imin geli tirilmesine 
ve uzaktan e itimin verimlili inin artt r lmas na katk  sa layabilir.  

 Mevcut alt yap  sorunlar  ve donan m eksikliklerinin giderilmesi uzaktan e itime kar  olan 
tutumlar n olumlu yönde de i mesine katk  sa layaca  muhtemeldir. Ayr ca video konferans 
yaz l mlar n n kamera ve mikrofon aç k oldu u durumlarda saatlik veri tüketimleri oldukça 
yüksektir. Bu yüzden baz  ö renciler kameralar n  ders esnas nda açmaktan kaç nmakta ve bu 
durum dersin verimlili ini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu ba lamda, ö rencilere internet 
kotas  deste i sa lanmas  yerinde olacakt r ve ö rencilerin uzaktan e itime kar  tutumlar n  
olumlu yönde etkileyebilir.  

 Çal ma kapsam nda yap lan alan yaz n incelemesi hem uzaktan e itimin hem de yüz yüze 
e itimin birçok olumlu yönü bulundu unu ortaya koymaktad r. Her iki e itim eklinin 
avantajlar ndan faydalan larak yürütülmesine katk  sa layacak hedef kitle odakl  hibrit tasar m 
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modelleri geli tirilmesi sayesinde dijital ça n gereksinimlerine uygun bir yabanc  dil e itimi 
sunulabilir. 

 Senkron ve asenkron derslerin birbirini tamamlad  ve ters yüz s n f yönteminden (flipped 
classroom) faydalan lan bir yöntemin belirlenmesi bir yandan yabanc  dil e itimindeki ba ar y  
di er yandan da uzaktan e itime olan tutumu olumlu yönde art rabilir. 

 Uzaktan e itimde, senkron derslerin yürütülmesi, duyurular n yap lmas , asenkron ders 
videolar  ile materyallerin payla lmas  ve ölçme ve de erlendirme a amalar n n güvenli bir 
ekilde gerçekle tirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple, uzaktan e itim sürecinde 

ihtiyaç duyulan farkl  dijital araçlar  senkronize edebilen, duyuru yapma, ödev/görev atama, 
dönüt verme gibi seçenekleri içeren ve ölçme ve de erlendirme a amas n n geçerlili ini güvence 
alt na alabilen güvenli sistemler geli tirilmelidir. 

Kaynakça 

Ad yaman, Z. (2002). Uzaktan Egitim Yoluyla Yabanci Dil Ögretimi. TOJET: The Turkish Online 
Journal of Educational Technology, 1(1). 

Alkan, C. (1996). Uzaktan e itimin tarihsel geli imi. Türkiye 1. Uluslararas  Uzaktan E itim 
Sempozyumu. Ankara: Uzaktan E itim Vakf . 

Arar, A. (1999). Uzaktan E itimin Tarihsel Geli imi, Uzaktan E itim Uygulama Modelleri ve 
Maliyetleri, Birinci Uzaktan E itim Sempozyumu 15-16 Kas m 1999, Ankara: Kara Kuvvetleri 
E itim ve Doktrin Komutanl . 

Arslan, F. & Korkmaz, Ö. (2019). lahiyat lisans tamamlama uzaktan e itim ö rencilerinin etkile im 
kayg lar  ve uzaktan e itime dönük tutumlar. Ahmet Kele o lu E itim Fakültesi Dergisi, 1(1), 12-
25. 

Ate , A. & Altun, E. (2008). Bilgisayar ö retmeni adaylar n n uzaktan e itime yönelik tutumlar n n 
çe itli de i kenler aç s ndan incelenmesi, Gazi E itim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125-145. 

Ba aran, M., Do an, E., Karao lu, E., & ahin, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin 
getirisi olan uzaktan e itimin etkilili i üzerine bir çal ma. Academia E itim Ara t rmalar  
Dergisi, 5(2), 368-397. 

Bay, B. , Karata , F. & Üstün, B. (2021). Yabanc  Dil Haz rl k S n f  Ö rencileri Perspektifinden Pandemi 
Sürecinde Uzaktan E itim: Fenomenolojik Bir Çal ma. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für 
Germanistik , 9 (1), 184-203. 

Biri çi, S. (2013). Video konferans tabanl  uzaktan e itime ili kin ö renci tutumlar  ve görü leri. Journal 
of Instructional Technologies & Teacher Education 1(2), 24-40. 

Blume, C. (2020). German Teachers’ Digital Habitus and Their Pandemic Pedagogy. 
https://doi.org/10.1007/s42438-020-00174-9. 

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi s ras nda ilkö retim ö rencilerinin uzaktan 
e itime yönelik imge ve alg lar : Bir metafor analizi. U ak Üniversitesi E itim Ara t rmalar  
Dergisi, 6(2), 1-23. 

Çak r R. & Arslan, F. (2020). Uzaktan e itim ö rencilerinin e  zamanl  sanal s n f ortamlar n  kullan m 
niyetleri ile uzaktan e itime ili kin tutumlar n n incelenmesi. Uluslararas  Türk E itim Bilimleri 
Dergisi, 8 (15), 114-133. 

Çandarl , D. & Yüksel, H. G. (2012). Students’ perceptions of video-conferencing in the classrooms in 
higher education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 357361. 

Demir, Ö., & Narl kaya, Z. (2020). Cov d-19 salg n  sürecinde muhasebe ve finans derslerini alan 
ö rencilerin uzaktan e itime ili kin tutumlar n n ara t r lmas . Journal of Social and Humanities 
Sciences Research, 7(60), 2894-2904. 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  7 7 9  

Yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin uzaktan e itime yönelik tutumlar n n çe itli de i kenler aç s ndan incelenmesi / M. 
Do an & N. Koç & M. Saraç (765-781. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dikmen, S. & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yüksekö retim Kurumlar n n Uzaktan 
E itime Yönelik Stratejileri: F rat Üniversitesi Örne i. Turkish Journal of Educational Studies, 7 
(2) , 78-98 . DOI: 10.33907/turkjes.721685. 

Do an, H. G. B. (2014). Yüksekö retim Kurumlar nda Web Tabanl  Uzaktan E itim Programlar  
Bile enleri: Uygulamalar ve Sorun Alanlar .  

Do an, M. & Yücel, M. S. (2017). Üniversite yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin yabanc  dil 
ö renme tutumlar  ve gereksinimleri. Schriften zur Sprache und Literatur. Londra, stanbul: 
IJOPEC Publication. 

Dündar, A. . (2021). lahiyat Fakültesi Arapça haz rl k s n f  ö rencilerinin Arapça dersine ili kin 
tutumlar n n incelenmesi (Bursa Uluda  Üniversitesi, lahiyat Fakültesi Örne i). RumeliDE Dil 
ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (25), 844-868. 

Ero lu, F. & Kalayc , N. (2020). Üniversitelerdeki zorunlu ortak derslerden Türk dili dersinin uzaktan 
ve yüz yüze e itim uygulamalar n n kar la t r larak de erlendirilmesi. Ana Dili E itimi 
Dergisi, 8(3), 1001-1027. 

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yans malar : Türkiye’de aç k ve uzaktan 
e itim uygulamalar . Aç kö retim Uygulamalar  ve Ara t rmalar  Dergisi, 6(2), 11-53. 

Fidan, M. (2016). Uzaktan e itim ö rencilerinin uzaktan e itime yönelik tutumlar  ve epistemolojik 
inançlar . Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 31(3), 536-550.  

Geray, C. (2007). Distance education in Turkey. International Journal of Educational Policies, 1(1), 33-
62. 

Geçgel, H., Kana, F. & Eren, D. (2020). Türkçe e itiminde dijital yetkinlik kavram n n farkl  de i kenler 
aç s ndan incelenmesi. Ana Dili E itimi Dergisi, 8(3), 886-904. 

Göçerler, H., & Çorakl , . (2019). Yabanc  dil derslerinde motivasyon, ö renme stilleri ve medya 
kullan m  konular nda ak ll  tahtalar n yeri. R&S-Research Studies Anatolia Journal, 2(4), 72-82. 

Gündüz, A. Y. (2013). Ö retmen Adaylar n n Uzaktan E itim Alg s . Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 
Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. 

Hassing, N. (2013). Why (and how) distance learning needs to change. 
http://www.edudemic.com/why-and-how-distance-learning-needs-to-change/. Eri im Tarihi: 
18 Ekim 2021. 

Horzum, M. B. (2010). Ö retmenlerin Web 2.0 araçlar ndan haberdarl , kullan m s kl klar  ve 
amaçlar n n çe itli de i kenler aç s ndan incelenmesi. Uluslararas  nsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 
604-634. 

Hotar, N., Omay, R. E., Bayrak S., Kuruüzüm Z., Ünal B. (2020). Pandeminin Toplumsal Yans malar . 
zmir ktisat Dergisi. 35(2). 211-220. https://doi.org/10.24988/ije.202035201. 

Karaman, F. (2021). Türkiye’de Kovid 19 Pandemi Sürecine Ba l  Uzaktan E itimin Almanca 
Ö retimine Etkisi. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 9(2), 633-658.  

Karada , E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan 
e itim: Lisans ö rencileri kapsam nda bir de erlendirme çal mas . Yüksekö retim 
Dergisi, 10(2), 181-192. 

Karaku , N., Ucuzsatar, N., Karacao lu, M. Ö., Esendemir, N. & Bayraktar, D. (2020). Türkçe ö retmeni 
adaylar n n uzaktan e itime yönelik görü leri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, 
2020.19, 220-241. 

Karasar, N. (2014). Bilimsel ara t rma yöntemleri: kavramlar, teknikler ve ilkeler (27. Bask ). Ankara: 
Nobel Yay nevi. 

Karatepe, F., Küçükgençay, N. & Peker, B. (2020). Ö retmen adaylar  senkron uzaktan e itime nas l 
bak yor? Bir anket çal mas . Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-
1274. 



780 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

Investigation of foreign language preparatory class students' attitudes towards distance education in terms of various variables / 
M. Do an & N. Koç & M. Saraç (pp. 765-781) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Kaya, Z. (2002). Uzaktan e itim. Ankara: Pegem.  

Kaya, Z., & Odaba , F. (1996). Türkiye’de uzaktan e itimin geli imi. Anadolu Üniversitesi E itim 
Fakültesi Dergisi, 6(1), 29-41. 

K la, T. (2005). Üniversite Ö rencilerinin Uzaktan E itime Yönelik Tutumlar  (Yay mlanmam  
yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, zmir.  

K la, T. (2016). Uzaktan e itime yönelik tutum ölçe i geli tirme çal mas . Ege E itim Dergisi, 17(1), 
258-271. 

Korkmaz, Ö. & Altun, H. (2013). Mühendislik ve BÖTE ö rencilerinin bilgisayar programlama 
ö renmeye dönük tutumlar . The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1169-1185. 

Korkmaz, E. (2021). Cov d-19 Pandemi Döneminde Uzaktan E itim ve Google Classroom: lkö retim 
Matematik Ö retmen Adaylar n n Tutum Ve Görü leri. Atatürk Üniversitesi Kaz m Karabekir 
E itim Fakültesi Dergisi, (42), 207-228. 

Mainka, M. (2002). E-Learning im Deutschunterricht: Beispiel Telelernen; Grundlagen und 
Anwendung. Doktora tezi. 

Moço o lu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastal  (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan 
e itime yönelik ö retmen tutumlar n n incelenmesi. Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi 
E itim Dergisi, 2(1), 15-43. 

Narl , S. (2010). An alternative evaluation method for Likert type attitude scales: Rough set data 
analysis. Scientific research and Essays, 5(6), 519-528. 

Odaba , H. (2004). “ nternet Tabanl  Uzaktan Ö renim Modelinin Bilgi Hizmetlerine Yönelik Yüksek 
Ö retim Programlar nda Kullan m ”, Ankara: Saga of Librarianship International Symposium 
Proceedings Book. 

Özkul, A. E. & Girginer, N. (2014). Uzaktan e itimde teknoloji ve etkinlik. Sakarya Üniversitesi E itim 
Fakültesi Dergisi, 0(3). Eri im Tarihi: 15 May s 2020. 

Sar ta , E. & Barutçu, S. (2020). Ö retimde dijital dönü üm ve ö rencilerin çevrimiçi ö renmeye haz r 
bulunu lu u: Pandemi döneminde Pamukkale Üniversitesi ö rencileri üzerinde bir ara t rma. 
Journal of Internet Applications and Management, 11 (1), 5-22.  

Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Ö rencilerin Uzaktan E itim ve 
Uzaktan Muhasebe E itimine Yönelik Baki  Açilari Üzerine Bir Ara tirma. Uluslararas  Sosyal 
Bilimler Akademik Ara t rmalar Dergisi, 4(1), 40-53. 

Tekin, V. N. (2014). SPSS Uygulamal  statistik Teknikleri. Ankara: Seçkin Yay nc l k. 

im ek, A., skendero lu, T., & skendero lu, M. (2010). Investigating preservice computer teachers’ 
attitudes towards distance education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 324-328. 

Thurstone, L. L. (1931). Multiple factor analysis. Psychological review, 38(5), 406. 

Telli, S. G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) E itimin Önlenemeyen Yükseli i. 
Üniversite Ara t rmalar  Dergisi, 3 (1) , 25-34.  

UNESCO. (2002). Open and Distance Learning: trends, policy and strategy consideration. Paris: 
UNESCO. 

UNESCO. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse. Eri im Tarihi: 14 May s 2020. 

UNESCO. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. 
https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge. Eri im Tarihi: 
14 May s 2020. 

UNICEF. (2020). UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 
education crisis. UNICEF. https://www.unicef.org/press-releases/unicefand-microsoft-launch-
global-learning-platform-help-address-covid-19-education. Eri im Tarihi: 15 May s 2020. 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  7 8 1  

Yabanc  dil haz rl k s n f  ö rencilerinin uzaktan e itime yönelik tutumlar n n çe itli de i kenler aç s ndan incelenmesi / M. 
Do an & N. Koç & M. Saraç (765-781. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Uzunsakal, E., & Y ld z, D. (2018). Alan ara tirmalarinda güvenilirlik testlerinin kar ila tirilmasi ve 
tarimsal veriler üzerine bir uygulama. Uygulamal  Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 14-28. 

Wache, M. (2003). E-Learning-Bildung im digitalen Zeitalter Bundeszentrale für politische 
Bildung. https://www. campussource. de/opensource/docs/E-
Learning_Bildung_digitales_Zeitalter. Eri im Tarihi: 03 Haziran 2021. 

World Health Organizations (WHO) announces COVID-19 outbreak a pandemic. (2020). 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic. Eri im Tarihi: 15 May s 
2020. 

Y ld z, S. (2016). Pedogojik Formasyon E itimi Alan Ö rencilerin Uzaktan E itime Yönelik Tutumlar , 
A BÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. XVI, S. 1: s.301-329. 

YÖK. (2020). Bas n Aç klamas . https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-
uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx. Eri im Tarihi: 15 May s 2020. 

Zaharah, Z., & Kirilova, G. I. (2020). Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning 
Activities in Indonesia. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(3), 269-282.  



782 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

General evaluation on the concept of period novel / H. Genç (pp. 782-794) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

47-Ça  roman  (Zeitroman) kavram na dair genel bir de erlendirme1 

Hatice GENÇ2 

APA: Genç, H. (2022). Ça  roman  (Zeitroman) kavram na dair genel bir de erlendirme. RumeliDE 
Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 782-794. DOI: 10.29000/rumelide.1074071. 

Öz 

Bu makale, ça  roman  türüne kavramsal ve kuramsal aç dan yakla arak anlam n  ve gerçekli in yer 
ald  di er roman türleriyle ortak ve ayr lan noktalar n  ortaya koymay  amaçlamaktad r. Çünkü 
roman kavram n n tan m na dair belirsizliklerin olmas  gibi içerik, biçim ve üslup gibi unsurlar n 
belirledi i roman türleri aras nda da bir tak m belirsizlikler yer almaktad r. Bir roman n birden fazla 
roman türü alt nda an lmas  bu duruma örnektir. Özellikle tarih ve edebiyat, geçmi  ve roman, 
kurmaca ve gerçeklik ili kisi söz konusu oldu unda birbirlerinin s n rlar na dâhil olan roman türleri 
ortaya ç kmaktad r. Okuyuculara tarihin, dönemin ve toplumun panoramas n  çizen olu um roman , 
tarihsel roman, gezi roman , ça  roman , toplumsal roman, aile roman  ve nehir roman  eklinde 
farkl  adland r lmalara sahip romanlarda ortak nokta uzak/yak n geçmi te ya anm  ya da o an 
cereyan eden olay ve olgulard r. Çal mam z n konusu özellikle yak n tarihi konu edinen ça  roman  
üzerine oldu u için bu roman türünün tan m , felsefi alt yap s , tarihsel geli imi ve di er roman 
türleriyle olan ba lant s  ele al nacakt r.  

Anahtar kelimeler: Ça  roman , tarihsel roman, tarihsellik, gerçeklik, kurmaca 

General evaluation on the concept of period novel 

Abstract 

This article aims to reveal the exposition of the genre “Zeitroman” and its common and different 
points with other novel genres in which reality takes place, by approaching to this genre from a 
conceptual and theoretical point of view. Just as there are uncertainties about the definition of the 
concept of novel, there are also some uncertainties between the types of novels determined by 
elements such as content, form and style. Mentioning a novel under more than one genre of novel is 
an example of this situation. Especially when it’s matter of the relationship between history and 
literature, past and novel, fiction and reality, novel types that are included in each other's borders 
emerge. The common point in the novels, which are called formation novels, historical novels, travel 
novels, age novels, social novels, family novels and river novels, which draw the panorama of history, 
period and society to the readers, are events and phenomena that happened in the distant / recent 
past or that take place at that moment. Since the subject of this article is especially on the 
“Zeitroman”, which deals with recent history, the definition of this novel genre, its philosophical 
background, its historical development and its connection with other novel genres will be discussed. 

Keywords: Period Novel, Historical Novel, Historicity, Reality, Fiction 
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Giri  

Roman kavram  köken olarak 12. yüzy lda Frans zca halk dilinde (Lingua Romana)  yaz lan manzum 
yap tlara verilen ad anlam na gelen “romanz” kavram na dayanmaktad r. Bu tarz yap tlar öncelikle bir 
kuraldan ziyade istisnai durumlar  temsil etmektedir. Bunun sebebi söz konusu bu dönemde yaz l  edebi 
ileti ime kat l m, bilginlerin ve soylular n ayr cal nda olmas yd . Bu nedenle Eski Frans z yerel 
dilindeki yaz lan bu edebi yap tlar, destanlardan farkl  olarak kitap biçiminde da t lmalar na ra men 
cehalet damgas n  ta yordu. 16. yüzy la da kavram n adland r lmas nda kademeli olarak bir daralma 
söz konusu olmu tur. Böylelikle “roman” terimi 17. yüzy lda yabanc  bir kelime olarak kabul 
gördü ünde, günümüzdeki sadece akademik dilde de il, ilgili ulusal dilde düzyaz  olarak yaz lm , uzun 
kurmaca bir anlat  anlam n  k smen kar lamaktayd  (Schneider,  2016: 8). Öte yandan roman kavram n 
belirli çevreler taraf ndan kabul görmü  kesin bir tan m  bulunmamakta ve hala kat  bir çerçeveye 
oturtulmam t r. Standart bir anlam  olmayan roman n, yüzy llar boyunca ifade ve ekil adland r lmas  
aç s ndan sürekli de i ikliklere maruz kalm t r. Dolay s yla “roman, geli mekte olan, evrimini 
tamamlamam  tek türdür” (Antakyal o lu, 2013: 21). Bu nedenle roman asl nda belli bir kanona 
uymamaktad r. Ancak geni  kapsaml  uzun bir edebi tür olmas  ve di er türlere oranla tarihle en yak n 
ba a sahip olmas  nedeniyle ça n sorunlar n  kurmaca boyutuna ta yabilmektedir (Ecevit, 2000: 92).  
Arka plan nda kurmaca ya da gerçekli in yer ald  bu türün merkezinde insan yer almaktad r.  Onun iç 
dünyas , deneyimleri ve onun belli bir zaman içerisinde kendisiyle veya çevresiyle olan ili kileri bulunur.  

Romanlar, yaz ld  tarihsel dönemlerine, konular na, içeriklerine, yap sal özelliklerine ve hedefledi i 
okuyucu kitlesine göre çe itli s n fland rmalar alt nda an lmaktad r. çerdi i konu ve konu malzemesi 
bak m ndan tarihten ya da yak n geçmi ten beslenen, daha do rusu malzemesi gerçek gerçeklik olan 
romanlar n adland r lmas  konusunda dikkat edilmesi gereken birtak m ölçütler bulunmaktad r. 
Malzemesi geçmi  olan tarihsel roman tarihselli i, bugünü geçmi ten türetip gelece e do ru götüren bir 
süreç olarak art ko maktad r. Bu aç dan bak ld nda tarihi konu edinen romanlar n güncel olma gibi 
bir özelli i yer almaktad r. Güncel olmas  gereken ça  roman  bir dönemin toplumlar n n ve ki ilerinin 
gösterilmesiyle ad  geçen dönemin kendisini ve ça n  eksiksiz ve makul bir ekilde tasvir eden bir roman 
çe idi olup ço unlukla toplumun gerçe e ba l  yans malar n  ve söz konusu dönemle ilgili yap lan 
analizleri ve en önemlisi ça n genel görünümünü analiz etmektedir. Psikolojik ve kültürel unsurlar n 
a r bast  ça  roman nda yazar n bahsetti i dünya olaylar n n insanlar üzerindeki etkileri gerçekçi bir 
ekilde ele al nmaktad r. Bu nedenle ça  romanlar  birer ça  ele tirisi olarak da adland r lmaktad r.  

Yap t nda ça n genel görünümünü vermeyi amaçlayan yazar n tarihi bilgilerle donanm  olmas  ve 
yap t n  ele almadan evvel bir müddet ara t rma yapmas  gerekmektedir. talyan yazar ve akademisyen 
Umberto Eco bu duruma örnektir. Eco, “Gülün Ad ” adl  roman n  yazmadan önce Kutsal Kitaplar, Do u 
ve Bat ya ait klasik eserler ve tarihi belgelerden yararlanarak derin bir tarihi ara t rma 
gerçekle tirmi tir. Örne in 14. yüzy l talyas ’nda hüküm süren toplumsal ve dinsel kar kl  
okuyucuya hissettirebilmek ad na eski tarihi kay tlarda yer alan suçlular n isimlerini listelemi tir (Eco, 
2011: 114). Eco’ya göre “kurmaca metinler mekan olarak bizim ya ad m z dünyadan tamam yla farkl  
bir dünyay ” (Eco, 2011: 69)  kullanmad klar  için bilimsel gerçeklerden hareket etme söz konusudur. 
Eco, “Gülün Ad ” yap t na kaynakl k eden gerçek bir el yazmas ndan hareket etti ini ancak kurmacan n 
da yer almas  gerekti ini u ekilde vurgulam t r.  

“Manast r n hem krokisini hem de yerini uydurdu umu söylememe gerek yok (ama ayr nt lar n 
pek ço unda gerçek mekanlardan esinlenmi tir); eski bir el yazmas  bulundu unu söyleyerek bir 
kurmaca kitaba ba laman n sayg de er bir edebi topos oldu unu, hatta sunu  yaz ma “Do al 
Olarak, Bir Elyazmas ” ba l n  koydu umu; hem Kircher’in gizemli kitab n , hem de ondan daha 
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gizemli olan sahaf  da benim uydurdu umu söylememe de. Gerçek manast r  ve gerçek elyazmas n  
arayanlar belki de edebiyat n usullerine yabanc  olan saf okurlard  […] kültürel konumlar  ne 
olursa olsun pek çok okur, kurmacayla gerçek aras ndaki fark  göremiyor ya da göremez hale 
geliyor. Kurmaca karakterleri, sanki onlar gerçek insanlarm  gibi ciddiye al yor.” (Eco, 2011: 62) 

Bu ekilde Eco, okuyucuyu, okuduklar n n gerçeklik boyutunu ara t rma konusunda 
görevlendirmektedir. Okuyucu bu ekilde anlamland rmada aktif bir konuma gelmektedir. Ancak öte 
yandan roman n önemli unsurlar ndan olan kurmaca, bir anlat  türüyle ilgilenen roman yazar  için en 
önemli arac d r. Öte yandan bir tarihçi sadece elindeki veriler do rultusunda söz sahibi olmak 
zorundad r. Bu yüzden romanc n n kurdu u hayali tarihçi kuramaz ve tarihçi asla romanc n n 
esnekli ine sahip olamaz. Çünkü tarihçi tarihi oldu u gibi aktarmaya mecburdur. Aristoteles, “Poetika” 
adl  yap t nda tarih yaz m  ve kurmaca aras ndaki ayr m  u ekilde netle tirmi tir: 

“Tarihçi daha çok gerçekten olan' , ozansa olabilir olan'  anlat r. Bunun için iir, tarih yap t na 
oranla daha felsefi oldu u gibi, daha üstün olarak da de erlendirilebilir. Çünkü iir, daha çok genel 
olan , tarihse tek olan  anlat r. […] Ozanlar ilkin olas l k yahut zorunluluk yasalar na göre öyküyü 
olu tururlar. Sonra, bu öyküye uygun olarak da yap tta geçen ki ileri adland r rlar” (Aristoteles, 
1987: 30).  

Bu ba lamda roman yazar na dü en ise sadece gerçe e benzetmektir ve gerçekle me ihtimali üzerinde 
durular. Gerçek dünyaya ait ki i ve mekân isimleri kullanmalar na ra men temelde kurmacan n 
etraf nda gezinirler. Gö ebakan ise tarihçi ve romanc  aras ndaki farkl l a somut bir örnek vererek 
yakla m t r. 

“Romanc n n yaln zca bir i i vard r. O, anlatt  eyleri tutarl , anlaml  bir resim haline getirmek 
zorundad r. Ancak do ruluk gibi bir endi esi yoktur. Buna kar l k tarihçi, hem tutarl  ve anlaml  
bir resim olu turmak hem de bu resim içerisinde anlat lan olaylar n gerçekte oldu u gibi 
yans t lmas na dikkat etmek zorundad r.” (Gö ebakan: 2004: 36) 

Tarihçi, tarihi roman yazar n n kurgulama ve yaratma sürecindeki özgürlü üne sahip de ildir. Bir 
roman yazar  tarihi olaylara yakla rken esnek davranmakta, gerçeklemi  tarihi olaylar  oldu u gibi 
aktarmak yerine istedi i olay  görüp istemedi ini göz ard  ederek, diledi i gibi ekil verebilmekte ve bu 
sayede dünyay  alg lay  biçimini ortaya sermektedir. Hatta tarihçinin anlatmak zorunda kald  gerçek 
karakterlerin yan nda kurmaca karakterler de yaratarak tarihi karakterlerin daha iyi tan nmas na vesile 
olmaktad r.  

Tarihçi ile tarihsel roman yazar n n aras ndaki bir di er fark ise gelece e olan bak  aç lar nda yer 
almaktad r. Tarihçi geçmi teki bir olay  objektif bir biçimde aktar rken bugünün artlar n  göz ard  eder, 
oysa romanc  için gelecek müjdecisi görevi ile insan  sarsmakta ve avutmaktad r. Tarihsel romanlar bize 
tarihi ders kitaplar n aktaramad  baz  noktalar  gerek do rudan gerekse kurmaca yoluyla 
aktarmaktad r ve böylelikle tarih gerçek ve kurmacan n bir arada oldu u bir koordinatta somut bir 
konum elde etmektedir. Bu nedenle Aust tarihsel roman n kökeninin tarihi geçmi in anlat c n n dile 
getirdi i özel bir katalo undan gelmedi ini, aksine anlat c n n geçmi teki bu bo luklar  
somutla t rmas ndan ba ka bir ifade ile güdüleme, araç seçimi, sonuç, etki ve de erlendirmesi 
hakk ndaki anlat sal bilgilerle doldurmas ndan ileri geldi ini vurgulamaktad r (Aust, 1994: 31). 

Kökeni Almanya’ya ait olan ve 18.yüzy l n ikinci yar s na dayanan ça  roman n filizlenmesine vesile olan 
tarihsel roman n  da yak ndan etkileyen olay Frans z Devrimi olmu tur. Çünkü 1780’lerin ba nda edebi 
ayd nlanman n etkisiyle roman n “tarihin karde i” olarak alg lanmas  tarih anlay n n 
zamanla t r lmas na ve ça  roman n geli mesine neden olmu tur (Göttsche, 2007: 882). Bu tarz roman 
yazarlar  kendilerini sosyal ve politik angaje do rultusunda güdümlü edebiyat (Tendenzliteratür) 
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denilen siyasi amaçla yaz lan edebi türlerin öncüleri olarak görmektedir. Güdümlü edebiyat n bir parças  
olmas  ça  roman n belirleyici özelliklerinden birisidir. Ça  roman n söz konusu bu öncülerinden 
say lan Friedrich Spielhagen “Beitrage zur Theorie und Technik des Romans” (1883) adl  yap t nda, ça  
roman  yazar n n bask y  ve gücü içinde hisseden co kulu insan n kaderine engel olmaya çal mas n  
fark etmi tir. Spielhagen’e göre 1837’de Theodor Mundt’un ça  roman  hakk ndaki “her boyutta insan 
yönlerinin toplam imaj na” (Meid, 1999: 563) dair olan görü ü de realizm döneminde de devam etmi  
ve “epik nesnellik” talepleriyle birle tirilmi tir. 

Ça  romanlar nda esas olan nokta, yap tlar n siyasi yönünün a r basmas  ve burada bahsedilen 
dönemin siyasi ve sosyal izlerinin günümüzde de görülebilir olmas  veya etkilerinin devam etmesidir. 
Okuyucular bu tür yap tlarda sadece ele al nan edebiyat n n büyüleyici/etkileyici olan ça n  ö renmekle 
kalmaz, ayn  zamanda o dönemdeki devletin/toplumun sansür ve bas n özgürlü ü için gürültülü 
mücadelesinin geçmi i hakk nda bilgi de edinmektedir. Bu ba lamda genç Almanya yazarlar , Karl 
Gutzkow’un “Die Ritter vom Geiste” örne inde oldu u gibi içinde bulunduklar  dönemin mümkün 
oldu u kadar kapsaml  ve eksiksiz bir panoramas n  vermek için ça  roman ndan faydaland lar 
(Wolfgang, 2006: 49). Gutzkow ise söz konusu bu yap t nda ilk kez “Nacheinander” yerine “Roman des 
Nebeneinander” uygulam t r. Bu kavram u anlama gelmektedir: Bu roman, derli toplu bir arada 
bulunan çok say da figür ile geleneksel merkez perspektifli anlat m n  çi nemi  ve birbiriyle ba lant l  
çok say da farkl  olay örgülerine da lm t r. Ayr ca “suç ortam ndan yönetici aileye kadar toplumun tüm 
alanlar n ” (Meid, 1999: 563) kapsamas  ve karakterize etmesi bak m ndan ça  roman n n dönemin birer 
kültür tablosu oldu unu da ispatlamaktad r. Bu ba lamda Theodor Fontane bir mektubunda ça  roman  
hakk nda "ço ulluk roman " (Meid, 1999: 564)  olas l ndan bahseder. 

1. “Ça  Roman ” tan m  

Almanca kar l  “Zeitroman” olan ça  roman  tarihi konu edinen romanlar n bir alt ba l d r ve genel 
itibariyle 18. Yüzy l n ikinci yar s nda geli meye ba layan ça  roman  ça n panoramas n  merkezinde 
tutan bir roman tipidir. Bu roman tipi “ça n ko ullar nda, ana hatlar nda ve geli melerindeki 
(belgelere dayal  ya da kurmaca) panoramas n n edebi çabas  olarak politik ve/ve ya toplumsal 
günümüz tarihinin betimlenmesi ve ele tirilmesiyle” (Göttsche, 2007: 881) olu maktad r. Bir ba ka 
ifade ile ça  roman  ça da  bir metni anla l r k lmak için günümüz artlar n n bir portresini 
çizmektedir. 

Hugo Aust “Der Historische Roman” adl  yap t nda tarihi konu edinen romanlar n alt tipleri için gerekli 
olan ölçütün u anki zamana olan mesafesine göre de i kenlik gösterebilece ini dile getirmi tir. Buna 
örnek olarak Walter Scott’ n “Waverley” adl  yap t n n çok daha eski, “Ivanhoe” adl  yap t n n ise daha 
yak n geçmi e ait oldu unu söylemi tir. “Waverley”i kinayeli bir biçimde “bugünün bir parças  olarak 
tarih öncesi” eklinde yorumlarken “Ivanhoe”yu da mecazi anlamda “bugüne oranla ilk ça ” olarak 
nitelendirmi tir (Aust, 1994: 32). Argun ah bu ba lamda tarihsel roman yazar n n “ya ad  devrin 
uza ndaki bir zamanda gerçekle mi  olaylar  konu alarak onlar  yeni ba tan hatta kendi ya ad  
devrin meseleleriyle de ilgiler kurarak” (2016: 10) i ledi ini bu yüzden de tarih nesilden nesle aktar lan 
bir milli kültür unsuru haline geldi ini vurgulam t r. Bu ba lamda tarihsel roman n imdiki zamanla 
ili kisinin bulundu u görülmekte ve ortaya yeni bir bak  aç s  ç kmaktad r. Aust bu zaman mesafesinin 
imdiki zamana daha yak nla t r lmas , tarihsel roman n bilinçsizce ça  roman  denilen türe do ru 

yöneldi ini ifade etmi tir (Aust, 1994: 32). Bu durumda ça  roman n en karakteristik özelli inin 
saptanmas nda kullan lan yöntem yazar n yap t nda dile getirdi i döneme olan uzakl  ve tutumunun 
belirlenmesidir. Gö ebakan’a göre (2004: 16) bir roman n tarihsel roman olarak adland r lmas nda 
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Scott gelene ine ba l  kal narak olay n gerçekle ti i tarih ile yazar n bunu yap t na aktard  tarih 
aras nda olu an zaman mesafesinin yakla k 70 y la tekabül eden iki-üç ku akl k bir zaman aral n n 
bulunmas  gerekmektedir.  Bu ba lamda “bugünle aras nda sa l kl  bir de erlendirme yapmaya 
olanak verecek bir zaman mesafesi” (Gö ebakan, 2007: 502) tarihsel roman n kriterlerinden birisidir. 
Yazar, bu durumda yap t nda dile getirdi i olay  ya bizzat ahit olmu tur ya da ahit olan birisinden 
okuyucuya aktarmaktad r. Scott gelene ine ba l  kal nmas  durumda tarihsel romandan kastedilenin, 
tamamen geçmi te ya an p sona ermesi gerekti i anla lmaktad r. Ancak yazar ya ad  bir dönemin 
insanl k tarihi için gelecek ku aklara aktar lacak olan bir olay  bizzat görüp hissederek yap t na 
aktarmas  söz konusu oldu unda da bu roman  niteleyecek bir kavram n olmas  gerekmektedir. Bu 
ba lamda Gö ebakan’ n “ça  roman ” kavram n n, zaman sorunu taraf ndan belirlendi ine dair 
görü leri a a da yer alm t r.  

“Olay n gerçekle ti i tarihle yazar n onu bir yaz nsal malzeme haline getirdi i tarih aras ndaki 
zaman aral  sorunu, yaz nbilimcileri çok u ra t ran konulardan biridir. undan; yazar n ele 
alaca  tarihsel olaya kar  tak naca  tutumu belirleyen ö elerin ba nda geliyor bu.” (Gö ebakan, 
2004: 15-16) 

Ça  roman  bu ba lamda farkl  bir aç dan da ele al nmaktad r. Örne in Thomas Mann “Büyülü Da ” adl  
roman n  kendine has farkl  iki anlamda ça  roman  olarak tan mlam t r. Bu çift anlaml l n ilk 
aç klamas  oldukça aç kt r: s n rl  olan Davos adl  olay yerindeki olay belirli tarihsel bir devirdeki daha 
büyük olan insanl k olay n  sembolize etmektedir. As l arka planda yatan ise ikinci nüanst r. Bu roman 
bir ça  roman d r, çünkü burada zaman sadece anlat n n bir ögesini de il, ayn  zamanda anlat n n 
konusunu tasvir etmekte, yazar bu yap t nda zaman  anlatmak istemektedir (Hillebrand, 1978: 96). 
Dolay s yla ça  romanlar nda zaman kavram  hikâyenin unsuru ve ayn  zamanda hikâyenin konusudur. 
Bu aç dan bak ld nda Thomas Mann’ n bu yap t nda zaman n as l madde olmas  nedeniyle zaman 
roman d r. Ayr ca Avrupa’n n farkl  yerlerinden gelen sanatoryumda sava  öncesi Avrupa’y  ve 
dü üncesini okuyucuya aktard  için ça  roman d r (Tepeba l , 2005: 78). Zaman kavram  “Büyülü 
Da ” için hem içeriksel boyuttur hem de biçimsel.  

Gürsel Aytaç’a göre “ça  roman ” yap tta ele al nan ve bahsi geçen toplumun ve dönemin görünümü 
hâlinde yans tan bir roman çe idi olup “XIX. yüzy lda gerçekli e gösterilen ra bete ba l  olarak ortaya 
ç kan bu roman çe idi, objektif bir dönem görünümü vermeyi amaç edinirken dü ünsel bir analizi de 
beraberinde getirir” (2003: 332). Ayr ca Aytaç Zeitroman kavram n n Türkçe kar l  olarak “zaman 
roman ” da demekte ve u ekilde gerekçelendirmektedir: 

“Zaman roman  zaman  konu alarak i leyen romand r. Bu tan mda zaman geni  dar iki anlamda 
kullan lm t r. Demek oluyor ki bu tür romanlar ya belli bir zaman  ya da zaman konusunda de i ik 
bir görü  getirmeyi, zaman kavram na yeni bir yakla m , uygun imajlar ve uygun anlat m tekni i 
içinde dile getirir. Bu anlamda eser, bir çe it deneyci roman (experimentierender Roman) olma 
yolundad r.” (Aytaç, 1999: 219). 

Argun ah tarihi konu edinen bir yap tta dile getirilen zaman n yazar n ya ad  döneme uzak bir dönemi 
aktarmas  durumunda tarihsel roman n varl ndan söz etmekte ve bu ili kiyi Kemal Tahir’in “Devlet 
Ana” ile Halide Edip Ad var’ n “Ate ten Gömlek” yap tlar  üzerinde kar la t rma yaparak 
somutla t rmaktad r. Bu iki yap t n kayna  tarihi gerçeklerdir; ancak yazarlar n yap tlar nda dile 
getirdikleri olaylara zamansal yak nl  bak m ndan farkl  iki tür söz konusudur. Kemal Tahir “Devlet 
Ana”da tarihsel belgelerden yola ç karak olaylar  anlat rken, Halide Edip Ad var “Ate ten Gömlek”te yer 
alan dönem ve gerçeklikler yazar taraf ndan bizzat yaz ld  dönem ile uyu maktad r. Bu durumda 
“Devlet Ana” tarihsel romanken di eri ça  roman d r. Birinde ö renme söz konusuyken di erinde 
yazar n yap tta bahsedilen dönem içindeki tecrübesi esast r (Argun ah, 2002: 458). Demek ki yeniden 
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Scott gelene i göz önünde bulunduruldu unda roman n tarihsel roman olma özelli i için en az iki ya da 
üç ku ak gerektirmesi de zaten yazar n yap t nda i ledi i olay n ya ama ihtimalinin olmad n  
ispatlamaktad r. Ça  roman  yazar ndan bizzat olaylar  ya amas  ya da en az ndan kendisinden önce 
gerçekle en buhranl  olaylar n izlerini ya amas  beklenmektedir. Gö ebakan’ n ifade etti i gibi ça  
roman  yazar  “içinde ya ad  zamana ayna tutarak, ona egemen önemli olaylar  ve bu olaylar n 
arkas ndaki tarihsel-sosyal gerçekli i” (Gö ebakan, 2007: 503) bir bütün olarak ele almaktad r. Bu 
nedenle bu ku ak ölçütünün d nda kalan tarihi ça n panoramas n , toplumsal ve kültürel 
de i iklikleri bu ekilde veren yap t, ça  roman  olma özelli ine sahiptir. Ayn  ekilde Tural da ya an lan 
olay ile bu olay n yaz ya aktar lmas ndaki zaman mesafesine dikkat çekerek tarih konulu roman n ça  
roman ndan fark n  u ekilde dile getirmi tir: 

“Ça n  konu edinen eserlerden fark , i lenilen vak’an n, halde devam etmesi yerine ba lang ç ve 
sonucu, gözlenebilen zamandan önceye dayanmas d r.[…] konusunu yazar n ahidi olmad  bir 
geçmi ten alan her deneme, edebi ölçülerle, tarihi roman say lmaz.” (Tural, 2003: 211) 

Bu durumda devreye yine ça  roman  girmektedir. Çünkü tarihsel roman için “gerekli art, konunun 
tamamlan , bitmi , zaman mührünü yemi  olmas ” (Tural, 2003: 212) gerekmektedir. Ça  roman  için 
ise yazar n içinde bulundu u dönemin/toplumun dü ünce ve deneyim tarz n  anlat m sanat n n 
gereklerine uygun bir biçimde ekil vererek politik-sosyal ve zihinsel kültürel panoramas n  çizen yap t 
anla lmaktad r (Rinsum, 2006: 48). Bir sona kavu mam  veya etkisinin hala hissedildi i bir ça  konu 
edinen bir yazar, ça da  toplumu analiz eder ve genellikle toplumsal aç dan ele tirel niyetlerle 
kahramanlar üzerindeki etkisini sunar. Bir yandan okuyucu, eylemin gerçekle ti i zaman n ruhuna dair 
bir içgörü kazan rken, di er yandan toplumsal ya da toplumsal olaylar  anlayabilir. çinde bulundu u 
siyasi ko ullar  daha iyi ve daha ele tirel bir ekilde anlayan ça  roman  yazar , okuyucuya ele ald  
zaman hakk nda kapsaml  bilgiler aktarmay  amaçlamakta ve toplumun ve bireyin ya amak zorunda 
olduklar  zahmetli hayat artlar n  olan incelemektedir. Bu nedenle bu tarz yap tlarda çok s k ça  
ele tirisi yap lmaktad r. Örne in ça  ele tirisi yaparak, insan n içinde bulundu u özellikle olumsuz 
artlar  dile getirerek fark ndal k yaratmaktad r. Ça  roman nda Weimar Cumhuriyeti demokratik ve 

sosyal güçlerinin ba ar s zl , Nasyonal Sosyalizmin iktidar  ele geçirmesi ve yasaya ayk r  davranma 
gibi politik ö elerin de önemli bir yeri vard r. Buradaki amaç yine ayn  ekilde ça  roman n n günümüze 
ait olan politik kültürün tablosunu ça da  konteksti anla l r ve kan tlanabilir k lmakt r. Bunun için de 
siyaseti bir amaç için kullanmaktad r (Glaser, 1983: 123-124). Siyaseti bir amaç için kullanan yazarlara 
örnek olarak ça  romanlar yla ünlenen Günter Grass gösterilmektedir. Yazar n siyaseti bir amaç için 
kulland  yap tlar nda u iki nokta ön plana ç kmaktad r: 

“Yazar, Nasyonal Sosyalizmin geli iminden küçük burjuvazinin özellikle suçlu ve sorumlu oldu u 
dü üncesini sürekli olarak gündeme getiriyor. Neredeyse bütün ça  romanlar , okuyucunun bu 
suçluluk ve sorumluluk duygusunu kolayca alg lamalar n  sa layan ö elerle doludur” (Gö ebakan, 
2004: 206).  

Grass, yap tlar nda bizzat tan k oldu u, ya ad  ve hala içerisinde bulundu u dönemi anlatmaktad r ve 
yap t n gerçeklik boyutunu yans tan ve ayn  zamanda konusunu olu turan bu dönem, yazar n parças  
oldu u toplum ve toplumun gelece i için dönüm noktas  bir özelli e sahiptir. Bu ba lamdan hareketle 
Grass gibi ça  roman  yazarlar , toplumun aksakl klar , adaletsizlik ve sosyal çeli kiler hakk ndaki 
fikirlerini aç kça söyleyip savunan ki ilerdir. Ça  ele tirisi yapan bu yazarlar bu bak mdan gerçeklik 
alg s na di er türlerdeki roman yazarlar ndan daha fazla ba l d r (Hartmann, 739). Ça  roman  güncel 
ve herkesin dilinde olan konular  benimsemekte ve sava , sava n neden ve sonuçlar , enflasyon, i sizlik, 
gibi kültürel ve ekonomik olaylar  yans tmaktad r. Bu nedenle bu yazarlar n n amac  mümkün 
oldu unca geni  bir okuyucu kitlesini yap tlar nda yans tt klar  bu tarz durumlarla yüzle tirmektir. 
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Kurgu özelli inden olay  bu aktüalitenin yan nda ki isel deneyim, dü ünme ve konu ma biçiminin bir 
belgesi olarak okuyucunun kar na ç kmaktad r.  

Ça  roman n bir di er önemli özelli i tarihi olaylar  bir bütün olarak ele almas d r. Tarihsel romanda 
yazar yap t nda özellikle sadece bir olay üzerinde yo unla rken, ça  roman nda “olaylar ya da tarihsel 
bir durum söz konusudur” (Gö ebakan, 2007: 503).  Kronolojik bir ekilde ilerleyen bir olay örgüsünün 
pe  pe e sunulmas n n yerine, art k çok say da e  zamanl  olarak gerçekle en farkl  anlat  demetinin bir 
arada bulunmas  söz konusudur. Bu bir arada bulunan olay örgüleri birbirlerine kar tsal olarak da ça n 
genel görünümünü verebilmektedir. Bu sayede ça  romanlar  okuyucular  ise yans t lan dönem 
hakk nda yap t n kahraman ndan daha çok bilgiye sahip olmakta daha çok bilinçlenmektedir.  

Tarihi bir bütün olarak ele alan ça  roman  dönemin genel bir bak  sunma amac nda beraberinde 
getirmektedir. Farkl  tasvir edilen alanlar çok say da anlat  yuma nda bir arada bulunmaktad r. Yap tta 
dile getirilen dönemi tüm boyutlar yla okuyucuya sunmak için yazar, figür say s nda ve çe itlili inde 
cömert davranmaktad r. Çünkü ça  roman n n konusu etkili olan güçlerin ve e ilimlerin e  zamanl  
bütünlü ü olarak çok say da ve farkl  s n flardan kahraman arac l yla üretilmektedir. Yap ttaki 
kahramanlar ayn  zamanda etkili ça  ak mlar n n ta y c s d rlar, bu bak m ndan özellikle 
Bildungsroman’daki merkezi öznellik sosyo-kültürel rol yönlendirilmelerine indirgenmektedir 
(Stöckmann, 2011: 148). Bu nedenle ça  romanlar n n ba ki isi ortalama bir insan tipinden ziyade 
s radan niteliklere sahip birisi olmas n n yan  s ra bu romanlardaki ki ilerin karakteristik 
özelliklerinden ziyade, onlar n hayatlar n  etkileyen istisnai tarihi olaylar n aktar lmas  ön plandad r. Bu 
durum Realizm’deki ça  roman  için geleneksellikten uzakla arak, yeni bir görü  ortaya at lmaya neden 
olacakt r. Bu yüzden Gottfried Keller’in “Der grüne Heinrich” (1854/55) adl  en önemli gerçekçi sanatç  
roman , ressam Heinrich Lee’nin sadece yükselmesi de il ayn  zamanda çabalar n n bo a ç kmas n  dile 
getirmesi ça  romanlar n n ay rt edici özelli idir (Rinsum, 2006: 49). 

Ça  roman ndaki figürlerin fonksiyonu öncelikle yazar n çok say da ba ms z biçimler yard m yla 
dünyay  ve zaman evreninin ifresini çözmeye ve tasvir etmeye çal mas yla belirlenmektedir. nsanlar 
d  dünyan n temsilcileri olarak bu amac  gerçekle tirmek için sadece birer araçt r. Buna arac l k 
ettikleri için ise medial olarak adland r lmaktad r. Ça  romandaki ço u figür, yazar n sanatsal ve 
kompozisyonsal hedefleri nedeniyle bugünkü zaman n tarihsel önemi gerçe inden daha az güvenirlilik 
elde etmektedir (Jeske, 1981: 448). Burada önemli olan tarihsel gerçekli in sadece tek bir ana karakter 
arac l  ile de il,  çok say da e  de er temsilciler arac l yla vurgulanmas d r.  

Ça  roman ndaki diyalog, figürlerin toplumdaki konumlar n , kendilerini ifade etmelerini ve her durum 
için partizanca kendilerine bir yer belirlemek art yla ba lant lar n  veya zorunluluklar n  
gösterebilmelerini mümkün k lmaktad r (Jeske, 1981: 445). Bu nedenle diyaloglarda ve dramatik 
anlat mdaki katk s  sayesinde episodi e yönelme art r lmaktad r. Ça n sorunlar  esas olarak 
münazaralarda ve sözlü tart malarda sunulmaktad r (Stöckmann, 2011: 148). 

2. Ça  Roman n n tarih kaynakl  romanlarla ili kisi 

Roman türü ara t rmalar  dahilinde yap lan çal malar spesifik ve kesin s n rlar  belli olan bir 
adland rman n olmad n  göstermektedir. Bu ba lamda ça  romanlar n  tarihsel roman olarak gören 
yanl  bir anlay  hüküm sürmektedir. Oysa her iki tür aras nda kurgu benzerli i olmas na ra men çok 
önemli farklar yer almaktad r. Örne in tarihsel roman kendi ça n  yans tan ça  roman ndan farkl  
olmas nda ve tarihsel roman ve ça  roman n s n fland r lmas nda esas noktalardan biri günümüzle ilgili 
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olup olmamas d r. çerdi i konu imdiki zamana yakla t kça, ça  roman  ile benzerlik göstermektedir. 
Ça  roman n kökleri sadece anlatt  ça  ile s n rl  de il, bugüne kadar uzanmaktad r.  

Hugo Aust’a göre bir roman  tarihsel roman olma özelli ini sa layan karakteristik özellikler 
bulunmaktad r. Öncelikle tarihsel roman içerisinde geçmi e i aret eden tarih, ki i, yer ve dönem ismi, 
kültür tarihine ili kin detaylar ve resmi belgeler gibi bir tak m ögeleri içerisinde bulundurmal d r. 
Geçmi e de il de kurmacan n yerine geçseler bile bunlar n hepsi zamana ba l  farkl l  ve mesafeyi ifade 
etmektedir. Okuyucunun durumu, yap t n olu umu ve anlat lan zamandan olu an ili ki üçgeninde 
etkisini göstermektedir (Aust, 1994: 22). Çünkü bu kavramlar okuyucuya yap tta bahsedilen olaylar n 
gerçekle ti i dönemi hakk nda ipuçlar  vermektedir.  

Argun ah tarih roman  yazar n n “ya ad  devrin d nda bir zamanda gerçekle mi  olaylar  konu alarak 
onlar  yeni ba tan hatta kendi ya ad  devrin meseleleriyle de ilgiler kurarak” (2006: 421) i ledi ini bu 
yüzden de tarih nesilden nesle aktar lan bir milli kültür unsuru haline geldi ini vurgulam t r. Bunun 
yan nda Argun ah tarihi roman hakk nda genel ölçütleri çerçevesinde kesin olarak u tan m  yapm t r: 

“Tarihi roman, ba lang ç ve sonucu geçmi  zaman içerisinde gerçekle mi  olan hadiselerin, 
devirlerin ve bu devirlerde ya am  olan insanlar n hikâyelerinin edebi ölçüler içerisinde yeniden 
in a edilmesidir.” (Argun ah, 2006: 428) 

Bu ba lamda tarihsel roman yazar , yap t nda dile getirdi i ça  ya da zaman aral n  bizzat ya amas  ya 
da tan k olmas  gerekmektedir. Tural’a göre tarihsel roman  di er romanlardan ay ran birinci ve en 
önemli özelli in yazara göre daha uzak geçmi teki gerçeklere dayand r lmas d r. Ça  konu olarak ele 
alan di er romanlardan fark , i lenen durumun imdiki zamanda da sürmüyor olmas  ve ba  ve sonu 
gözlenebilen zamandan önceye dayanmas d r (Tural, 2003: 208-209). Yazar n içinde bulundu u 
dönemi aktarmas , roman n kurgusunda yer alan kurmaca ba lam nda önemli bir etkisi söz konusudur. 
Bu durumun yazar n daha nesnel bir tutum sergilemesine neden olmaktad r.  

Ça  roman nda yazar n bizzat ya ad  dönemi s ca  s ca na aktarmas  söz konusudur ve yazar hala 
ya an lan olaylar n etkisi alt ndayken romanla t rma sürecinde objektif olma konusunda zorluk 
ya ayabilmektedir. Empresyonist bir çizgide yer alan bu tür romanlarda gözlem ve üsluba yeterince yer 
verilmedi i için gelecek ku aklara aktar l rken bir tak m yanl lardan kaç n lamaz hale gelebilmektedir. 
Tarihsel romanlarda günümüz hakk nda yans z dü ünmek için ya anan olay ile bugün aras ndaki bu 
zaman mesafesi vurgulanmakt r. Bu nedenle ça  roman nda yazar n tarafs zl  sorgulanabilmektedir. 

Scott’ n 2-3 ku akl k ölçütünün arka plan nda ça  roman n “geçmi  olarak bugünü” (Glaser, 1983: 136) 
aktarmas  yer almaktad r. Peter Hasubek’in dü üncesine göre ça  roman n en karakteristik özelli i 
“roman konusunun güncelli i” ve “yazar n güncellik çabas ” (a.g.e., 1983: 136) olup kurgusal tarihi 
bugünün anlay n n arac  haline getirmesidir. Ancak güncellik kavram  kurgusal zaman ile okuyucunun 
içinde bulundu u tarih aras ndaki s n r  a mamas  gereken kronolojik ç kar m yöntemi olarak 
anla lmaktad r (a.g.e., 1983: 136). Bu ba lamda ça  roman , i ledi i olay ve figür aç s ndan yaz ld  
dönemde daha yak n geçmi e ait olmalar  nedeniyle güncel romanlard r. Ancak tarihsel romanda 
anlat lanlar ile okuyucunun içinde bulundu u dönem ile aras nda yakla k 2-3 ku akl k zaman aral n n 
bulunmas  gerekmektedir. Yak n ça  roman nda (özellikle iki dünya sava  aras nda) ve 1950 ve 1960’l  
y llardaki “geçmi le yüzle me roman ”nda tarih öylesine yak nd r ki aradaki zaman mesafesi kriterine 
ba l  olarak tarihsel romana konu olma özelli inden uzakla maktad r (Aust, 1994: 32). im ek de ça  
roman n  tarihsel roman kategorisinde görmemektedir. Ona göre ça  romanlar  ele ald  konular, tipler 
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ve karakterler aç s ndan yaz ld klar  dönemde güncel olmas na ra men bugün tarihsel olan yap tlar d r. 
Günümüzde geçmi e ait oldu u için tarihsel olma özelli ine sahiptir ( im ek, 2006). 

Üslup aç s ndan ele al rsak özellikle romantik üslubunun miras yla olu an tarihsel romanlarda macera 
a rl ktad r. nsanl  ve toplumlar  etkileyen sava lar, kahramanl klar, esrarengiz hikâyeler, polisiye bir 
kurgu, büyük maceralar ve dikkat çekici a k hikâyeleri okuyucunun merak n  kamç layacak bir biçimde 
ayr nt l  ve sürükleyici bir ekilde aktar lmaktad r. Bu sayede okuyucu, etkileyici sahnelerin içinde 
kendisini bularak milliyetçi yan  a r basmaktad r. Ça  roman  ise daha ziyade dura an bir üsluba 
sahiptir. Ça n genel görünümünü yans tmas  ve yazar n ça n /ya ananlar  bu yap tlarda sorgulamas  
nedeniyle ki ilerin ve toplumun psikolojisi ön plandad r. Tarihsel romanlarda insanl  etkileyen olaylar 
gerçekle irken, ça  roman nda önceden ya anm  olaylar n izleri okuyucuya iletilmektedir. 

Tarihsel roman n yan  s ra ça  roman n toplum tasviri ba lam nda ortak paydada bulu an bir di er tür 
ise toplum roman d r (Gesellschaftsroman). Toplum roman  belirli bir ça da kapsaml  bir toplum tasviri 
yapmas  nedeniyle asl nda ça  roman n bir biçimidir. Bu roman türü ile çok yak n ili kide bulunan ça  
roman n n aras na kesin bir çizgi çekmek oldukça güçtür. Çünkü her ikisinde de toplumun iyi ya da kötü 
yönleri ortaya serilmekte ve bu ekilde ça  ele tirisi yap lmaktad r. Toplum roman nda, ça  roman nda 
oldu u gibi figürler aras nda e it de erlere sahip rol da l m  ve birbirine paralel cereyan eden olay ve 
olay örgüleri bulunmaktad r. Ancak bu iki roman türü aras nda önemli bir detay dikkati çekmektedir. 
Toplum roman  ile kar la t r ld nda ça  roman , toplumsal ya amdan yola ç karak yazar n hala içinde 
bulundu u fikir hareketleri ve e ilimlerini gerçekçi bir ekilde ele almas  eklinde tan mlanabilmektedir 
(Göttsche, 2007: 883). Toplum roman , genellikle belirli sosyal s n flar  ayr nt l  olarak tasvir etmeye 
odaklan rken, ça  roman  olabildi ince kapsaml  ve gerçekçi bir ekilde anlatt  döneme odaklan r. Ça  
roman  özellikle 19.yüzy l n bir ürünü olarak görülmekte ve ço unlukla Alman yazarlarca 
s n rland r lmakta iken, toplum roman  kavram n n alt nda ne zamansal ne de mekânsal aç dan bir 
s n rlama yer almamaktad r. Bu roman türü Hartmann von Aue’nin “Erec” ve “Iwein” yap tlar na kadar 
dayand r lmaktad r, kapsaml  bir ekilde 17.yüzy l için Philipp von Zesen, Grimmelshausen, Weise’nin 
örnekleriyle beraber al nm t r. Goethe’nin Wilhelm Meister’ n “Theatralische Sendung” (1785) 
yap t ndan sonra, Stendhal, Balzac, Zola, Tolstoy, Dostoyevski gibi 19. yüzy l n Avrupa kökenli roman 
yazar  listeleriyle tamamlanarak Almanca konu ulan bölgelerdeki ça  roman  yazarlar  toplum roman  
yazarlar ndan say lmaktad r (Jeske, 1981: 448). 

Güncel konular  içeren bir di er roman türü Almanca kar l  “Gegenwartsroman” olan günümüze ait 
olan olay ve olgular  i leyen romand r. Ele tirel ça  yans malar n n bulundu u ça  romanlar nda 
modern tarih olarak kolektif tarih deneyiminin tasvirinden hareket edebilmekte (Bu durumda politik-
tarihsel ça  roman  ad n  almaktad r.) ve do rudan do ruya günümüze ait politik tart malara dâhil 
olabilmektedir. (Bu durumda ise sadece politik ça  roman  ad n  almaktad r.) Ayr ca bu ele tirel ça n 
yans mas  olarak sosyal ya da kültürel yap lar n  ve geli melerini kastetti inde ise “Epochenroman”  
olarak ad n  almaktad r (Göttsche, 2007: 882). Dolay s yla bu tarz romanlar , ça  roman ndan kesin bir 
ekilde ay rmak güçle mektedir. 

Yazarlar n üslubuna ve görü lerine yönelik bugünün anla ld  ça  roman , dayal  oldu u toplum ve 
kültür gerçe ini anlat m çabas d r. Bu nedenle ça  roman  için zaman  belirleyen faktörler olan 
toplumsal, zihinsel-kültürel, geleneksel-dinsel, politik-askeri ve ekonomik alan olmak üzere be  adet 
konu alan  belirlenmi tir (Jeske, 1981: 447). Bu faktörler ayn  zamanda ça  roman n  geli im ve e itim 
roman ndan ay ran unsurlard r. Çünkü ça  roman nda bir bireyin ya da bir grubun kaderini söz konusu 
de ildir, aksine burada ça  gerçe inin bireyler üstü ve kolektif yap s n n tasviri yer almaktad r.  Bu 
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nedenle öncelikle gönül meseleleri olmak üzere ba  karakterlerin ki isel kaderleri, onlar  bir ça  temsil 
etme konusunda yetersiz k lan bir özelli e sahiptir. Oysa Worthmann roman ba lam nda zaman 
boyutunun, insanlar n bir eylem olarak gerçekle en somut kaderinde olmay p aksine ki ilerin 
ifadelerinde belirdi ini iddia etmektedir (Roger, 1975: 37). 

Ça  roman nda bulunan olay örgüsü yap t boyunca ikincil bir öneme sahiptir. Olaylar devam ederken 
hikâyenin zamansal ilerlemesini muhafaza etmek için u ra lmaktad r. Fakirlik ve zenginlik gibi tezatl k 
gösteren bir ili kide birbirine do ru ilerleyen ça n genel görünümü ve anl k görüngülerin yan yana 
s ralanmas  eklindeki olay örgüsü aras nda vuku bulan ey tek ba na as l önemi ta maktad r. Ancak 
olay örgülerin yan yana s ralanmas  geli im roman ndaki (Entwicklungsroman) gibi entelektüel ve 
ahlaki olgunluk de i imi kastedilmemektedir. Çünkü burada söz konusu olan birey de il, tamamen bir 
toplum ve ça d r (Jeske, 1981: 443).  

Yazar, e itim ve olu um roman n miras b rakt  formuna s k  s k ya ba l  kald  müddetçe, ifade amac  
ideal bir tip olmaktan ç kmaktad r. Çünkü gerçekli i yans tmak isteyen yazar, toplumsal gerçekli in 
asl nda nas l farkl  ve çeli kili oldu unun ve bireylerin de ya amlar  için yapt klar  belirsiz planlar n n 
fark na varmaktad r. Böylelikle yazar kahraman n  dünya karma as n n tam ortas na yerle tirmekte, 
böylece bu ki i de ça n anlay , sosyal çevre direnci ve birlikte ya ad  insanlar n tuhafl klar yla çekti i 
s k nt y  ve kendisini kusursuz ve genel geçer bir ahsiyete yükseltmeden ki ili ini geli tirdi ini 
göstermektedir. Bu nedenle olu um roman  (Bildungsroman) yerine tarafs z olan geli im roman  
(Entwicklungsroman) kavram n  kullanmak daha do ru olmaktad r (Rinsum, 2006: 48). Ancak ça  
roman n n olu um roman ndan ay ran önemli bir özellik bulunmaktad r. Olu um roman  gibi bireysel 
roman n aksine ça  roman  politik ve sosyal aç dan ça n belgelere dayanan ya da kurmaca 
görünümlerinin kendi ko ullar  ve ana hatlar n n dâhilinde gözler önüne serilmesi ve ele tirilmesi 
sonucu edebi birer çaba olarak ortaya ç km t r (Göttsche, 2007: 881). Ancak olu um roman n aksine, 
ça  roman  (belgesel veya kurgusal) bir görüntüsüne yönelik edebi bir giri im olarak siyasi ve / veya 
sosyal ça da  tarihin temsili ve ele tirisi yoluyla olu ur.  

E itim ve olu um roman n yan  s ra ça  roman  profesör roman  (Professorenroman) ile ortak bir 
noktaya sahiptir. Ça  roman nda önemli bir ilke olan gerçeklik ba lam nda ça n artlar na uygun olarak 
gerçe e yak n bir ekilde her hangi bir okuyucunun oldu u kadar ayd n kesiminin de ilgisinin çekecek 
olan yazar, çok say da ayd n n uzmanl k alan na kolayl kla ula labilir k lma amac n  ta maktad r. 
Bilgililik ve bilgi verme gayesi yap tlara “Profesör roman ” ad n  kazand rmaktad r. Ulus devleti 
çabalar n n esnas nda “Profesör roman ” yazarlar  Alman geçmi ine yönelmi lerdir (Rinsum, 2006: 50). 

Ça  roman nda kurmaca unsurlar n a r basmas n n yan  s ra tarihsel romandaki gibi gerçe e ba l  
kalma çabas  belirli bir yer ve zaman isimlendirmeleriyle kendini belli etmektedir. Toplumu ele tirip 
ideal olana yönelmesi ça  roman n  ütopi roman  ile aras nda bir benzerlik olu turmas na ra men ça  
roman nda gerçekli e ba l  kalma dü üncesi daha a r gelmektedir. Bu nedenle ça  roman nda hayali 
unsurlar hiç bir ekilde söz konusu de ildir. Bu durumda ça  roman  dünyan n toplum taraf ndan 
belirlenen durumunu daha do rusu insanl k tarihini ifade etmeye çal mas  sayesinde ütopi roman ndan 
farkl l k göstermektedir (Jeske, 1981: 444). Ça  roman n n reddetti i ütopik unsurun var olmas  daha 
do rusu eksikli i türün genel olarak s n fland r lmas na yard mc  olmaktad r. Öte yandan ütopide 
gelece e yol gösteren varyant, geçmi e yöneltilen varyanttan ayr lmaktad r. Bu tarz ütopilerde 
varsay lan ça  ele tirisi – bu aç dan bak ld nda Ütopik roman aras ndaki fark da ortaya ç kmaktad r. 
Ça  ele tirisi, bu ütopilerde belirli ve istenilen çözümler sunmas  halinde gerçeklik ili kisi aramaktad r. 
Bu ça  ele tirisi kimi zaman Immermann’ n “Münchhausen” örne inde oldu u gibi yergi ile kimi zaman 
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da Spielhagen’in “In Reih und Glied” ya da Gutzkow’un “Die Ritter vom Geiste” örneklerinde oldu u gibi 
protesto arac l yla dile getirilmektedir (Jeske, 1981: 448). 

Gerçeklik, ça  roman nda ki iler üzerinde farkl  bir i leve de sahiptir. Anahtar roman (Schlüsselroman), 
Mektup roman (Briefroman), tarihsel roman ve ça  roman  gibi gerçekli e dayal  roman figürlerinde bu 
figürlerin yap sal olu umunu gerçeklik belirlemektedir. Aytaç’ n tan m yla anahtar roman “kastedilen 
ki ilerin, olay n veya yerin okuyucu taraf ndan ancak bilmece çözer gibi kafa yorarak 
anla labilece i, üstü kapal  bir ekilde anlat ld  roman” (Aytaç, 2009: 198) anlam na gelmektedir. 
Oysa anahtar romanda gerçek ki ilerin olay, durum veya kaderleri veya mekânlar sadece uydurma 
isimleriyle örtülü bir biçimde sunulmaktad r. Böylelikle söz konusu bu durum veya olaylar sadece 
özünde onu bilenler için tan d k gelebilir ya da gerçekli e yap lan anahtar görevindeki bir i aret 
arac l yla de ifre edilebilir (Müller, 1998). Ça  roman  belirli ki ilerin daha k sa olan olaylar na içerik 
aç s ndan k s tlama getirdi i ve ayr ca ça n figürlerinin edebile tirilmesiyle yetinmeyip aksine gerçe in 
tasvirindeki bütünlü ü hedef ald  için Anahtar roman n gerekliliklerini yerine getirememektedir 
(Jeske, 1981: 446). Gerçek olay ve ki ilerin örtülü bir biçimde anlat ld  Anahtar romanda oldu u gibi 
mektup yazar  roman n n yaratt  tipler gerçek ahsiyetlerin hayatlar n n ela al nmas  aç s ndan ça  
roman  ki ileri ile ba lant s  bulunmaktad r. Mektup roman  gerçekli in yans t ld  ben anlat m n bir 
biçimidir.  

19. yüzy l n ça  roman n n paralelinde kendi eklini bulan “Dorf- ve Heimatroman ”, özellikle Jeremias 
Gotthelf’in “Bauernspiegel” (1837) ve “Uli der Knecht” (1841/46) adl  yap tlar , yerel ve ki isel 
s n rlamalarla ça  roman na yöneltilen gereklilikleri k smen kar lamaktad r.  Sonuç itibariyle sosyalist 
realizm romanlar  tarihi aç dan 19. yüzy ldaki ça  ve toplum roman n gelene inin bir devam  olarak 
görülmektedir (Jeske, 1981: 447). 

Ça  roman  ile yak ndan ba lant l  olan bir di er tür ise aile kroni i ya da aile roman d r. Gö ebakan, 
aile kroni in ça  roman ile ayn  i leve sahip oldu unu dile getirerek aras ndaki ili kiyi u ekilde 
vurgulam t r: 

“Yazar ça n panoramas n , sosyal de i me ve geli meleri bir ailenin birkaç ku a  arac l yla 
ekillendirir. Okur ailenin öyküsünü izlerken ça n öyküsüyle de tan r.” (Gö ebakan, 2007:503) 

Bu türe örnek olarak Thomas Mann’ n “Buddenbrook Ailesi” ve Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve 
O ullar ” adl  yap tlar  gösterilmektedir. Aust aile kroni ine bürünen tarihi konu edinen roman türü u 
sözleri dile getirmektedir: 

“Nesil roman  ya da aile kroni i olarak asl nda örtük geçmi i, güncel olan imdiki zamana 
ta maktad r. Benzer durum otobiyografi ya da an  edebiyat  için de geçerlidir.” (Aust, 1994: 32)  

Ça  roman na benzer bir ekilde merkezinde yazar n ya ad  ve modern ça  ile ba lant s  olan bir 
geçmi in tasvirinin gerçekle ti i aile roman nda tan klar ve / veya ça da  e ilimlerin temsilcileri ve 
ele tirmenleri olarak kahraman veya küçük çevre yer almaktad r.  Aust ça  roman  gibi yak n tarihteki 
olaylar  anlatan roman tiplerinin aras na sava  roman  ve geçmi le hesapla ma roman  da ilave etmi tir.  
“Bugünkü zamanlar tarihi roman nda3 (özellikle her iki dünya sava  aras nda sava  roman  ile 
k yaslanarak) ve geçmi le hesapla ma roman nda (1950’li ve 1960’l  y llarda) geçmi  mesafe ve 

                                                             
3  Bknz. Almanca Kar l  “Zeitgeschichtsroman”d r.  
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bütünlük ölçüt al nd nda tarihsel bir roman için bir konu veremeyecek kadar yak n” (Aust, 1994: 32) 
olmas , tarihi konu edinen bir roman için gerekli olan zaman ölçütü vurgulanm t r. 

Ça  roman  ise geçmi  ve geni  bir zaman dilimine ait olan bir dizi olaylar n pe  pe e aktar lmas d r. Ça  
roman nda yer alan bu olaylar dizisi “birkaç romanl k bir seri olarak da ç kabilir okurun kar s na. 
Nehir/ rmak romanlar  da bu nedenle ça  romanlar  olarak kabul edilebilir” (Gö ebakan, 2007: 503). 
Nehir roman (Roman-Fleuve) olarak da adland r lan ça  roman  toplumun geni  bir görünümünü 
seriler halinde anlatan çok uzun bir roman türüdür.  Ça  roman  ile ba lant s  olan bir ba ka roman türü 
eve dönü  roman d r. Almanca kar l  “Heimkehrerroman” olan bu roman türünün merkezinde 
“sava tan ya da hapisten dönen, maddi y k m ve toplumsal ve ahlaki düzenlerin ortadan kald r lmas yla 
belirlenen bir ortamda kendini yeniden yönlendirmeye çal an bir ki i” (Burdorf vd. 2007: 307) yer 
almaktad r.  Bu ki i ba ndan geçen bir dönemi, atlatt  belli bir ça n an lar yla evine geri dönmektedir. 
Özellikle kinci Dünya Sava 'ndan sonra ilginin artt  Eve Dönü  roman  bireysel kaderin ötesine geçen 
zaman n analizi yap lmakta ve kökten de i mi  bir gerçeklikte geriye kalanlar  belirlemeye çal an bir 
envanter olu turmaktad r. Yazarlar günümüzde yürütülen sava lar n söylemini üstlenerek evden 
ayr lma ve eve dönü  süreçlerini içinde bar nd ran belli bir ça n görünümünü çizmektedir.  

Sonuç 

Ça  romanlar  güncel olan toplumsal sorunlar  irdeleyen, ele tiren ve bunlar  okuyuculara sunan bir 
roman türüdür. Özellikle insanl k için dönüm noktas  niteli indeki tarihsel olaylar  konu edinen di er 
romanlarda oldu u gibi bu romanlarda da gerçek olaylar n ayd n kimli i ile yazar n ak l ve ruh 
süzgecinden geçirerek kurgusal boyutta yeniden ekillendirilmesi söz konusudur. Gerçek gerçekli in 
kurmacala t r larak ifade edildi i ça  romanlar nda önemli olan içerik olup, söz konusu edilen ça n 
ele tirisinin ön planda olmas  gerekmektedir. Bu ba lamda yazarlara göre ça  romanlar  politik 
fikirlerini dile getirmek için kullan lan araç anlam na gelmektedir. 

Ça n arka planda yer ald  roman türlerinin birbirleriyle kar la t r ld nda – örne in tarihsel 
romanlarda merkezi bir ana karakter yerine, ça  roman nda çok say da e de er temsilci bulunmas  
örne inde oldu u gibi – figürlerin özellikleri, kurmacan n kullan m  ve ana olay n i lenmesi gibi biçimsel 
de i iklikler yer almaktad r. Bu durumda özellikle tarihsel roman ve ça  romanlar n kar  kar ya kald  
durumlarda iki roman aras ndaki fark  ay rt etmek için yazar n sözünü etti i olaya zamansal yak nl na 
bak lmaktad r. Bu tarz farkl l klar olmas na ra men temelde tarih ve edebiyat n bir arada bulunmas , 
edebiyat n tarihten beslenmesi, toplumsal ve politik konular  kullanmas  bak m ndan ortak paydada 
bulu maktad rlar. Ça  konu edinen romanlar n bir ba ka ortak özelli i sanat kayg s n n yer 
almamas d r. Dolay s yla ça n konu ve zaman olarak yer ald  romanlarda da benzer ekilde gerçeklik 
ve kurmaca ili kisine dayanarak bir tak m benzerlikler ve farkl l klar bulunmaktad r. Ancak ça  
roman n  belirleme konusunda ara t rmac lar, yazar n yap t nda aktard  zamana uzakl / yak nl  
belirleme tekni i hemfikirdir. 

Genel olarak bak ld nda ça  konu edinmek isteyen yazarlar n amaçlar ; bir ayd n olarak toplumun 
aksak yönlerine ve rahats z edici durumlar na kar  tepkilerini göstermek, suskunlar n sesi olmak ve 
okuyucularda fark ndal k yaratmaktad r. Bu ekilde yazar n okuyuculara ilettikleri bilgilendirme birer 
belge niteli i ta makta, daha sonraki nesillerde de benzer tepkiler olu mas n  sa lamaktad r. Sonuç 
olarak ça  romanlar n  ça n sorunlar n  irdeleyen veya daha uzak geçmi e ait olaylar  gündeme ta yan 
roman türlerinden ayr  bir tür olarak de erlendirmek gerekmektedir.  
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48-Almanca ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  ile 
meslek alan seçimindeki motivasyonlar  aras ndaki ili ki 

erife ÇEL KKAYA1 

APA: Çelikkaya, . (2022). Almanca ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  
ile meslek alan seçimindeki motivasyonlar  aras ndaki ili ki. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 795-813. DOI: 10.29000/rumelide.1074082. 

Öz 

Bu ara t rmada yabanc  dil Almanca ö retmen adaylar n n “Ö retmenlik Mesle ine Yönelik 
Tutumlar ” ile “Meslek Alan Seçimindeki Motivasyonlar ” aras ndaki ili kinin ara t r lmas  
hedeflenmi tir. Ara t rma ili kisel tarama modelinde tasarlanm t r. Ara t rman n örneklemi 
Anadolu Üniversitesi E itim Fakültesi Yabanc  Diller E itimi Bölümü Almanca Ö retmenli i 
Program nda çal maya gönüllü olarak kat lan toplam 113 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü s n f 
ö retmen aday d r. Ara t rman n verileri; Üstüner (2006) taraf ndan geli tirilen “Ö retmenlik 
Mesle ine Yönelik Tutum Ölçe i” ve Mayr (1998) taraf ndan geli tirilen Türkçeye Atav ve Altuno lu 
(2013) taraf ndan uyarlanan “Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçe i” arac l yla toplanm t r. 
Ara t rman n ba ml  de i kenleri, meslek alan seçme motivasyon ölçe inin iki alt boyutu (içsel ve 
d sal), ba ms z de i keni de ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar d r. Veriler SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) program  ile çözümlenmi  ve verilerin analizinde betimsel istatistik 
yöntemlerinden aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon katsay s  kullan larak iki 
yönlü varyans analizi (ANOVA) yap lm t r. Ara t rmadan elde edilen sonuçlar incelendi inde 
ara t rmaya kat lan ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  ile meslek ve alan 
seçimi motivasyonlar  aras nda pozitif yönlü ili ki sonucuna ula lm t r. Ara t rmadan elde edilen 
bir di er sonuç ise ö retmen adaylar n n içsel ve d sal meslek alan seçimleri aras nda cinsiyete ve 
s n f düzeyinde anlaml  bir farkl l n olmamas d r. Ö retmen adaylar n n daha ba ar l  bir meslek 
ya am  için mesle e yönelik olumlu tutum sergilemeleri sa lanmal d r. 

Anahtar kelimeler: Ö retmen Aday , tutum, meslek ve Alan seçim motivasyonu 

The relationship between German pre-service teachers’ attitudes towards 
teaching profession and their motivation on profession choice 

Abstract 

In this study, it was aimed to examine the relationship between German language pre-service 
teachers’ “Attitudes towards Teaching Profession" and "Motivation on Teaching Profession Choice". 
The research was designed in correlational survey model. The sample of the study consisted of totally 
113 first, second, third grade and senior pre-service teachers who voluntarily participated in the study 
and who studied at Anadolu University Faculty of Education, Department of Foreign Language 
Education, German Language Teaching Program.  The research data were collected through the 
"Attitudes towards Teaching Profession Scale" developed by Üstüner (2006) and the "Motivation on 
Profession and Field Choice Scale" developed by Mayr (1998) and adapted into Turkish by Atav and 
Altuno lu (2013). The dependent variables of the study are two sub-dimensions (internal and 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Anadolu Üniversitesi, E itim Fakültesi, Yabanc  Diller E itimi Bölümü, Alman Dili E itimi ABD 

(Eski ehir, Türkiye), scelikka@anadolu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-3346-4050 [Ara t rma makalesi, Makale kay t 
tarihi: 28.10.2021-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074082]  
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external) of the motivation for choosing a profession scale, and the independent variable is attitudes 
towards the teaching professionThe data were analyzed with the SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) program, and two-way analysis of variance (ANOVA) was performed using 
descriptive statistical methods such as arithmetic mean, standard deviation, and Pearson correlation 
coefficient. When the results obtained from the study were investigated, it was concluded that there 
was a positive relationship between pre-service teachers’ attitudes towards teaching profession and 
their motivation on teaching profession and field choice. Another result obtained from the study was 
that no significant difference was found in pre-service teachers’ internal and external professional 
field choices in terms of their gender and grades. For a more successful professional life it should be 
ensured that teacher candidates have a positive attitude towards the profession. 

Keywords: Pre-service teacher attitude, professional and field choice motivation 

Giri  

Sürekli geli en ve de i en dünyada tüm devletlerin en önemli çabas , de i im ve geli melere ayak 
uydurmak için gerekli olan yeterliliklere sahip nitelikli ve üretken bireyler yeti tirmektir. E itimin bu 
amaca ula abilmede en etkili arac n oldu unu, bu arac n en önemli unsurunun da ö retmen oldu u 
bilinmektedir çünkü ö retmenin e itimin di er unsurlar n  etkileme ve ekillendirme gücünün çok fazla 
oldu u bilinen bir gerçektir. Ö retmen, örgün e itim kurumlar  olarak adland rd m z okullarda 
ö retimi sa layan ve belirlenen program dâhilinde yap lmas  gereken e itim etkinliklerini düzenleyen 
ve ö rencilerin davran lar nda istendik ve kal c  de i iklikler saylayan e itimcidir (Erden, 1998: 38). 
Ayr ca ö retmen geçmi te oldu u gibi günümüzde de temel becerilerin kazand r lmas nda e itim sistemi 
için en vazgeçilmez ö elerdendir çünkü ö retmen bireylerin sosyal ya ant lar n  ekillendiren onlar  
toplumsal hayata haz rlayan, kültür ve de erlerini tan malar na olanak sa layan en önemli ki idir (Kaya, 
2001: 9). Bu nedenle de bireylerin kar la t  sorunlar  kolayca çözebilmeleri ve toplumsal norm ve 
de erlere uyum sa layabilmeleri, gerekli yetkinlik ve yeterlilikleri kazanabilmeleri; vatana ve millete 
yararl , bilimsel, çal kan ve üretken bireylerin yeti tirilme sürecinde en önemli görev ve sorumluluk 
ö retmenlerindir (MEB 2017). K sacas  ö retmeni bireylerin davran lar n n ekillenmesine etki eden 
bir mimar, bireyin ki ili ini biçimlendiren bir sanatkâr olarak görmek mümkündür ( i man, 2000). Bu 
nedenle e itim sisteminde ö retmen adaylar n n iyi yeti tirilmesi, oldukça önemli bir yere sahiptir (Ye il 
ve Çal kan, 2006: 56). Ö retmenlerin hem nitelikli hem de ça n gerektirdi i tüm becerilerle donat lm  
olmas  yaln zca iyi bir ö retmen yeti tirme program  ile mümkündür. Ancak bu program  alacak olan 
ö retmen adaylar n n da öncelikle bu mesle in kendilerine uygunlu unu, bu mesle e yönelik e itim 
almaya ne derece gönüllü, istekli ve olumlu tutum içinde olduklar n  bilmeleri de büyük derecede önem 
arz etmektedir. Olumlu tutum içinde olan adaylar n bu mesle i seçmeleri nitelikli ö retmen yeti tirmek 
için gerekli olan ilk ad m olarak nitelendirilebilir. Çünkü hangi mesle i yapmak istedi ini bilen ve bu 
meslekte de en iyisi olabilmek için yeterliklerini geli tirmeye, eksiklerini gidermeye çaba gösteren 
adaylar n bu do rultuda daha çok çal ma arzusu içinde olacaklar  dü ünülmektedir (Demirta , Cömert 
ve Özer, 2011). Bu nedenle de E itim Fakültelerini ö retmen olmaya istekli adaylar n tercih etmesi son 
derece önemlidir.  Ayr ca adaylara özellikle e itimlerinin ilk y llar nda ö retmenli in bir uzmanl k 
gerektiren bir meslek oldu u bilinci kazand r lmal d r ( im ek, 2005).  

Ö retmenlik mesle inin üç temel boyutunu genel kültür, meslek ve alan bilgisi olu turur (Demirel, 
1999). Yürürlü e 1973 y l nda girmi  olan Milli E itim Temel Kanunu’nda (Say  1739 Madde 43) 
ö retmenlik, özel bir meslek olarak tasvir edilmi  ve e itim, ö retim ve bunlarla ili kili olan yönetim 
görevlerine dikkat çekilmi tir (Özdemir ve Yal n, 2000). Bir ki inin ö retmen olabilmesi için ö retim 
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kademesine bak lmaks z n, yüksekö renim görmesi temel al nm  ve hangi bölümden mezun olursa 
olsun bireylerin; mesleki alan bilgisine, mesle in gerektirdi i beceriler ile tutum ve de erler aç s ndan 
gerekli yeterliliklerle donat lmas  gerekti i belirtilmi tir (MEB 2017). Görüldü ü gibi ö retmen 
adaylar n n ald klar  e itimi ba ar l  bir ekilde uygulayabilmeleri ve belirtilen özelliklere sahip, 
donan ml  bir ö retici olabilmeleri için e itim sürecinde edindikleri bilgileri kendi özellikleri ile bir araya 
getirerek kullanmalar  gereklidir. Ayn  zamanda ö retmenlik mesle i, ça n getirdi i geli meleri ve 
de i imleri takip etmeyi, ki inin kendisini sürekli geli tirmesini, sabretmeyi bilen ve fedakârca 
çal may  gerekli k lan bir meslektir. Bu nedenle de ö retmen adaylar n n mesleklerine kar  olumlu 
tutum içinde olmalar  beklenmektedir. Çünkü tutum “davran lar  belirleyen etmenlerden birisidir ve 
ki ilerin meslekleri için gereken davran lar  geli tirebilmelerini sa lamaktad r (Ça lar, 2013)”.  

Tutuma yönelik alanyaz nda farkl  tan mlar yer almas na ra men, kuramc lar n ço unlu u, tutum için 
obje ya da objeler gruplar na gösterilen tepki (Lett, 1977: 269) ifadesinde ortak fikirde birle mektedirler. 
Tutumu k saca herhangi bir obje, kavram olay ya da herhangi bir bireye kar  gösterilen tepki olarak 
tan mlamak mümkündür (Tezba aran, 1997; Demirel, 2003; nceo lu, 2004).  

Ö retmen adaylar n n da kendilerine meslek olarak seçtikleri ö retmenlik mesle ine kar  olumlu tutum 
içinde olmalar  edindikleri beceri ve bilgiler kadar gereklidir (Özkan, 2012). Mesle e yönelik tutum 
asl nda ki inin o mesle i nas l yapaca na dair bir göstergedir. Mesle ine yönelik olumlu tutum içindeki 
birey mesle ini isteyerek ve severek yaparken, olumsuz tutum içindeki birey de mesle ini isteksiz ve 
gönülsüz yapacakt r. Bu nedenle de olumlu tutum içinde olup mesle ini severek yapan bir ö retmenin 
ba ar l  olma olas l  sevmeyene göre daha yüksek olacakt r (Çiçek-Sa lam, 2008) çünkü herhangi bir 
meslek ya da i e kar  gösterilen tutum ve alg lar, mesleki ba ar  ve yeterlilikleri etkilemektedir (Terzi 
ve Tezci, 2007). Ö retmenlerin mesleklerine kar  geli tirecekleri olumlu tutum sayesinde görevlerini 
eksiksiz yerine getirebilecekleri bilinmektedir. Böylelikle ö retmenlerin ara t rmac  bak  aç s yla 
yarat c  dü ünmelerini geli tirebilecekleri, ö rencileri kolayl kla motive edebilecekleri, ö rencilere 
yönelik sözel ya da sözel olmayan mesajlar  uyumlu bir biçimde aktarabilecekleri, vakti verimli 
kullanabilecekleri ve farkl l klara aç k olabilecekleri belirtilmektedir (Çeliköz ve Çetin, 2004). 
Unutulmamal d r ki tutum bu alanda gerekli olan her eye (ö renciye, ö renmeye v.b) büyük oranda 
etki etmektedir. 

Alan yaz n incelendi inde ö retmen yeti tirme programlar n n çe itli bölümlerindeki ö retmen 
adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar n n incelendi i farkl  ara t rmalar n yap ld  
görülmektedir (Üstün, Erkan ve Akman, 2004; Çeliköz ve Çetin, 2004; I k, Yaman ve Soran, 2005; 
Kaya ve Büyükkasap, 2005; Güdek, 2007; Bedel, 2008; Pehlivan, 2008; Bulut, 2011; Ayd n ve Sa lam 
2012; Uyan k 2017; Kayhan, Baysan ve Alc  2018).  Bu çal malara kar n Yabanc  Diller E itimi Bölümü 
Almanca Ö retmenli i program nda ö renim gören gelece in meslek sahiplerinin tutumlar n  inceleyen 
daha az say da ara t rman n bulundu u görülmektedir (Köydemir, 2004; Uslu, 2004; Alyaz, 2011; 
Atmaca, 2015). Yap lan ara t rmalar n baz lar nda ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar n ö retmen 
adaylar n n ö renim gördükleri lisans program na göre de i medi i ifade edilirken (Bozdo an, Ayd n ve 
Y ld r m, 2007; Çetinkaya, 2009, lter ve Köksalan, 2011; Ayd n ve Sa lam, 2012); baz lar nda ise 
ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar n ö retmen adaylar n n ö renim gördükleri lisans program na 
göre farkl l k gösterdi i sonucuna ula lm t r (Aksoy, 2010; Demircio lu ve Özdemir, 2014; Kayhan, 
Baysan, ve Alc , 2018). 

Bu farkl l klar n olu mas na lisans program ndan mezun olunan alana yönelik atanma kolayl n n olup 
olmamas , ö retmen atamalar nda kontenjanlar n yetersiz olmas , MEB’e ba l  okullarda mezun olunan 



798 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

The relationship between German pre-service teachers’ attitudes towards teaching profession and their motivation on profession 
choice / . Çelikkaya (pp. 795-813) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

lisans program n ders saatinin az ya da çok olmas , KPSS s nav ndan atanma için gerekli puan n al n p 
al nmayaca  gibi etkenleri saymak mümkündür (MEB 2017). Tüm say lan bu etkenler ö retmen 
adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik olan tutum ve motivasyonlar n  etkilemektedir. Mesle inde 
ba ar l  olmak isteyen birey alan  ile ilgili ö renmelere de aç k olacak ve mesle inde ba ar y  
yakalayabilmek için olumlu tutum ve motivasyon içinde kendini geli tirmeye çal acakt r. Çünkü 
motivasyon “bireyin ö renmesin etkileyen önemli bir faktördür (Chen, 2001)” ve olumlu oldu unda da 
ba ar y  getirdi i bilinmektedir (List, 2002; Wicke, 2004; igüzel, 2012; Sar er, 2016). 

Motivasyonun bir insan  amac na ula mas  için harekete geçiren bir iç durum (Eren, 2012: 498) oldu u 
belirtilirken, ba ka bir ifade de motivasyonun bireyin davran a geçmesine neden olan, bu davran lara 
düzenlilik ve süreklilik veren, yönünü ve amac n  belirleyen, çe itli içsel ve d sal etkenler ile bunlar n 
i leyi ini sa layan mekanizmalar oldu u belirtilmektedir (Ayd n, 2010). K sacas  motivasyonu, 
toplumlar n istendik ekilde davran  ve e ilim göstermelerini sa layan çevre ya da bireyden kaynakl  
dürtü ve güdüler olarak tan mlamak mümkündür (Ercan, 2000).  

Ö renme ve ö retme süreçlerinde motivasyonun önemli kavramlar aras nda yer almas  sebebiyle, 
motivasyonu içsel ve d sal motivasyon olarak iki türe ay rmak mümkündür (Woolfolk,1999; 157-167; 
Ryan ve Deci, 2000; Martin ve Steffgen 2002; Edelmann, 2003). D sal motivasyonda bireyin d sal 
faktörlerden etkilendi i ve olumlu davran a yöneldi i, içsel motivasyonda ise bireyin itici bir nedene 
ihtiyaç duymaks z n bir davran  yapmak istedi i belirtilmektedir (Sa lam, 2007). çsel nedenleri: 
e itim yönünden çocuklarla ilgilenme, bilgiyi aktarma, toplumsal aç dan önemli bir görevi yapma, 
ö retmenlik mesle inin çok yönlülü ü; d sal nedenleri: çal ma saatlerinin uygunlu u, i  garantisi, i  
ve aile hayat n n birlikte kolay bir biçimde yürütülebilmesi eklinde s ralamak mümkündür (Young 
1995; Urhahne 2006). Özellikle de ki ileri ba ar l  olmaya yönlendiren içsel süreç farkl  istek ve 
gereksinimlerden etkilendi i gibi bireyler aras nda da farkl l k gösterebilmektedir. Bu da ki ilerin 
meslekleriyle ilgili farkl  davran  ve performans göstermelerine neden olabilmektedir. 

Meslek edinme amac yla E itim Fakültelerinin çe itli anabilim dallar n n ö retmen yeti tirme 
programlar nda ö renim gören ö retmen adaylar n n yüksek motivasyonla ö renimlerini 
tamamlamalar  ve olumlu motivasyonlar n  meslek olarak seçtikleri ö retmenli e yans tmalar  oldukça 
önemlidir. Alanyaz n incelendi inde ö retmenlik mesle inin farkl  alanlar nda ö renim gören ö retmen 
adaylar n n motivasyon seviyelerini ve bunlar  etkileyen de i kenlerin birçok ara t rman n konusu 
oldu u görülmü tür (Acat ve Yenilmez, 2004; Gençay ve Gençay, 2007; Özgüngör ve Kap k ran, 2008; 
Saracalo lu ve Dinçer, 2009; Dereli ve Acat, 2010; ahin ve Çakar, 2011; Öztürk Akar, 2012; Ünal ve 
Bursal , 2013; Uyulgan ve Akkuzu, 2014; Küçükosmano lu, 2015; Uluta , 2016). Ancak yabanc  dil 
alan nda ö renim gören ö retmen adaylar n n motivasyon düzeylerini konu alan çal malar ise oldukça 
s n rl  say dad r (Gardner ve Lambert, 1972; K z ltepe, 1999; List, 2002; Dellal ve Günak, 2009; igüzel, 
2012). 

Gelece in ö retmenleri olacak olan ö retmen adaylar n n yüksek motivasyona sahip olmalar , 
mesleklerinin gerekleri için ne kadar motive olduklar n n bir göstergesi olarak dü ünülebilir. Mesle in 
gerekleri için motivasyonu yüksek olan ki ilerin etkili bir ö retim yapacaklar  da bilinmektedir. Özellikle 
de ö retmen aday  istedi i, sevdi i ve geçerli bir alanla ilgili ö retmenlik e itimi al yorsa bu onun 
motivasyonunu daha da yükseltecektir (Dann ve Lechner 2001; Ulich 2004). Ancak aday istemedi i, 
benimsemedi i hatta hiç uyu mad  bir alan ile ilgili e itim al yorsa bu onun mesleki motivasyon 
düzeyini olumsuz yönde etkileyece i gibi görev yapaca  kurumu, s n f , ö renciyi ve meslekta lar n  da 
belli ölçüde etkileyece i muhakkakt r.  
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Tüm alanlarda adaylar n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  ve bu alanlar  seçmedeki 
motivasyonlar  ve düzeyi oldukça önem kazanmaktad r. Özellikle Almanca ö retmeni yeti tirme 
sürecinde Almanca ö retmenli i program ndaki ö retmen adaylar  asl nda hedef olarak gördü ü 
ngilizce ö retmenli i program  için üniversite s nav ndan yeterli dil puan n  alamay p zorunlu olarak 

Almanca ö retmenli i program na yerle mek durumunda kalan ö retmen adaylar d r. Bu program  
kazanmalar  sonucu zorunlu olarak da iki dönem haz rl k s n f nda Almancay  en iyi ekilde ö renmeleri 
ve B2 düzeyinde tamamlamalar  beklenmektedir. Haz rl k s n f  sonras  al nan 4 y ll k lisans e itimleri 
boyunca da Alman dilinde kendilerini geli tirmi  olmalar  mesleklerini ba ar  ile gerçekle tirmeleri için 
kaç n lmazd r. Bu ba lamda meslek olarak seçtikleri ö retmenli e yönelik tutumlar  ve alan olarak 
seçtikleri Alman diline kar  motivasyonlar  daha nitelikli Almanca ö retmeni olma aç s ndan önemli 
bir durum olarak kendini göstermektedir.   

Gelece imizi yönlendirecek ö rencilerin yeti tirilmesinde oldukça önemli bir role sahip olan ö retmen 
adaylar n n mesleklerine kar  tutumlar  ve alan seçimindeki motivasyon durumlar n n incelenip 
de erlendirmeye al nmas  ve görevlerine bu özelliklerini bilerek ba lamalar  önem ta maktad r. 
Ö retmen adaylar n n tutum ve motivasyonlar na ili kin çal malar n nitelikli ö retmen yeti me 
aç s ndan önemli katk lar sa layaca  dü ünülmektedir. Bu çal man n da amac  yabanc  dil Almanca 
ö retmen adaylar n n “Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Tutum” ile “Meslek Alan Seçimindeki 
Motivasyonlar ” ili kisini belirlemektir. Bu nedenle u sorulara yan t aranm t r.  

• Yabanc  dil Almanca ö retmen adaylar n n “Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Tutum” ve “Meslek Alan 
Seçimindeki Motivasyon”lar  hangi düzeydedir?  

• Yabanc  dil Almanca ö retmen adaylar n n “Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Tutum”lar  ile “Meslek 
Alan Seçimindeki Motivasyon”lar   

a. cinsiyet  

b. ö renim gördükleri s n f de i kenine göre farkl la makta m d r?  

• Yabanc  dil ö retmen adaylar n n meslek ve alan seçiminde etkili olan “içsel” ve “d sal” nedenlerin 
etki düzeyine ili kin görü leri nelerdir?  

Bu görü leri 

a. cinsiyet  

b. ö renim gördükleri s n f de i kenine göre farkl la makta m d r? 

Yöntem 

Adaylar n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  ile meslek alan seçimindeki motivasyonlar  gibi iki 
de i kenin aras ndaki de i imi ya da bu de i imin derecesini ortaya ç karmay  sa layan ili kisel tarama 
modelinin kullan ld  bu ara t rmada, ili kiler ili kisel çözümleme korelasyonel ve kar la t rma 
yap larak elde edilmi tir (Karasar, 2008). 

Ara t rman n ba ml  de i kenleri, meslek alan seçme motivasyon ölçe inin iki alt boyutu (içsel ve 
d sal), ba ms z de i keni de ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar d r. 
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Örneklem 

Ara t rma, 2020-2021 e itim ö retim y l  Anadolu Üniversitesi E itim Fakültesi Yabanc  Diller E itimi 
Bölümü Almanca Ö retmenli i Program n n her s n f düzeyindeki ö retmen adaylar  ile yürütülmü tür. 
Örneklemin belirlenmesinde, basit seçkisiz örnekleme tekni i kullan lm  ve ara t rman n örneklemi 
toplam 113(N)  ö retmen aday d r. Örneklemin demografik bilgilerine bak ld nda ara t rmaya kat lan 
ö retmen adaylar n n 79 ‘unun (x 121.76, Ss 11.366) kad n, 34 ‘ünün (x 118.24, Ss 12.502) ise erkek 
oldu u görülmektedir. Ayr ca ö retmen adaylar n n 18 ile 27 ya  aral nda olduklar  sonucuna 
ula lm t r.  

Ara t rma kapsam nda kullan lan veri toplama araçlar  113 ö retmen aday na Covid-19 nedeniyle online 
uygulanm t r. nceleme sonucunda, ölçek maddelerinin tamam n n dolduruldu u, bo  b rak lan 
herhangi bir verinin olmad  gözlemlenmi tir. 

Veri toplama araçlar  

Ölçe in birinci bölümünde, ara t rmada yer alan ö retmen adaylar n n cinsiyet, s n f ve ya  aral  gibi 
demografik bilgileri; ikinci bölümünde ise, “Meslek Alan Seçme Motivasyonu Ölçe i” ve “Ö retmenlik 
Mesle ine Yönelik Tutum Ölçe i” yer almaktad r.   

Meslek ve alan seçiminde motivasyon düzeylerini ölçebilmek amac yla adaylara; Mayr (1998) taraf ndan 
geli tirilip, Türkçeye de Atav ve Altuno lu (2013) taraf ndan uyarlanan “Meslek ve Alan Seçiminde 
Motivasyon Ölçe i” kullan lm t r. 5’li Likert tipindeki ölçek, “ çsel ve D sal meslek seçim nedenleri” ve 
“ çsel alan ve D sal alan seçim nedenleri” eklinde dört alt boyuttan ve toplam 21 ifadeden 
olu maktad r. Ölçekte yer alan maddeler meslek ve alan seçmenin önemlilik düzeyine göre “çok önemli” 
(5)’ten ve “hiç önemli de il” (1) e kadar derecelendirilmi tir.  

Ö retmenlik mesle ine kar  tutumlar  ortaya ç karmak amac yla adaylara Üstüner’in (2006) geli tirmi  
oldu u “Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Tutum Ölçe i” uygulanm t r. Bu ölçek, 5’li Likert tipinde ve 34 
madde olarak desenlenmi tir. Tutum ifadelerinde 5 olumlu tutumu 1 ise olumsuz tutumu ifade etmi tir.  

Veri analizi 

Ara t rman n verileri SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) program  ile çözümlenmi tir. 
Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson 
korelasyon katsay s  kullan lm  ve iki yönlü varyans analizi (ANOVA) yap lm t r.  

Bulgular 

Bu çal man n amac , yabanc  dil Almanca ö retmenli i program  ö retmen adaylar n n meslek alan 
seçimi motivasyonlar  ve ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  aras nda manidar bir ili kinin var 
olup olmad n  ortaya koymakt r. Bu nedenle birinci s n ftan dördüncü s n fa kadar tüm Almanca 
ö retmenli i program  adaylar n n meslek alan seçimi motivasyon ve mesle e yönelik tutum 
ölçeklerinden ald klar  puanlar üzerinde korelasyon analizi yap lm t r. Adaylar n meslek alan seçimi 
motivasyon ve mesle e yönelik tutum ölçeklerinden ald klar  puanlar a a da Tablo 1. de gösterilmi tir.  
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Tablo 9. Ö retmenlik mesle ine yönelik tutum ve meslek alan seçimi motivasyon puanlar  

 x Ss N 

Tutum 120.70 11.775 113 

Motivasyon 75.96 12.848 113 

Tablo 1.de gösterilen puanlar aras nda ili ki olup olmad n  bulmak için Pearson Korelasyon analizinin 
sonuçlar  Tablo 2.de gösterilmi tir.  

Tablo 10. Ö retmenlik mesle ine yönelik tutum ve meslek alan seçimi motivasyon aras ndaki korelasyon sonucu 

 N R P 

Tutum 
Motivasyon 

 113 .618** .000 

  .  

**. Korelasyon 0.01 seviyesinde anlaml d r.  

Tablo 2. de görülebilece i üzere Almanca ö retmenli i program  ö retmen adaylar n n ö retmenlik 
mesle ine yönelik tutum (x=120.7, ss=11.77) ve meslek alan seçimi motivasyon (x=75.9, ss=12.84) 
puanlar  aras nda olumlu yönde güçlü ve manidar bir ili ki bulunmaktad r (r<.001). Bu sonuçlar 
göstermektedir ki, adaylar n ö retmenlik mesle ine yönelik tutum puanlar  ne kadar yüksekse, meslek 
alan seçim motivasyon puanlar  da o kadar yüksektir. Ayn  ekilde, dü ük tutum puanlar , dü ük 
motivasyon puanlar  anlam na gelmektedir.  

Çal man n di er amac  ise cinsiyet ve e itim görülen s n f de i kelerinin ö retmenlik mesle ine yönelik 
tutum, meslek alan seçim motivasyonu, içsel/d sal alan seçim, içsel/d sal meslek seçim puanlar  
üzerinde etkisinin olup olmad n  ortaya ç karmakt r. Bu ba lamda adaylar n her bir de i ken için elde 
etti i puanlar üzerinde iki yönlü 2 (kad n-erkek)* 4 (1.-4. S n f) ANOVA analizi yap lm t r.  

Tablo 3. Ö retmenlik mesle ine yönelik tutum puanlar n n cinsiyete ve s n flara göre da l m  

 S n f x Ss N 

Erkek 1. S n f 118.33 7.616 9 

2. S n f 119.71 15.510 7 

3. S n f 121.60 7.947 10 

4. S n f 112.63 18.134 8 

Toplam 118.24 12.502 34 

Kad n 1. S n f 122.94 9.890 17 

2. S n f 120.11 13.788 19 

3. S n f 117.30 11.494 20 

4. S n f 126.13 8.704 23 

Toplam 121.76 11.366 79 

Toplam  1. S n f 121.34 9.28 26 

 2. S n f 120 13.95 26 

 3. S n f 118.73 10.5 30 
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 4. S n f 122.9 13.11 31 

Tablo 3.’te adaylar n mesle e yönelik tutum puanlar n n cinsiyet ve s n flara göre da l m n n 
ortalamalar  ve standart sapmalar  gösterilmektedir. Adaylar n ö retmenlik mesle ine yönelik tutum 
puanlar n n cinsiyet ve s n fa göre fark gösterip göstermedi ini bulmak amac yla iki yönlü ANOVA 
analizi yap lm t r. Bu analizin sonuçlar  Tablo 4’de gösterilmi tir.  

Tablo 4. Ö retmenlik mesle ine yönelik tutum puanlar  üzerinde yap lan iki yönlü ANOVA analizi sonucu 

 KT sd KO F p. 

Cinsiyet 295.014 1 295.014 2.222 .139 

S n f 24.176 3 8.059 .061 .980 

Cinsiyet * S n f 1056.292 3 352.097 2.652 .053 

Hata 13941.243 105 132.774   

Toplam 1661745.000 113    

Düzeltilmi  Toplam 15529.770 112    

Tablo 4.’te görülebilece i üzere erkek adaylar n ö retmenlik mesle ine yönelik tutum puanlar  
(x=118.24, SS=12.5) ile kad n adaylar n ö retmenlik mesle ine yönelik tutum puanlar  (x=121.76, 
SS=11.36) aras nda kad nlar n lehine ufak bir fark vard r fakat bu fark istatistiksel olarak anlaml  bir 
fark de ildir (F(1,105)=2.222, p>..05). Elde edilen veriler göre de cinsiyetin ö retmenlik mesle ine 
yönelik tutum puanlar  üzerinde etkisinin olmad n  göstermektedir.  

Benzer ekilde birinci (x=121.34, SS=9.28), ikinci (x=120, SS=13.95), üçüncü (x=118.73, SS=10.5) ve 
dördüncü (x=122.9, SS=13.11) s n fta bulunan adaylar n mesle e yönelik tutum puanlar  aras nda 
bulunan farklar n da istatiksel olarak anlaml  olmad  görülmektedir (F(3,105)=.061, p>.05). Bu sonuç 
da içinde bulunulan s n f seviyesinin mesle e yönelik tutumda anlaml  bir etkinin olmad n  
göstermektedir.  

Ayn  ekilde, cinsiyet ve e itim görülen s n f de i kenleri meslek alan seçim motivasyon puanlar  
üzerinde etkisi olup olmad  da çal man n kapsam  içerisinde ele al nm t r. Bu ba lamda, adaylar n 
meslek alan seçim motivasyon puanlar  üzerinde iki yönlü ANOVA analizi yap lm , sonuçlar Tablo 5.’te 
gösterilmi tir.  

Tablo 5. Meslek alan seçimi motivasyon puanlar n n cinsiyete ve s n flara göre da l m  

 S n f x Ss N 

Erkek 1. S n f 68.89 14.075 9 

2. S n f 80.57 11.545 7 

3. S n f 79.20 9.762 10 

4. S n f 72.00 19.698 8 

Toplam 75.06 14.312 34 

Kad n 1. S n f 75.71 12.544 17 

2. S n f 78.00 13.068 19 

3. S n f 73.55 11.062 20 
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4. S n f 77.87 12.621 23 

Toplam 76.34 12.242 79 

Toplam 1. S n f 73.35 13.230 26 

2. S n f 78.69 12.502 26 

3. S n f 75.43 10.820 30 

4. S n f 76.35 14.635 31 

Meslek Alan Seçim Motivasyon Puanlar  Üzerinde Yap lan ki Yönlü ANOVA Analizi Sonucu Tablo 6.’da 
sunulmu tur.  

Tablo 6. Meslek alan seçim motivasyon puanlari üzerinde yapilan iki yönlü ANOVA analizi sonucu 

 KT  sd KO F p. 

Cinsiyet 29.152 1 29.152 .176 .676 

S n f 561.154 3 187.051 1.130 .340 

Cinsiyet * S n f 699.918 3 233.306 1.410 .244 

Hata 17379.291 105 165.517   

Toplam 670417.000 113    

Düzeltilmi  Toplam 18488.779 112    

Tablo 6.’da görüldü ü gibi erkek adaylar n meslek alan seçim motivasyon puanlar  (x=75.06, SS=14.31) 
ile kad n adaylar n motivasyon puanlar  (x=76.34, SS=12.24) aras nda kad nlar n lehine küçük bir 
farkl l k olsa da, istatistiksel olarak bu farkl l k anlaml  de ildir (F(1,105)=.176, p>.05). Bu da meslek 
alan seçim motivasyon puanlar  üzerinde cinsiyet faktörünün belirleyici olmaktan uzak oldu unu 
göstermektedir. Benzer ekilde birinci s n f (x=73.35, SS=13.23), ikinci s n f (x=78.69, SS=12.5), üçüncü 
s n f (x=75.43, SS=10.82), ve dördüncü s n f (x=76.35, SS=14.63) adaylar n n motivasyon düzeyleri 
aras nda gözlemlenen farklar n da istatistiksel olarak anlaml  olmad  ortaya ç km t r (F(3,105)=1.130, 
p>.05). Bu da s n f derecesinin meslek alan seçim motivasyon üzerinde anlaml  bir etkisi olmad n  
göstermektedir.  

Çal mada ayn  zamanda içsel alan seçim puanlar n n cinsiyet ve s n fa göre de i imi de incelenmi tir.  
Elde edilen puanlar n da l m  Tablo 7.’de gösterilmi tir.  

Tablo 7. çsel alan seçim puanlar n n cinsiyete ve s n flara göre da l m  

Cinsiyet S n f x Ss N 

Erkek 1. S n f 11.44 2.698 9 

2. S n f 13.57 2.149 7 

3. S n f 13.80 1.317 10 

4. S n f 11.88 2.357 8 

Toplam 12.68 2.319 34 

Kad n 1. S n f 12.76 2.386 17 

2. S n f 13.32 1.857 19 

3. S n f 12.95 1.538 20 



804 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

The relationship between German pre-service teachers’ attitudes towards teaching profession and their motivation on profession 
choice / . Çelikkaya (pp. 795-813) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

4. S n f 12.96 2.884 23 

Toplam 13.00 2.219 79 

Toplam 1. S n f 12.31 2.526 26 

2. S n f 13.38 1.899 26 

3. S n f 13.23 1.501 30 

4. S n f 12.68 2.761 31 

Adaylar n içsel alan seçim puanlar n n cinsiyet ve s n fa göre farkl l klar n  bulmak amac yla yap lan iki 
yönlü ANOVA analizi sonuçlar  da Tablo 8.’de gösterilmi tir.  

Tablo 8. çsel alan seçim puanlar  üzerinde yap lan iki yönlü ANOVA analizi sonucu 

 KT Sd KO F p 

Cinsiyet 2.456 1 2.456 .495 .483 

S n f 32.085 3 10.695 2.153 .098 

Cinsiyet * S n f 20.146 3 6.715 1.352 .262 

Hata 521.482 105 4.966   

Toplam 19376.000 113    

Düzeltilmi  Toplam 563.929 112    

Yap lan iki yönlü ANOVA sonucunda erkek adaylar n içsel alan seçim puanlar  (x=12.68, SS=2.31) ile 
kad n adaylar n içsel alan seçim puanlar  (x=13, SS=2.21) aras nda gözlemlenen fark n anlaml  olmad  
ortaya ç km t r (F(1,105)=.495, p>.05). Buradan yola ç karak cinsiyetin içsel alan seçim puanlar  
üzerinde anlaml  bir etkisi olmad  sonucuna var lmaktad r. Yine, benzer ekilde, içinde bulunulan s n f 
baz nda bak ld nda; birinci s n f (x=12.31, SS=2.52), ikinci s n f (x=13.38, SS=1.89), üçüncü s n f 
(x=13.23, SS=1.5), ve dördüncü s n f (x=12.68, SS=2.76) adaylar  aras nda gözlemlenen farklar n da 
anlaml  olmad  bulgular aras ndad r (F(3,105)=2.153, p>.05). Bu da içinde bulunulan s n f n içsel alan 
seçim puanlar  üzerinde önemli bir fark yaratmad  sonucunu ortaya ç karmaktad r. 

D sal alan seçim puanlar  üzerinde cinsiyet ve içinde bulunulan s n f n etkisini saptamak da bu 
çal man n amaçlar  aras ndad r. Tablo 9.’da d sal alan seçim puanlar n n cinsiyet ve s n flara göre 
da l m  verilmi tir.  

Tablo 9. D sal alan seçim puanlar n n cinsiyete ve s n flara göre da l m  

 S n f x ss N 

Erkek 1. S n f 13.44 6.598 9 

2. S n f 16.86 5.728 7 

3. S n f 17.00 6.254 10 

4. S n f 16.13 6.151 8 

Toplam 15.82 6.117 34 

Kad n 1. S n f 16.12 5.776 17 

2. S n f 15.89 5.322 19 

3. S n f 14.65 5.752 20 
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4. S n f 15.35 4.599 23 

Toplam 15.47 5.264 79 

Total 1. S n f 15.19 6.080 26 

2. S n f 16.15 5.334 26 

3. S n f 15.43 5.923 30 

4. S n f 15.55 4.945 31 

Adaylar n d sal alan seçim puanlar n n cinsiyet ve s n flara göre da l m ndaki farkl l  bulabilmek için 
yap lan iki yönlü ANOVA analizi sonuçlar  Tablo 10.’da gösterilmi tir.  

Tablo 10. D sal alan seçim puanlar  üzerinde yap lan iki yönlü ANOVA analizi sonucu 

 KT Sd KO F p 

Cinsiyet 2.933 1 2.933 .093 .761 

S n f 29.537 3 9.846 .313 .816 

Cinsiyet * S n f 83.390 3 27.797 .885 .452 

Hata 3299.276 105 31.422   

Toplam 30812.000 113    

Düzeltilmi  Toplam 3399.611 112    

Yap lan iki yönlü ANOVA sonucunda erkek adaylar n d sal alan seçim puanlar  ile (x=15.82, SS=6.11), 
kad n adaylar n d sal alan puanlar  (x=15.47, SS=5.26) aras ndaki küçük fark n anlaml  olmad  ortaya 
ç km t r (F(1,105)=.093, p>.05). Bu sonuçla cinsiyetin d sal alan seçim puanlar  üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olmad  bulunmu tur. Benzer ekilde s n flar aç s ndan bak ld nda birinci (x=15.19, 
SS=6.08), ikinci (x=16.15, SS=5.33), üçüncü (x=15.43, SS=5.92), ve dördüncü (x=15.55, SS=4.94) 
s n flar aras ndaki farklar n da anlaml  olmad  görülmü tür (F(3,105)=.313, p>.05).  

Adaylar n içsel meslek seçim puanlar n n cinsiyet ve s n f baz nda farklar gösterip göstermedi i de bu 
çal ma kapsam nda ele al nm t r. çsel meslek seçim puanlar n n cinsiyet ve s n f baz nda da l m  
Tablo 11.’de görselle tirilmi tir.  

Tablo 11. çsel meslek seçim puanlar n n cinsiyete ve s n flara göre da l m  

 S n f x Ss N 

Erkek 1. S n f 30.22 6.438 9 

2. S n f 35.86 3.625 7 

3. S n f 32.00 3.528 10 

4. S n f 33.50 9.426 8 

Toplam 32.68 6.227 34 

Kad n 1. S n f 32.06 5.815 17 

2. S n f 34.79 5.442 19 

3. S n f 32.40 6.082 20 

4. S n f 34.78 5.977 23 

Toplam 33.59 5.874 79 
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Toplam 1. S n f 31.42 5.974 26 

2. S n f 35.08 4.971 26 

3. S n f 32.27 5.304 30 

4. S n f 34.45 6.874 31 

çsel meslek seçim puanlar n n cinsiyet ve s n flara göre farkl l k gösterip göstermedi i, yap lan iki yönlü 
ANOVA analizi yoluyla saptanm t r. Analizin sonuçlar  Tablo 12.’de gösterilmi tir. 

Tablo 12. çsel meslek seçim puanlar  üzerinde yap lan iki yönlü ANOVA analizi sonucu 

 KT Sd KO F p 

Cinsiyet 8.788 1 8.788 .249 .619 

S n f 238.864 3 79.621 2.255 .086 

Cinsiyet * S n f 26.167 3 8.722 .247 .863 

Hata 3707.225 105 35.307   

Toplam 129435.000 113    

Düzeltilmi  Toplam 3990.531 112    

çsel meslek seçim puanlar n n erkek (x=32.68, SS=6.22) ve kad n adaylar (x=33.59, SS=5.87) 
bak m ndan da l m  aras nda anlaml  bir fark gözlenmemi tir (F(1,105)=.249, p>.05). Bu sonuçla, 
cinsiyetin içsel meslek seçim puanlar  üzerinde önemli bir etkiye sahip olmad  ortaya ç kar lm t r. 
Yine benzer ekilde s n flar baz nda birinci (x=31.42, SS=5.97), ikinci (x=35.08, SS=4.97), üçüncü 
(x=3.27, SS=5.30), ve dördüncü (x=34.45, SS=6.87) s n flar aras nda gözlenen farklar n da anlaml  
olmad  görülmü tür (F(3,105)=2.255, p>.05). Bu sonuç da s n f n içsel meslek seçim puanlar n  
belirlemede etkili bir faktör olmad n  göstermektedir.  

Adaylar n d sal meslek seçim puanlar n n cinsiyet ve s n flara göre da l m  incelenmi tir. D sal meslek 
seçim puanlar n n bu iki de i kene göre da l m  Tablo 13.’te verilmi tir.  

Tablo 13. D sal meslek seçim puanlar n n cinsiyete ve s n flara göre da l m  

 S n f x Ss N 

Erkek 1. S n f 13.78 4.549 9 

2. S n f 15.43 5.682 7 

3. S n f 16.50 2.718 10 

4. S n f 12.50 5.806 8 

Toplam 14.62 4.748 34 

Kad n 1. S n f 15.35 2.737 17 

2. S n f 14.00 4.055 19 

3. S n f 13.55 3.591 20 

4. S n f 14.78 3.554 23 

Toplam 14.41 3.536 79 

Toplam 1. S n f 14.81 3.464 26 

2. S n f 14.38 4.473 26 
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3. S n f 14.53 3.569 30 

4. S n f 14.19 4.262 31 

Son olarak da iki yönlü ANOVA analizi ile adaylar n d sal meslek puanlar n n cinsiyet ve s n f baz nda 
da l m nda önemli farklar olup olmad  incelenmi  ve analizin sonuçlar  Tablo 14.’te gösterilmi tir. 

Tablo 14. D sal meslek puanlar  üzerinde yap lan iki yönlü ANOVA analizi sonucu 

 KT sd KO F P 

Cinsiyet .397 1 .397 .026 .872 

S n f 25.894 3 8.631 .566 .638 

Cinsiyet * S n f 113.250 3 37.750 2.477 .065 

Hata 1600.515 105 15.243   

Toplam 25377.000 113    

Düzeltilmi  Toplam 1720.142 112    

Yap lan iki yönlü ANOVA analizi sonucunda erkek (x=14.62, SS=4.74) ve kad n (x=14.41, SS=3.53) 
adaylar aras nda gözlemlenen fark n istatistiksel olarak anlaml  olmad  bulunmu tur (F(1,105)=.026, 
p>.05). Bu da cinsiyet faktörünün d sal meslek seçim puanlar  aç s ndan önemli bir faktör olmad n  
ortaya koymaktad r. Benzer ekilde s n f baz nda birinci (x=14.81, SS=3.46), ikinci (x=14.38, SS=4.47), 
üçüncü (x=14.53, SS=3.56), ve dördüncü (x=14.19, SS=4.26) s n flar aras nda bulunan farklar n da 
anlaml  olmad  bulunmu tur (F(3,105)=.566, p>.05). Dolay s yla, s n f faktörünün de d sal meslek 
puanlar n  önemli ölçüde etkilemedi i ortaya ç km t r.  

Sonuç 

Yabanc  dil Almanca ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  ile meslek alan 
seçim motivasyonlar  aras ndaki ili kinin incelendi i bu çal mada saptanan bulgulara dayal  olarak 
ortaya ç kan sonuçlar; adaylar n mesle e yönelik tutum ve meslek alan seçimi motivasyonlar n n 
aras nda olumlu ve anlaml  bir ili kinin oldu unu göstermektedir. Bu ö retmen adaylar n n 
ö retmenli e kar  olumlu tutumlar n n olmas  onlar n mesle e sahip olmak istediklerini ve bu mesle i 
kendi istekleriyle tercih ettiklerini göstermektedir. Çünkü büyük fedakârl k ve anlay l  olmay  
gerektiren bu meslekte ba ar  için bu mesle i sevmek ve isteyerek yapman n yan  s ra, mesle e yönelik 
olumlu tutum ve alan seçimine yönelik olumlu motivasyon içinde olmak da en önemli unsurlardan bir 
tanesidir (Aç l  ve Kolomuç, 2012). Bu da olumlu tutuma ve alan na yönelik yüksek motivasyona sahip 
olan ö retmen adaylar n n, gelecekte mesleklerini büyük bir istekle, yüksek motivasyon içinde 
yapacaklar n  ve bu sayede de e itimin kalitesini yükseltme yönünde önemli katk lar sa layacaklar n  
göstermektedir. Bu sonuçlar da farkl  bölümlerdeki ö retmen adaylar n n mesleki tutumlar na kar  
yap lm  olan çal malar n bulgular yla benzerlik göstermektedir (Küçük, 2007; Alyaz, 2011; Atmaca, 
2015). 

Mesle e yönelik cinsiyet de i kenine ait bulgulara bak ld nda erkek ö retmen adaylar n tutum 
puanlar  ile kad n ö retmen adaylar n n tutum puanlar  aras nda kad nlar n lehine ufak bir farkl l n 
oldu u belirlenmi  ancak bu farkl l n istatistiksel olarak anlaml  olmad  görülmü tür. Bu da 
cinsiyetin mesle e yönelik tutum puanlar  üzerinde bir etkinin olmad n  göstermektedir. S n f 
de i kenine ili kin bulgularda ise, birinci s n ftan dördüncü s n fa kadar tüm adaylar n mesleklerine 
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yönelik tutum puanlar n n s n f seviyesi üzerinde anlaml  bir etkiye sahip olmad  sonucunu 
göstermi tir.   

Genel anlamda meslek alan seçim motivasyonlar n n incelenmesi ile elde edilen bulgularda kad n 
adaylar n meslek alan seçim motivasyonlar  ile erkek adaylar n meslek alan seçim motivasyonlar  
aras nda büyük bir farkl l n olmad  ve her ikisinin de motivasyonlar n n yüksek düzeyde oldu u 
belirlenmi tir. Benzer ekilde s n flar aras nda adaylar n motivasyon düzeylerinde gözlemlenen anlaml  
farklar n olmad  ve s n f seviyesinin meslek alan seçim motivasyon üzerinde anlaml  bir etkisi olmad  
ula lan bulgulardand r. 

çsel ve d sal alan seçim aç s ndan cinsiyete ili kin bulgular incelendi inde, büyük oranda anlaml  bir 
farkl l n olmamas na ra men kad n ö retmen adaylar n n içsel alan seçim motivasyonlar n n erkek 
adaylara oranla daha yüksek oldu u, erkek ö retmen adaylar n n ise d sal alan seçim 
motivasyonlar nda kad n adaylara oranla daha yüksek bir alg ya sahip olduklar  sonucuna ula lm t r.  

Çal mada içsel meslek seçim motivasyonlar nda cinsiyete göre çok büyük anlaml  bir farkl l k 
olmamas na ra men kad n adaylar n erkek adaylara göre içsel meslek seçim motivasyonlar n n 
(ö retmenlik mesle inin çok yönlü olmas , toplumda önemli bir yer tutmas  v.b.) az da olsa erkek 
adaylara oranla daha fazla oldu u görülmektedir. Buna kar l k da erkek adaylar n d sal meslek seçim 
motivasyonlar  (çal ma saatlerini uygunlu u, i  güvencesi ve çal man n serbestlik imkân  v.b) kad n 
adaylara göre az da olsa daha fazlad r. Bu durum kad n adaylar n ö retmenlik mesle ini daha çok 
benimseyip, maddi kayg lar  fazla önemsemedikleri, mesleki idealizmi daha ön planda tuttuklar  gibi 
olumlu bir görü e sahip olduklar  eklinde yorumlamak mümkündür. Bu da di er ö retmenlik mesle i 
alanlar nda yap lm  olan çal malardaki kad nlar n erkeklere oranla mesle e içsel nedenlerle daha fazla 
tercih ettikleri, daha idealist olduklar  bulgular yla benzerlik göstermektedir (Acat ve Yenilmez, 2004; 
Özbek, 2007; Özsoy vd., 2010). Bu sonuçlar n benzerlerine yabanc  dil ö renen ö rencilerle ilgili yap lan 
ara t rmada da ula lm t r (Acat ve Demiral; 2002). Bu sonuçlar n birbirleri ile benzerlik göstermesi, 
yabanc  dil ö renme süreciyle ö retmenlik e itiminin benzer süreçler içerdi inin bir aç klamas  
olabilece i gibi, cinsiyetin motivasyonu yönlendirmede farkl  bir de i ken olabilece ini de ak llara 
getirebilmektedir. 

Özkubat ve Demiriz (2013) de yapt klar  çal mada içsel motivasyonu yüksek düzeyde olan ki ilerin, 
aktivitelerini istekli ve zevkle yapt klar n  ve içsel motivasyonun bireyin ki isel seçim ve ilgi alanlar yla 
ortaya ç kt n  belirtmi lerdir. Daha yüksek içsel motivasyona sahip adaylar n mesleklerini isteyerek, 
severek ve daha özverili icra edeceklerinin bunun do al sonucu olarak da i  ya am nda ba ar l  
olacaklar n n bir göstergesi olabilir. 

Adaylar n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  ile meslek alan seçim, içsel ve d sal alan, içsel 
meslek ve d sal meslek seçim motivasyonlar  aras nda olumlu yönde bir ili ki saptanm t r. Bu 
bulgulara göre, adaylar n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  olumlu oldu unda meslek alan seçim 
motivasyonlar n n da artt  söylenebilir. Bunun yan  s ra, adaylar n mesle e yönelik tutumlar , meslek 
alan seçim motivasyonunu, içsel ve d sal alan ve meslek motivasyonlar n  da olumlu yönde ve anlaml  
düzeyde etkiledi i görülmektedir. 

Ara t rman n sonuçlar  k saca özetlendi inde;  
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a) Yabanc  dil Almanca ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar  ile meslek alan 
seçimine yönelik motivasyonlar  olumludur. b) Bu tutumlar  ile meslek alan seçimindeki motivasyonda 
cinsiyet faktörünün ve s n f derecesinin anlaml  bir etkisi yoktur. c) Yabanc  dil ö retmen adaylar n n 
cinsiyete göre meslek alan tercihlerinde etkili içsel ve d sal alan seçim sebeplerin etki düzeyinde kad n 
adaylar n erkek adaylara oranla içsel alan motivasyonlar , erkek adaylar n ise d sal meslek alan 
motivasyonlar  daha yüksektir. d) Adaylar n cinsiyete göre mesle i ve alan  seçmelerinde etkisini 
göstermi  olan içsel ve d sal meslek seçim sebeplerin etki düzeyinde de kad n adaylar n erkek adaylara 
oranla içsel meslek motivasyonlar , erkek adaylar n ise d sal meslek motivasyonlar  daha yüksektir. e) 
Adaylar n n seçtikleri mesle e yönelik tutumlar yla alan seçim motivasyonlar  aras ndaki ili ki pozitif ve 
manidard r. f) Ö retmenlik mesle ine yönelik tutum, meslek alan seçim motivasyonu, içsel alan ve 
d sal alan meslek motivasyonun manidar etkileyicisidir. Bu neticeler sonucunda, kad n ö retmen 
adaylar n n d sal alan ve meslek motivasyonlar n , erkek adaylar n ise içsel alan ve meslek 
motivasyonlar n  artt rabilecek çal malar düzenlenebilir. Daha ba ar l  bir meslek ya am  için ö retmen 
adaylar n n mesle e yönelik olumlu tutum sergilemeleri sa lanmal d r. Ayr ca ö retmen adaylar na 
yüksek meslek alan seçim motivasyonu sa lamak amac yla farkl  etkinlikler düzenlenmeli ve 
mesleklerinin ne derece önemli oldu u ve insan hayat na getirileri konusunda ö retmen adaylar na 
seminerler düzenlenmelidir. 

Yap lan bu çal man n baz  s n rl l klar  bulunmaktad r. Ara t rma sadece Anadolu Üniversitesinin 
Yabanc  Diller E itimi Bölümü Almanca Ö retmenli i Bölümü ö retmen adaylar  ile gerçekle tirilmi  
ve Pandemi sebebi ile çal maya kat lan örneklem grubuyla k s tl  kalm t r.  

Yabanc  dil Almanca alan nda yap lm  olan bu ara t rma E itim Fakültelerinin di er alanlar nda 
ö retmen adaylar yla yap lan ara t rma sonuçlar  ile kar la t r lm t r. Yap lm  olan bu çal mada 
ula lan bulgular n farkl  üniversitelerin ayn  alanda yapacaklar  ara t rmalarla desteklenmesi büyük 
önem arz etmektedir. 
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49-Konformizmin toplumsal izdü ümü: Vicki Baum’un “Berlin Oteli” roman  

Cihan TUNCER1 

APA: Tuncer, C. (2022). Konformizmin toplumsal izdü ümü: Vicki Baum’un “Berlin Oteli” roman . 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 814-824. DOI: 10.29000/rumelide.1076383. 

Öz 

D sal bir dayatma olmaks z n ki inin davran  ve dü üncelerini ço unlu a uyarlamas  olarak 
tan mlanan konformizm veya uymac l k, sosyal psikolojinin inceleme alan na girer. Birliktelili i ve 
biz duygusuyla motive olmu  dayan may  beraberinde getirmesiyle olumlu bir görüntü verse de 
bireyselli i tehdit eden ve özgürlü ü k s tlayan yap s yla olumsuz bir olgudur. Öyle ki konformizm 
kendili indenlik, orijinallik, yetenek, ahlaki cesaret gibi zenginlikleri yok eden dolay s yla bireyi 
s radanla t ran, kalabal klar içinde anonimle tiren bir yap ya sahiptir. D ar dan yönelen herhangi 
bir etki olmaks z n içselle tirebilece i gibi konformizm bazen de d lanma, a a lanma, aforoz edilme 
gibi d ar dan bireye yönelen tehditleri bertaraf etme ad na zorunlu olarak sergilenebilmektedir. Bu 
daha çok kendini savunma mekanizmas  olarak de erlendirmesi gereken bir durumdur. ster zorunlu 
isterse gönüllü olsun konformizmi benimseme insanlara bedeller ödemeyi dayat r. Çünkü seçimleri, 
kararlar  ve eylemleri ile kendi gerçekli ini in a eden insan ayn  zamanda seçti i ya am n 
sorumlulu unu da üstlenmekle yükümlüdür. Seçilen her ya am kendi içinde belirli kurallar , dü ünce 
biçimini ve eylemleri bar nd r r ve ki i bunlardan kaçma imtiyaz na sahip de ildir. Bunun en trajik 
deneyimini milyonlarca insan yak n tarihte Nasyonal Sosyalizmle ya am t r. Hitler’i iktidara ta yan 
milyonlar bunun bedelini kendilerine dayat lan ya am  dolay s yla sahte benliklerle, kendi olamadan 
ya amay  kabullenerek ödemi tir. Bu çal mada, bir özgürlük sorunu olarak ortaya ç kan ve Nasyonal 
Sosyalizm dönemi insan nda kimi zaman gönüllü kimi zaman zorunlu dü ünce ve eylem biçimini 
tan mlayan konformizmin Vicki Baum’um Berlin Oteli roman ndaki izdü ümleri tespit edilmeye 
çal lm t r.  

Anahtar kelimeler: Vicki Baum, Berlin Oteli, konformizm, nonkonformizm, nasyonal sosyalizm 

The social projection of conformism: Vicki Baum's novel "Hotel Berlin" 

Abstract 

Conformism, also known as conformity, which describes the adaptation of one’s behaviors and 
thoughts into the majority without external imposition, belongs under social psychology. Although it 
has a positive outlook that promotes unity and solidarity through the use of we-feeling, it is inherently 
a negative phenomenon with its nature threatening individuality and restricting freedom. Moreover, 
conformism has a nature that undermines the riches such as spontaneity, originality, ability, and 
moral courage, resulting in the banalization and anonymization of individuals among the crowds. 
While conformism can be internalized without any external impacts, it can be sometimes taken on 
necessarily in order to get rid of the external threats for individuals such as exclusion, abasement and 
excommunication. This is rather a state to be interpreted as a defense mechanism. Taking 
conformism over whether willingly or compulsorily enforces carrying the can on people. Since one 
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Türkiye), cihantuncer@ardahan.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-1185-5330 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
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building his own reality with his choices, decisions and actions is also supposed to take responsibility 
for the path he has chosen. All the chosen lives have their own set of laws, ways of thinking and actions 
in themselves which no one has the authority to abnegate. In recent years, millions of people have 
experienced the most tragic one with National Socialism. Millions of people putting Hitler into power 
carried the can by confessing to live the imposed lives leading to the false selves and being not 
themselves anymore. The current study aims to ascertain the projections of conformism that arose as 
an issue of freedom and defined the way of thinking and acting of the people of the National Socialism 
period – sometimes willingly and sometimes compulsorily – within Hotel Berlin authored by Vicki 
Baum 

Keywords: Vicki Baum, Hotel Berlin, conformism, nonconformism, national socialism 

Giri  

Sosyal psikolojinin inceleme alan na giren konformizm (ing. conformism, alm. Konformität) veya 
Türkçele tirilmi  biçimiyle uymac l k, çevreden yönelen herhangi bir bask  olmaks z n ki inin davran  
ve dü üncesini ço unlu a uyarlamas  biçiminde tan mlan r. Ço unlu a veya belirli bir sosyal toplulu a 
uyarlanma, ki i için önemli yararlar sa lamas ; olas  tehditler kar s nda topluluk/ço unluk üyeleri 
aras nda tutum ve davran larda meydana gelen homojen yap n n tehditlerle ba a ç kmada önemli bir 
rol üstlenmesi, konformist güdülenmeyi mant ksal bir zemine oturtur. Grup içi bu homojenlikten 
kaynaklanan birliktelik/biz duygusu ba l l  güçlendirir, i birli ine dayal  eylemi ve kolektif bilinci 
te vik eder (Kessler und Fritsche, 2018: 145-147). Ç kara dayal  uyma davran  d ar dan herhangi bir 
dayatma olmadan gerçekle ebilece i gibi bazen grup bask s , ele tiri, ikna etme veya zorbal k gibi 
ço unlu un etkisi ile geli ebilir, davran  ve tutum de i ikli ine gidilebilir. Buradaki uyma davran  ise 
bireye d lanma, a a lanma, aforoz edilme, cezaland r lma vb. olumsuzluklardan korunma veya 
kaç nma olana  tan r (Yükselbaba, 2017: 258-259). Konformizm ister ki iye fayda sa las n ister toplum 
d na itilmekten korusun, sonuç olarak do as  itibariyle bireyselli i tehdit eden, bireyi kalabal klar 
içinde anonimle tiren bir yap da oldu undan sorunlu bir kavramd r. 

Konformizmi sorunlu k lan di er bir özelli i özgürlük ile olan kar tl ndad r. Berlin ki Özgürlük 
Kavram  ba l kl  makalesinde, insanlar n özgürlü ü k s tland kça “kendili indenlik, orijinallik, deha ve 
yetenek için, zihinsel enerji ve ahlaki cesaret için hiçbir yer olamayacakt r. Toplum “kolektif 
s radanl n” a rl yla ezilecektir. Zengin bir çe itlilik ad na ne varsa hepsi, sadece “yetenekleri 
körelmi ”, “tutuk ve dar görü lü”, “kas lm  ve çarp k”  insanlar  besleyen gelene in, insanlar n de i mez 
konformizm e iliminin a rl  alt nda ezilecektir”  (2007: 66) der. Berlin’in bu ifadeleri, konformizmin 
bir özgürlük sorunu oldu unu do rular niteliktedir. Varolu çu psikolog May ise konformizmi, 
20.yüzy lda insan n özgünlü ün önünde bir engel olarak de erlendiren cümleler sarf eder: 

“…benlik her zaman insanlar aras ndaki ili kilerde do ar ve büyür. Fakat tamamen sosyal çevrenin 
bir yans mas  olarak kald  surece hiçbir "ego", sorumluluk ”sahibi bir ki ilik olgusuna do ru 
ilerleyemez. Ca m zda ”özgün ki ilik olgusuna en büyük tehdit, topluma ”yerle mi  olan 'normlara 
kay ts z arts z uyma' kavram d r.”Genel kal plara uyum sa laman n, 'toplumda kabul görmenin' ve 
ba kalar  taraf ndan 'sevilen' bir insan olman n tek ç kar yol olarak görüldü ü bir ortamda ya yoruz.” 
(May, 1997: 85).  

Genositler, i kenceler, toplama kamplar  gibi insanl k d  deneyimlerle özde le en 20.yüzy l, köleli i 
özgürlü e ye lemi ; seçimini otoriteye itaat yönünde kullanm  milyonlar n bir tasar m d r. Geçen 
yüzy l n en bilindik trajedisi, insano lunun ya am na dair gerçekle tirdi i en yanl  varolu sal seçim, 
toplumsal bellekteki izleri hala silin(e)meyen Nazizm dönemidir (Yükselbaba: 228). Fromm’un 
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Özgürlükten Kaç  adl  yap t nda, insan n özgürlüklerini ba kalar na-diktatörlerin-devretme 
motivasyonlar  üzerinde durulur. Fromm, kitab n n bir alt ba l nda özgürlüklerini kaybetme pahas na 
Hitler’i iktidara ta yan insanlar n patolojik dü ünce yap s n n izlerini sürerek Nazi rejimini 
onaylaman n mant n  anlamland rmaya çal r. Bu noktada arad  yan t , a a  orta s n fa mensup 
Almanlar n Nasyonal Sosyalistlerle olan ili kisinde bulur. A a  orta s n f, güçlüye hayranl k duyarken 
zay ftan haz etmeyen, dü manca hislerle hareket eden bir karakteristi e sahiptir. A a  orta s n f n bu 
karakteristi i, Alman rk n  önceleyen, ötekileri ve zay flar  d layan, lidere mutlak itaati talep eden 
Nazilerin karakteristi i ile büyük oranda örtü mektedir. Bu zihniyet yak nl na bir de Almanya’n n I. 
Dünya sava ndan yenik ç kmas , üstesinden gelinemez bir hal alan ekonomik krizler ve yitirilen 
toplumsal sayg nl k eklenince Nazilere boyun e me ve uyum sa lama kaç n lmaz olur (Yükselbaba: 264). 
Fromm’a (2008:165-166) göre ister zihniyet uyu mas  ister kötü ko ullardan ve güvensizlikten kurtulma 
amac  ile olsun yetkeye boyun e menin, kendili in ve özgünlü ün yitirilmesi gibi olumsuz sonuçlar 
do urur. Öyle ki özgün benli in-dü ünme, duyma ve arzulama edimlerinin- yerini sahte benlik al r, 
ba ka bir ifadeyle birey kimli ini yitirir. Kimli ini yitiren birey ise uyum sa lama ve ba kalar  taraf ndan 
onaylanma çabas  içinde sürekli yeni bir kimlik edinme aray na girer.  

Yetkeye boyun e menin do al bir sonucu olarak gerçek kimli ini yitirme ve yapay bir kimlikle ya amak 
zorunda olman n traji i, Avusturyal  yazar Vicki Baum’un Berlin Oteli (1943) roman n n ana 
temalar ndan biridir. Bireyi otoriteye ve uymac l a zorlayan yetke, romanda Nasyonal Sosyalizm 
fa izmidir. Çal mam z n amac  roman n dokusunda yer alan, bireyi kimliksizle me, özgürlü ünü 
yitirerek tutsakla maya sürükleyen konformizmin izlerini sürmektir.   

Berlin Oteli roman nda konformizmin izdü ümü 

Konformizmin kurgusal sunum mekân : Otel 

Göç, yersiz yurtsuzluk, yabanc l k ve yaln zl k gibi 20.yüzy lla özde le en olgular n deneyimlenme 
mekân  olan otel, yaz nda s kça kar m za ç kan motiflerden biridir. Dünya edebiyat nda popüler bir 
mekân olarak yer edinmi , yaz nsal olman n yan  s ra yaz n üretim mekân  da olarak da i lev 
üstlenmi tir. Gönül ili kileri, casusluklar ve suç öykülerine sahne olmu  ayn  zamanda vurguncu, 
devrimci, zengin, fabrikatör, emekli, asker gibi toplumun farkl  kesimlerine ev sahipli i yapan oteller 
için Nuh’un Gemisi metaforunu kullanmak yerinde olur. Ola and  ve gündelik ya am n sembolik 
mekân  olan otel, belirli bir süre için ortak kaderin payla ld , farkl  uluslardan ve toplumsal 
kesimlerden insanlar n bir araya geldi i minyatür bir dünya; toplumsal bir panorama sunumunu 
olanakl  k lan mikro kozmostur. Alman yaz n nda Julius Stinde’den ba lamak üzere Felix Philippi, Vicki 
Baum, Maria Leitner, Thomas Mann ve Joseph Roth’un yap tlar nda kar m za ç kan oteller, olay 
örgüsünün bir k sm n n de il neredeyse tamam n n geçti i yerlerdir (García, 2011: 25-27). Vicki 
Baum’un Büyük Otel (1929), anghay Oteli (1939) ve Berlin Oteli (1943) romanlar nda da toplumsal 
veya dönemsel bir panorama sunmak üzere kurgusal mekân olarak otel tercih edilmi tir.  

Baum’un Büyük Otel roman  filme uyarlanm  ve sonralar  kaleme al nan birçok otel roman na prototip 
olmu  önemli bir yap t d r. Yazar, Büyük Otel’de toplumsal bütünlü ü simule ederek bireysel kaderlerin 
toplam  olarak tan mlad  ya am  nakletmeye çal r. Romanda otel ya am , sosyal ya amdan 
yal t lm l k ve özgürlük aras ndaki kar tl  ifade edip, anonimlik ile karakterize edilen kent ya am n  
yans t r. Weimar döneminin kli e tiplemeleri ile kurgulanan romanda, karakterlerden her biri ekonomik 
zorluklardan, yaln zl ktan, ya amdaki anlamsal bo luktan, kendini gerçekle tirememeden 
muzdariplerdir. Otel ise bu toplumsal panoraman n mikro evrenidir (García, 31). Di er bir otel roman  
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olan anghay Oteli’nde Almanya’dan Çin’e birçok farkl  aidiyetten insan  bir araya getiren, bu 
farkl l klar n bulu ma noktas  olan otel kozmopolit bir yap da kar m za ç kar (von Känel, 2012: 31). 
Çal mam zda ele ald m z Berlin Oteli’nde ise otel, Nasyonal Sosyalistlerin bir s na  ayn  zamanda 
h rs, ç kar ve entrikayla örüntülü ya ant lar na sahne olan bir mekând r: 

Nasyonal Sosyalizmin i ba na geli inden beri, geçici mü terilerin u rad  geçici bir u rak yeri 
olmaktan çok, bu otel yönetimin yar  resmi bir ubesiydi, ülkenin geri kalan k sm ndan uzak, konforlu 
bir adac  halindeydi. Burada, Hitler rejiminin kaymak tabakas  kal yordu: Haftay  Berlin’de geçiren 
ve yak n zamanda edindikleri servetleriyle ald klar  eski arazilerdeki ailelerini arada s rada görmeye 
giden yüksek görevliler; bombard man n malikânelerinden ç kard  sanayiciler, otomobil ve taksi 
yoklu undan evlerine ula m olana n  yitiren, ama otelin son derece yüksek ücretini ödeyebilen 
ayr cal kl lar. Üçüncü Reich’ n seçkinleri, yabanc  firmalar n zenginleriyle burada görü ebiliyor, 
dümenler çeviriyor ve pazarl kta bulunuyordu. Buras  bütün Quisling’lerin ve i birlikçilerinin, 
kalantor bankac lar n, önemli sanayicilerin, az veya çok karanl k yabanc  ajanlar n genelkurmay 
karargâh yd … Bu eski ve güzel otel, Nazilerin yeni Almanya’lar n  sergiledikleri bir vitrin görevi 
üstleniyordu. Onlar n propagandalar n  kusursuzca destekliyordu (s.7-8).  

Berlin Oteli’nde mikro kozmos i levi üstlenen otel yaln zca Naziler, sanayiciler, bankac lar veya zengin 
çevreler için bir bulu ma noktas  de ildir. Buras  ayn  zamanda ortak bir yazg y  payla an yazar, sanatç , 
doktor, ö renci, fahi e, i birlikçi gibi toplumun farkl  kesimlerini bir araya getiren bir mekând r. Yazar 
burada Nazileri iktidara ta yan sonras nda kendilerine dayat lan ko ullar alt nda bedel ödeyen 
insanlar n ya ama tutunma, ç kar sa lama, yükselme, ba kalar  taraf ndan onaylanma, yeni bir benlik 
edinme vs. çabalar  içinde bocalamalar n ; konformizmin dayatt  ko ullar alt nda ya amlar n  oradan 
oraya sürüklenerek idame ettirme çabalar n  öyküler. 

Konformist ki ilikler veya yapay kimlikler 

Ya ama dair seçimleri, kararlar  ve eylemleri ile insan kendi gerçekli ini in a eder. Seçimler ki inin 
içinde var olmak iste i dünyaya dair beklentileri, istekleri ve tasar mlar  ile ilintili olup bu do rultuda 
belirlenir. Ya am ki iye birden çok seçim olana  sunar; özgür irademizle kendi ya ant m za dair 
yapaca m z seçimler, önceledi imiz ya am tarz  ayn  zamanda ki ili imizi de seçmemizi sa lar. Ki inin 
ne olaca na, kendini nas l tasarlad na yönelik yapt  bu özgür seçim ayn  zamanda seçilen ya am n, 
tasarlanan ki ili in sorumlulu unu omuzlar na yükler. Bu yüzden insan seçti i ya am n gereklerini yeri 
getirme, iyi yönlerinin yan  s ra kötü taraflar n  da kabullenme durumundad r; sorumluluk gerektiren 
özgürlük ki iye gerekti inde bedel ödemeyi dayat r. Çünkü her yap -seçilen ya am ve ki ilik-belirli eylem 
olanaklar  ve tutumlardan kuruludur, ki i ise seçilen yap n n gereklerini yerine getirmek zorunda olup 
kaç nma imtiyaz na sahip de ildir (Adugit, 2013: 65-66). Berlin Oteli’nde ayn  ekilde Nazileri iktidara 
ta yan insanlar, kendi seçtikleri ya am n bedelini ödemektedir. S n rlar , davran  ve tutum biçimleri 
Naziler taraf ndan belirlenmi  bu ya am içinde insanlar, kendilerini güvene alma, d lanmama, 
ötekile tirilmeme ad na konformizmi benimsemektedir. Bir kesim de herhangi bir bask  veya zorlama 
olmadan salt ç karlar elde etmek için konformist davran r.     

Nasyonal Sosyalizm, egemen oldu u y llarda yaln zca resmigeçitler veya mar larla de il ayn  zamanda 
kamusal ve özel alanda insanlar aras  ili kileri yeniden düzenleyerek varl n  iyiden iyiye hissettirmi tir. 
Öyle ki 1933’den itibaren geleneksel olan selamla ma kal plar na kadar müdahale etmi , gündelik 
ya ama ait bu davran  kural  geleneksel olmaktan ç km  siyasi bir eyleme dönü mü tür. “Heil Hitler!”, 
Nazizm’i onaylamak ve eskiyi reddetmek anlam  ta rken “Grüß Gott!” ifadesi Nazi kar tl  olarak 
anla lm t r (Süß, 2018: 113-114). Nasyonal sosyalizmin egemen oldu u karanl k dönemin öykülendi i 
romanda, karakterlerin söylemlerine ve davran  biçimlerine yans yan zorunlu uyma biçimleri aras nda 
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bu selamlama biçimi dikkat çeker. Heil Hitler! demek, romanda ayn  zamanda ötekile tirilmenin önüne 
geçen bir söylem, zorunlu konformizmin d avurumudur:  

Bu, Führer’in resmi, güleç yüzlü bir portresiydi: Yay k a z n n budala ifadesine rötu  yap lm , 
s radan buruna en soylu hatlar kazand r lm  ve i kin gözlere ate li bir bak  verilmi ti. Bu görüntü 
Avrupa’da o denli yay lm t  ki, insanlar art k Führer’in gerçek çizgilerini unutmu lard . Ama bu eski 
bir hileydi ve Cesar’dan Napoleon’a kadar, bütün hükümdarlar taraf ndan kullan lagelmi ti. Schmidt 
biraz tiksintiyle resme bakt , küçük taburesinin üstüne üzerine ç kt  ve duvarda çivi çakacak bir yer 
arad  (s.5). Kesinlikle. Art k benim gitmem gerek. Heil Hitler! dedi Schmidt isteksizce (s.9).  

Sosyal ya am n Nazile tirilmesinin do al bir sonucu olarak ortaya ç kan ve romanda Schmidt 
karakteriyle yans t lan bu zorunlu uyma biçimleri bir yandan da Jung’un persona’s n  ak llara getirir. 
Jung’un terminolojisinde persona, sosyal ili kilerde insan n sergiledi i davran  ve uyuma i aret eder. 
Öyle ki bu davran  ve uyum biçimi, içinde var olunan dünyan n bir dayatmas d r ve insanlar  bir ekilde 
bu beklentileri yerine getirmeye zorlar (Jung, 2005: 55). Romanda öykülenen Nasyonal Sosyalizm 
döneminde de insanlar bir nevi maskelerini (persona) takm , Nazilerin beklentilerini kar lamaya 
çal t klar  bir dünyada ötekile tirilmeden var olmaya çal maktad r.  

Konformizmin sosyal ili kilerde birey üzerindeki en çarp k yans ma biçimi romanda evliliktir. Bu özel 
sosyal ili ki biçimi konformist ya am tarz n n benimsenmesiyle, bamba ka bir forma bürünerek adeta 
ba kala m geçirmi tir. A k, cinsellik, aile kurma veya soyunu devam ettirme gibi evlili in temel 
motivasyonlar n n yerini ç kara dayal  ili kiler alm , evlili e gerekçe olmu tur: 

Güzel ve zarif giyimli olan kad nlar da vard . Kad nlar n çirkin ve hantal olan bir k sm  da  
Hausfrau’nun sürekli rozetini ta yorlard . Bunlar n en hantal , en göze çarpan , en gülünç k l kl s , 
Gauleiter Heinrich Plottke’nin kar s  Frau Plottke’ydi. Plottke’nin kendisinin de sevimsiz bir yüzü 
vard … Plotke kar s n  sevmiyordu, üstelik onu seven kimse yoktu; ama kad n Hitler’in hayranlar  
aras nda, ilk s rada olanlardan biriydi. Partinin eskileri, bu cins kad nlara ‘Varisliler Tugay ’ 
diyorlard .  Kad n n hizmetleri, Plottke’ye Führer’in nimetlerini sa l yordu ve onun kocas  olmak 
yararl yd  (s. 20-21).  

Romanda uymac l  özel ili kilere sirayet eden karakterine varan geni  bir çerçevede ele alan Baum, 
konformist ayd n sorununu görmezden gelmez ve ele tiri oklar n  topluma yüz çevirmi  ayd nlara 
yöneltmek istercesine konuyu irdeler. Romanda Nazilerin hegemonyas na girmi  konformist entelektüel 
kesimi temsilen yazar Koenig yer al r. Di er yazarlar Nasyonal Sosyalist rejimin tehditkâr, bask lay c , 
k s tlay c  yap s ndan ötürü sürgün edilmi  ya da kaçm lard r. Koenig ise Üçüncü Reich’ n yazar  olmay  
kabullenmi , onlar n istekleri do rultusunda yaz nsal yap tlar vererek konformist davranmay  tercih 
etmi tir. “Di erleri kendili inden kaçarken veya zorunlu olarak sürgüne gönderilirken, Avrupa 
s n f ndan tek yazar olarak kalm t . Askeri amaçla kullan lan tumturakl , abart l  öyküleri ve sava  
ilahilerini sipari  üzerine üretiyordu” (s.82). Baum, yazar Koenig’i ayn  zamanda Hitler’i iktidara ta yan 
patolojik dü ünce yap s na sahip insanlar -Almanlar n orta s n f - temsil eden bir figür olarak tasarlar. 
Koenig, Almanl  yücelten dü ünce yap s na sahip, boyunduruk alt nda olmay -Hitler ve Nasyonal 
Sosyalizm egemenli i alt nda olmay - özgür dü ünce ve eyleme tercih eden biridir. Bir ideolojinin 
boyunduru u alt nda olman n varolu sal gerekçesini hayk rmak istercesine yazar Koenig dü üncelerini 
agresif bir tonda u ifadelerle dile getirir:  

Goethe züppenin tekiydi, Helene’den, Roma’dan, talya’dan ve bütün eytani güzelliklerden 
esinlenirken, Almanya’dan hiçbir ey alam yordu, diye ba r rken Koenig tümüyle sarho tu. O, 
Beethoven’i sevmiyor, Kleist’i hor görüyordu. Gotik sanat n n bütün ustalar  Goethe’yi 
tiksindiriyordu. Ama Alman ruhu gotiktir. Bu ruh soyuttur, karanl klarla doludur ve bir olu un 
görüntüsüne sahiptir. Çarp kt r, i kenceye u ram t r ve ac  çekmeyi sever… Sizlerden hiçbiriniz 
Almanya’y  anlayamaz. Toplumculuk, militarizm, disiplin diye nitelendikleriniz; Prusya’n n körü 
körüne emir verme ve emre uyma kanunudur. Kendi duygusal ve ölçüsüz derin h rs ndan korktu u 
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içindir ki, Alman ulusu sürekli bir zincire vurulma ve k rbaçlanma duyumsamas  içindedir. Alman 
hür olmay  istemez. Çünkü bu onun özbenli inin parçalanmas  demektir (s.86). 

Ayd nlar, ya am n anlam n  maddi ç kar aray  ve kendinden beklenileni yapma/uymac l k ile dolduran 
kitlelerden belirgin biçimde ayr lan ki ilerdir. Modern dönemlere de in ayd n, amac  dünyevi olana 
yönelik olmayan felsefeci, din adam , edebiyat insan  ve sanatç y  tan mlamak için kullan lm , ya ama 
bak  aç lar  di er insan y nlar nkiyle bir kar tl k ili kisi içerisinde olmu tur. Öyle ki insanlar siyasi 
ihtiraslar n pe inden sürüklenirken, ayd nlar bu ihtiraslardan kopuk ya da tamamen kay ts zd r. 
Ayd nlar, e itimsiz güruhun siyasi ihtiraslar pe inden sürüklenmesini ve iki bin y l boyunca yol açt  
kötülüklerin ve nefretlerin önüne geçemeseler de iyili i bir de er olarak yüceltmeyi ba arm lard r. 
Ancak 19.yüzy l n sonundan itibaren ayd nlar, siyasi ihtiraslara kap lm , di er insanlar n ihtiraslar n  
hafifletme i levi üstlenmesi gerekenler bu ihtiras  alevlendirme görevini devralm ; bir bak ma hem 
insanl a hem de ayd nl a ihanet etmi lerdir. Ortaya ç kan bu yeni ayd nlar, a r c , nefretle dolu, sabit 
fikirlere sahip ve arzular n n pe inden sürüklenen karakteristikte olup, e itimsiz y nlar  gerekti inde 
dizginlemesi gerekirken hizmetine girmi tir art k. Bu ayd nlar kendini devlet i lerine vererek daha da 
güçlenme, e itimsiz insanlar n ihtiraslar n  benimseyerek onlar n kalbinde yer edinme çabas  daha 
do rusu ihanet içindelerdir (Benda, 2006: 37-40). Nazilerle olan ili kileri ve yazarl n  Nazilerin 
öngördü ü bir çizgide yürüten roman figürü Koenig ayn  zamanda Nasyonal Sosyalistlerin sald rgan ve 
di er uluslar  ötekile tiren zenofobik tutumuna kar  durmas  gerekirken onlara özde le ti inden bir 
nevi ayd n ihaneti içindedir. 

Hemcinslerine ana figürlerden biri olan Lisa Doorn ba ta olmak üzere roman nda yer veren Baum, 
kad n n Nasyonal Sosyalist toplumdaki varolu  biçimini aksettirmek ister. Berlin Oteli’nde konformizm 
yan lg s  içindeki kad n, s n rlar  erkek egemen anlay  taraf ndan belirlenen bir ya am süren yapay 
kimlikleri temsil eder. Romanda olaylar n merkezinde yer alan kad n figürlerden biri aktris Lisa 
Doorn’dur. Viyana’da fakirlik içinde ya ayan be  çocuklu bir aileden gelen Lisa’ n ya am , Hitler ile 
kar la mas yla bamba ka bir yöne evirilmi tir. “Sonra da o unutulmaz an, Führer’in arabas n n duru u 
ve onun e ilerek, nemli ve titrek ellerinden bir kucak dolu u çiçe i al  vard ” (s. 37). Bu kar la man n 
duvar afi lerinde yer almas yla ya am  bir anda de i mi , Nazi taraftar  Johannnes König taraf ndan 
ke fedilmi , k sa sürede kendini sahnede ba rol oynarken ve Hitler taraf ndan alk lan rken bulmu tur. 
Genç, çekici ve zeki bir kad n olan aktris, romanda Üçüncü Reich döneminin konformist sanatç s  olarak 
belirir. Nasyonal Sosyalistlerle olan dostluklar  ve baz lar yla ya ad  gönül ili kileri ona konforlu bir 
ya am n ve öhretin kap lar n  sonuna kadar açm t r. Bu ayr cal kl  ya am n keyfini süren aktris bir 
yandan da Nasyonal Sosyalist ö retileri içselle tirmi  oldu undan kendine ve daha önemlisi topluma 
yabanc la m  bir sanatç  traji i ya amaktad r:  

Ülkeyi yönetenler onun dostlar yd . Lisa bundan gurur duyuyordu. Bunlardan birkaç n n özel ekilde 
ya am na girmesi ona pek bir eye mal olmam t . Onlar n her birine ba lanm , onlara hayranl k 
beslemi , imdi generale gösterdi i sayg n n benzerini göstermi ti… Dünyan n derinliklerine kadar 
uzanan sars nt lar, onun akl n  pek az kurcal yordu. Yurdunu seviyor ve onun üstünlü ünden hiç 
üphe etmiyordu. yi ve soylu ne varsa Almanya’ya ait oldu una inan yordu. Müzik, iir, ilim, felsefe, 

tiyatro, sinema, yollar ve manzaralar, onu ba layan bütün bu derin ve içten olgular hep Almand . 
Eksiksiz ve saf dinsel inançs zl ndaki Lisa, Üçüncü Reich’ n bu çocu u, hiç dü ünmeden ve kay ts z 
Yeni Düzeni’nin kutsal kitab na inan yordu. Ona hiç durmaks z n, Almanya’n n kutsal görevinin, Yeni 
Düzen’i dünyan n dört bir yan na yaymak oldu unu tekrarlatm lard . Bütün bir dünyan n bu güzel 
nimeti payla acak olmas  dü üncesiyle bile, içi bazen mutluluk doluyordu  (s. 51). 

Konformizm ve kad n ba lam nda ele al nd nda romanda di er önemli bir figür olarak Tilli yer al r. 
Tilli, güzelli i ile dikkat çeken ancak sahip oldu u bu estetik de eri aktris Lisa Doorn gibi lehine 
kullanamayan, erkekler için cinsel bir obje olmadan öteye geçemeyen bir kad n olarak betimlenir. “Baz  
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ilkel kavimlerin kutsal yontular  gibi Tilli de cinsellikten ibaretti… Tilli isteyenler için çal an bir zevk 
makinesinden ba ka bir ey de ildi” (s.28). Ya am n , bedenini di er insanlara sunarak kazanan Tilli bir 
yandan da muhbirlik yapmakta, Nasyonal Sosyalistlere bilgi s zd rmaktad r. Nazilere bilgi vermek 
ya am n  güvence alt na alman n, hain olmad n  kan tlamas n n yegâne yolu ayn  zamanda onaylanma 
ad na sergilenen konformist bir davran t r. Tilli karakterinin içine dü tü ü bu durumun sebebi 
mazisinde ya ad  bir a k öyküsünde gizlidir. Nasyonal Sosyalistlerin rkç  ö retileri ile ters dü mü  
geçmi te bir Yahudi genç ile birliktelik ya am  sonras nda kendini üstesinden gelinmesi zor, yoksulluk 
ve kötülü ün çevreledi i bir ya am n içinde bulmu tur: 

Birkaç y l oluyor, onun ve benim foto raflar m z ayn  gün gazetelerde yay nland . Lisa Doorn Führer’e 
çiçek sunan Küçük bir k zd . Bana gelince, sokaklarda boynundaki; Ben bir Yahudi’yle yatt m” yaz l  
bir levhayla dola t r lan genç k zd m. te bu nedendendir ki, o imdi milletin ilahesidir, ben de 
oldu um gibiyim….Evet, Bay Nichols, i te ba lang c m böyle oldu. Viday  s kmakla i e ba lad lar ve 
bana bütün istediklerini yapt rd lar. Böylece tepetaklak yuvarland m, bir karabasandaym m gibi 
yuvarland m, yuvarland m (s.236-237). 

Romanda her iki kad n n ya am  kar tl klar düzleminde betimlense de konformizmin yaratt  trajedi 
ortakt r. Lisa Doorn’un varl kl  bir ya am sürerken Tilli’nin zorluklar içinde peri an bir dünyada ya am 
mücadelesi vermesi yazg lar n  farkl  k lmaz. Aksine her iki kad n da kendine dayat lan do rular -
dü ünceleri, fikir, eylem tarzlar n - kabullenerek kendine yabanc la an bireyi temsil eder. Ayn  zamanda 
kad n bedeninin metala t r lmas  ortak yazg ya dâhildir; biri ya am n  idame ettirmek için para kar l  
erkeklerle ili kiye girerken di eri konformizmin sa lad  lt l  dünyay  kaybetmeme ad na istemeyerek 
de olsa gönül ili kileri içine girmektedir.   

Prangalar  k rmak: Nonkonformizm ve(ya) direni  

Tarihi perspektiften incelendi inde Nasyonal Sosyalizm’e kar  direni in, eylem motiflerindeki farkl l k 
nedeniyle tipolojisinin ortaya ç kar lmas  mümkün de ildir. Direni ler, siyasi veya dini sebeplerden 
ötürü, kurbanlara kar  duyulan merhametten veya suçluluk duygusundan geli mi tir. Bu yüzden 
direni i, amac  Nazizm’i devirme olan siyasi harekete indirgeme yerine Nazi ideolojini reddeden her 
türlü aktif veya pasif davran  biçimleri olarak tan mlama yönünde öneriler olmu tur. Bu ba lamda 
nerdeyse günlük ya am n bir parças  haline gelen Hitler selam  vermemek veya gamal  haç yerine kilise 
bayraklar n n pencerelerden as lmas  ya da gençlik hareketlerinin dikte edilen müzik türleri yerine 
ba kaca-caz, swing-müzikler dinlemeleri direni  olarak tan mlanm  ancak bunlar rejimi y kmada 
yetersiz olaca ndan kabul görmemi tir. Direni in ne oldu u konusunda fikir birli i sa lanmam  olsa 
da bunlar her halükarda nonkonformist davran lar d r (Liepach, 2001: 50-53). Ayr ca Hitler Gençli i 
üyelerinin bir bölümünün yo un askeri e itimleri, siyasi telkinleri ve bedenleri üzerinden 
gerçekle tirilen biyopolitikay  reddederek kendi kaderlerini tayin etme ve bireysellikleri savunma 
yönünde att  ad mlar nonkonformist davran lar olarak tarihe geçmi tir (Liepach: 21-22).  Baum, 
roman nda Martin Richter üzerinden bu tarihi gerçekli e göndermede bulunur; Hitler Gençli i’ndeki 
huzursuz k p rdanmalardan geli en nonkonformizmi daha da ileri ta yarak direni  olarak kurgular.  

Yazar n kitlelere ça r da bulunma, onlara belirli bir dü ünce ve eylem biçimini telkin etme gayesi ayn  
zamanda metnin ana iletisi olan tiranl a kar  mücadeledir. Bireyin kendini ifade etme, eylemde 
bulunma ve sessini yükseltmesini olanaks z k lan Nasyonal Sosyalizme kar  duru  tiranl kla mücadele 
ile e anlaml d r. nsanlar n ç karlar n  önceledi i, korkudan kö eye sinip özgürlüklerini yitirme 
pahas na boyunduruk alt nda ya ama kaderini kabullendikleri bir zamanda fa izme kar  direni in, 
uymac l a kar  özgürlü ün sembolü olarak roman n ana figürü olarak Martin Richter’i öne ç kar r.  
Richter, Nazi taraftarlar n n bulu ma noktas  ve s na  haline gelen otelde saklanmaktad r. Richter, 
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ba larda rejim taraftar d r. “Ben de bir zamanlar Führer’e bir Mesih gibi inanm t m” (s.68). Ancak daha 
sonra Hitler’in vaatlerinin gerçek olmak bir yana, Almanya’y  çökü e sürükledi i ve halk na ihanet 
etti ini görmesiyle fikirleri yön de i tirmi  bunun üzerine ö rencilerden olu an bir direni  hareketi 
olu turup liderli ini üstlenmi tir. Ana figürdeki bu de i im nonkonformizmin felsefesiyle yak ndan 
ili kilidir, çünkü “nonkonformizm, ya amda ahlak, de er yarg s  veya hakikat diye bir ey olmad , 
sosyal ya am n anlams z, yarars z oldu u felsefesini bünyesinde bar nd rmaktad r” (Sar kaya, 2013: 
233). Richter’in nonkonformist eylem biçimi, Nazilere boyun e mek zorunda kalm  insanlar  
konformist güruhu cesaretlendiren, de i im ve dönü üme giden yolda öncü bir rol üstlenmektedir: 

Richter, duvarlara yaz lan bir isimdi, yaln zca. Bir f s lt , bir söylenti, bir tehdit ve uykusuz geceleri 
dolduran bir korkuydu; bu bir tutku, bir umut, bir efsaneydi. Evlerin duvarlar nda görülüyordu: 
“Richter’i öldürebilirsiniz, ama onun ruhunu asla öldüremezsiniz!” Bu, duvarlarda, otomobillerde, 
metronun kalabal k vagonlar nda, halka aç k parklarda, otobüslerde ve an tlar n kaidelerinde 
yaz lm  bulunuyordu. Polis devriyeleri bu yaz lar  silmek için dola yor, gördükleri yerlerde bütün 
gece boyunca nöbet tutuyordu. Ertesi gün ayn  duvar yaz s n  buluyorlard : “ Richter’i öldüreceksiniz, 
ama onun ruhunu asla öldüremeyeceksiniz!” (s.10).  

Nasyonal Sosyalizm kar t  eylemlerinden dolay  tutuklanan ancak daha sonra bir ekilde kaçmay  
ba aran Richter’in Nazilerle alay edercesine onlar n s na  olan otelde bir süre saklanmas  roman n 
çok zincirli olay örgüsünün önemli bir parças d r. Çünkü polis aramas  s ras nda gizlenmek için odas na 
girdi i Lisa Doorn’un de i imini bu kar la ma sa lar. Lisa odas nda gizlenmeye çal an Richter ile ilk 
kez göz göze geldi inde korku ile pani e kap l r. Önünde iki seçenek vard r; onu ele vermek veya ona 
yard m etmek. Bu ikilem içinde bocalarken onunla konu maya ba lar, Martin’in kendisi ve 
arkada lar n n ba na gelenleri oyuncuya aktarmas yla akl  kar r. Ancak Nasyonal Sosyalizm rejiminin 
bütün nimetlerinden yararlanan, ya am ndan olanca mutlu iken ona yard m etmek anlams z 
gelmektedir, çünkü onun bak  aç s  oldukça farkl d r. “Ac n z  ay plam yorum, dedi Lisa, derinden 
yaralanm t . Ama bu yanl , Bütün söyledikleriniz yanl . Almanya’n n Führer taraf ndan aya a 
kald r lmadan ve bugünkü haline getirilmeden önce ne oldu unu unuttunuz mu? Fakir ve mutsuz 
sürünüp duruyorduk. Art k, güçlüyüz, yeniyoruz ve kudretliyiz” (s.67).  Bunlar  söylerken içten içe kendi 
ya am n  sorgulamaya, görkemli ya am nda özgür olup olmad n  konusunda dü ünmeye ba lar 
ya ad  ikilem adeta varolu sal bir bunal ma dönü ür: 

Lisa, daha bir saat öncesine kadar hiç tan mad  bu yüzün çizgilerini incelemeyi sürdürdü: Bu kadar 
k sa bir zamanda, bu derece al lm  olmas  ne hayret vericiydi. K vr mlar yla s rt , yaras , yara izleri 
ve bir ba kald r , bir azap kayna  olan fikirleri Lisa’n n gözlerine kaz nm t … ”Özgürlük mü?”  diye 
dü ündü Lisa… Özgürlük zahmetli ve ac kl yd . O çok ac  çekmi , korkmu tu, saklanmak zorunda ve 
her an tehlike içindeydi. Bu özgürlük müydü? Onu art k tan yor muyum? Özgürlük klasik piyeslerde 
kula a ho  gelen, alk land  galerilerde yükselen bir sözcüktü… Rahat ya am n  buland raca  için 
görmek ve tan mak istemedi i uuralt n n derinliklerine gömdü ü, unuttu u eyler, bir an lar demeti 
aniden Lisa’n n belle ine ü ü tü. Çok azd lar neredeyse bir avuç dolusu, ama özgürlü ü tan yorlard  
(s.70).  

Baum, okuyucuya özgürlük gibi ba at bir insani de eri an msatmak ve zor zamanlarda da olsa insan 
onuruna yak r biçimde davranman n gereklili ini yeniden ke fettirmek için bu noktada Lisa Doorn’da 
zihniyet de i imini devreye sokar. Bu de i im, konformist dü ünceden özgür dü ünceye dönü ümdür. 
Kendine dayat lan ve kan ksad  ya ama yönelik yapt  sorgulamalar Lisa Doorn’un kendilik 
de erlerine dönmesine yeter. Kendine yabanc la t n  fark etmesiyle adeta konformizmin prangalar n  
k rar. Roman n ba lar nda Nazilerin güdümünde tutsakl  özgürlü e ye lemesiyle anti kahraman 
portresi çizen aktris art k özgürlük yanl s , ya am  pahas na kendini tehlikeye atan gerçek bir kahramana 
evrilir. Tutsak olman n s rt na yükledi i a rl ktan kurtulmak isteyen Lisa Doorn oyunculuk yetene ini 
de kullanarak Richter’in kaçmas na, özgürlük mücadelesine devam etmesine yard m eder. Bir yandan 
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da ona â k olan Lisa, roman n sonunda lt l  ya am n  arkada b rakarak Richter ile yeni bir ya ama 
ad m atar. Ancak buradaki a k , kar  cinse kar  olan duygulan m olarak de il alegorik bir düzlemde 
de erlendirmek yerinde olacakt r. Çünkü Richter’deki özgürlük ve cesaret, kad ndaki zihniyet 
de i imini tetikleyen ve onu kar  cinse ba layan ana unsurlar olarak ön plana ç kmaktad r. 

Romanda konformizmin prangalar ndan kurtulan bireyleri yans tma aç s ndan öne ç kan ba ka figürler 
de yer al r. Bu ba lamda anlat n n ba nda yetkeye boyun e en, uyumcu davran lar yla kendi 
olamaman n traji ini ya ayan ngiliz tutsak Geoffrey Nichols ve Tilli roman n sonlar na do ru di er 
insanlar  önceleyen özgeci bir davran  benimserler. Otelde tutsak oldu u süre boyunca kendi ülkesi 
ngiltere aleyhine propaganda yay n  yapan Nichols, roman n sonlar na do ru özgürlükçü bir dü ünce 

ve eylem biçimini benimser. Radyo yay n  s ras nda Almanya propagandas  yapmas  beklenirken, 
ngilizleri cesaretlendiren cümleler sarf eder. “Gemi bat yor, sald r lar n z  sürdürün, gelmeye ve 

bombalamaya devam edin. Gerçe i söylüyorum! Amca yakla n, onlara en sert ekilde vurun, 
çöküyorlar, biz kazanaca z” (s.244). Kendini temize ç karmak için ülkesine verdi i bu mesaj, ya am na 
mal olsa da özgürlü ünü elde etmi  olur.  

Nonkonformizm, Nichols’un bu davran yla romanda adeta dalga etkisi yapar; ba kald rma biçiminde 
kendini gösteren eylem biçimi adeta birinden ötekine bula an bir fenomene dönü ür. Nazilerin 
muhbirli ini yapan Tilli de ya am n  tehlikeye atma pahas na eski sevgilisinin-Yahudi olan- annesine 
yard m eder. Bu davran n n kendisini içinde bulundu u durumdan daha zor bir duruma dü ürece ini 
bilmesine ra men, oteldeki bombard man s ras nda otele gizlice giren sevgilisinin annesi Frau Baruch’u 
savunur. Nasyonal Sosyalistlerin bar na  olan otele Yahudi bir kad n n girmesine sinirlenen Gauleter’e 
yönelik Tiili’nin sarf eti i cümleler ise boyunduruk alt nda olman n dayan lmaz a rl ndan kurtulmak 
isteyen birinin adeta ç l d r: 

Çok sevdi im iki erkek karde im vard , onlar da Rusya’n n so u unda öldü. una buna ba land m, 
ama onlar da gitti, ama ben ya yorum. ngiliz’i seviyordum, ama art k o da burada de il. Bombalar  
dinleyin, dinleyin onlar ! Hepsi bizim için! Neden art k ba ka eylere ba lanay m? Oyunu kaybettiniz, 
Herr Gauleiter; sizden korkmuyorum. Ne yaparsan z yap n, siz kapana k s lm  bir faresiniz.! Ah! 

uraya bir bomba dü se de hepimizi, sizi, beni, Yahudileri, ari rktan olanlar  ve di erlerini hep 
birlikte öldürse, ne kadar ho uma gidecek. Ölmeyi isterdim, ama sizinle ayn  mezara gömülmek beni 
tiksindiriyor!  (s. 257).  

Romanda Nazilere kar  direni in sembol ismi Richter’in kaç na yard m eden aktris Lisa Doorn ve 
ngiliz tutsak Nichols’un d nda Phlippe, Gaston, komi Adolph, Adolph’un babas  gibi karakterlere yer 

verilir. Yazar bu geni  ki i kadrosuna yer vererek konformizme tepki olarak ortaya ç kan direni in, 
bireysel çabalay tan ç k p kitle içinde geni leyen ve yay lan bir fenomene dönü mesinde birlik ve 
beraberli in önemli oldu unu okuyucu kitlesine hat rlatmak ister. Ayr ca romanda gözden kaçmamas  
gereken di er bir nokta ise direni in sembol ismi Martin Richter, Aktris Lisa Doorn, Tilli ve ngiliz tutsak 
Nichols’un ba larda Nazizm’in savunucular -baz lar  zorunlu olmakla beraber-olmalar na ra men 
roman n sonunda zihinsel olarak de i im gösteren dinamik figürler olarak kurguland d r. Bu 
ba lamda roman n ayn  zamanda dönemin toplumsal dönü ümünü öyküledi i söylenebilir.  

Sonuç 

Nasyonal Sosyalizm döneminin toplumsal gerçekli ini duyumsatmaya çal t  Berlin Oteli roman nda 
Baum, mekân olarak mikro kozmos i levi üstlenen oteli tercih eder. Yaz nda s kça yinelenen motiflerden 
olan otel, romanda hem Naziler ve zengin çevreleri-sanayici, bankac , firma temsilcileri-hem de yazar, 
sanatç , ö renci, fahi e, i birlikçi gibi toplumun önemli bir kesimi temsil edenler için bir s nakt r. Söz 
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konusu mikro evrende toplumu simule eden konuklar bir bak ma Nazileri iktidara ta yarak kendi tayin 
ettikleri kaderlerin bedelini ödeyen y nlar  temsil etmekte, s n rlar  belirlenmi  bir ekilde kendilerine 
biçilen rolleri oynamaktad r. Bu roller çal mam zda ele ald m z konformizme i aret eder.  Berlin 
Oteli’nde konformizmin toplumdaki yans malar n  farkl  boyutlar yla görmek mümkündür. Bir kesim 
için ç karlara hizmet eden bir kesim ise zorbal a kar  ya amda kalma ad na zorunlu olarak geli tirilmi  
bir yap dad r. Ç kara dayal  konformizmi romanda yaln zca Hitler’e yak nla mak için sevmedi i bir 
kad nda evlenen Gauleiter Plotke, Üçüncü Reich’in nimetlerinden sonuna kadar faydalanan aktris Lisa 
Doorn ve ayd n ihaneti ile tan mlanabilecek, Nazilerin dikteleri ile yaz lar kaleme alan yazar Koenig 
ki ilerinde görürüz. Zorunlu konformizmin en basit örne i romanda Hitler selam  olmakla birlikte 
ayr ca Nazilerin bask lar yla muhbirlik yapan Tilli ve Nazi propagandas  yapmaya zorlanan tutsak 
Nichols’da görmekteyiz. Söz konusu ki iler kendilik de erlerinden yoksun olduklar ndan ayn  zamanda 
yapay kimlikleri simgeler.  

Romanda bir taraftan adeta kimlikten yoksun bedenlerle ya amay  kabullenmi  karakterlerin 
bocalamalar  öykülenirken bir taraftan da yaz nsal bir strateji izlenerek konformizmin a rl  alt nda 
ezilen bu kesimin kar s na Nazizm’e kar  mücadele eden karakterler yerle tirilir. Bunlar n ba nda 
roman n ana figürü Martin Richter gelir. Önceleri Nazi taraftar  olan Richter, gerçek yüzlerini gördükten 
sonra onlardan uzakla m  cephe alm t r. Bu yönüyle Richter, yazar n okuyucuya telkin etmek istedi i 
cesaret, de i im ve dönü ümün sembol ismidir. Toplumsal de i im ve dönü ümün en zor zamanlarda 
dahi mümkün oldu unu vurgulamak isteyen yazar Richter d nda Lisa Doorn, Tilli ve tutsak Nichols 
gibi roman karakterlerini de dinamik bir biçimde kurgulam t r. Bu karakterler roman n sonlar na 
do ru Nazilerin zorbal na boyun e meyerek ya amlar  pahas na bir kar  duru  benimser; Lisa Doorn 
ihti aml  ya am na s rt çevirerek Richter’in mücadelesinde yan nda yer al rken, Tilli ve Nichols Nazilere 
kar  sesini yükseltip adeta prangalar ndan kurtulurlar.   
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50-Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin “el-Lüzûmiyyât”  ile William Blake’in “Masumiyet ve 
Tecrübe ark lar ” adl  eserlerinde pesimizm 

Hasan HARMANCI1 

APA: Harmanc , H. (2022). Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin “el-Lüzûmiyyât”  ile William Blake’in 
“Masumiyet ve Tecrübe ark lar ” adl  eserlerinde pesimizm. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 825-840. DOI: 10.29000/rumelide.1074105. 

Öz 

Bu makale Klasik dönem Arap Edebiyat ’n n önde gelen isimlerinden biri olan Ebu’l-Alâ el-
Ma’arrî’nin el-Lüzûmiyyât’  ile Romantik dönem ngiliz Edebiyat  dendi i zaman akla gelen ilk 
airlerinden William Blake’in Masumiyet ve Tecrübe ark lar  kitab ndaki iirlerde geçen pesimizm 

örneklerini mukayesesini ihtiva etmekte olup birbirinden tamamen farkl  tarih, kültür ve co rafyada 
ya am  iki mühim edebi ahsiyetin eserlerinin bir kavram üzerinden benzerliklerini ve farkl l klar n  
incelemeyi amaçlamaktad r. Hem Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî hem de William Blake do u tan gelen estetik 
hünerlerinin yan  s ra ya ad  zaman ve mekân n özelliklerini de iir dünyalar na yans tt  
bilinmektedir. Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî toplumsal sorunlar n had safhada oldu u bir tarihi süreçte siyasî, 
iktisadî, içtimaî ele tirilerle dolu pek çok iir örnekleri ile kar m za ç karken di er taraftan ngiliz 
air William Blake modern dünyan n filizlenip vücut buldu u, rasyonalitenin ve maddiyat n yegâne 

ölçü oldu u bir co rafyada mistik ve romantik olana temayül edip iirlerinde mevzu bahis toplumsal 
süreci k yas ya ele tirdi i görülmektedir. Farkl  zaman, farkl  mekân ve farkl  kültürlerden gelen bu 
iki sanatç n n eserlerine bak ld nda ayn  ruh halinin tezahürü olabilecek iirler söyledi i tespit 
edilmi tir. Hem Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî hem de William Blake’in iirlerine pesimizm kavram  üzerinden 
yap lan kar la t rmal  edebiyat alan ndaki bu inceleme di er bir taraftan da as rlar önceki tarihi 
Britanya adas  ile kadim Diyâr-  am co rafyalar n  farkl  disiplinler arac l  vas tas  ile bir okuma 
olacakt r. 

Anahtar kelimeler: Klasik Arap iiri, Romantik Dönem ngiliz Edebiyat , Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî, 
William Blake, Pesimizm 

Pessimism in Ebu'l-Alâ el-Ma'arrî's "al-Lüzûmiyyât" and William Blake's "Songs 
of Innocence and Experience" 

Abstract 

This article is about Innocence and Experience by el-Ma’arrî’s al-Lüzûmiyyât, one of the leading 
names in Classical Arabic Literature, and Blake, one of the first poets that come to mind when 
Romantic Period English Literature is mentioned. His songs contain a comparison of the examples 
of pessimism in the poems in his book, and it aims to examine the similarities and differences of the 
works of two important literary figures, who lived in completely different history, culture and 
geography, through a concept. It is known that both poetry reflect their innate aesthetic skills as well 
as the characteristics of the time and place they live in to their worlds of poetry. While el-Ma’arrî 
comes across with many poetry examples full of political, economic and social criticism in a historical 
process; on the other hand Blake, is the only place where rationality and materiality sprout and come 
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into being in the modern world. It is seen that he leans towards the mystical and romantic in a 
geography where he is the measure and criticizes the social process in question in his poems. When 
the works of these two artists, who came from different times, different places and different cultures, 
were examined, it was determined that they sang poems that could be the manifestation of the same 
mood. This comparative literature review, based on the concept of pessimism, on the poems of both 
el-Ma’arri and Blake, on the other hand, interdisciplinary analyzes the historical British and 
Damascus. 

Keywords: Classical Arabic Poetry, Romantic English Literature, Abu’l-Ala al-Ma’arri, William 
Blake, Pessimism 

Giri  

Arapça’da pesimizm kavram n n kar l  olan ( ) kelimesi ( ) kökünden türemi  olup sözlüklerde 

anlam olarak s kl kla “kötümserlik” (Wehr, 1974, s. 449), yan  s ra; bereketli u urlu olman n z tt , 
u ursuzlu a do ru yönelmek gibi (Manzûr, 1414, s. 316) kar l klar ile de verilmektedir. Felsefe 
disiplininde “her eyi kötü yan ndan alma tutumu; her eyi kötüye yorma e ilimi; dünyan n u anda 
oldu undan daha da kötüye gidece i yönünde duyulan sars lmaz inanç; hem dünyan n hem insan n 
özünde kötü oldu unu, kötünün iyiye, ac n n hazza, çirkinliklerin güzelliklere her durumda kendisini 
bütünüyle iyimser(ci)lik anlay n n kar s na yerle tiren ya am felsefesi” (Ula , 2002, s. 847) olarak 
aç klanmaktad r. Psikolojide ise “olumsuzculuk” eklinde kar l k bulan terim, “d ar dan yap lan 
önerilere, telkinlere ya da isteklere kar  aç k veya örtülü kar  ç kma veya direnme, istenen eyi 
yapmama veyahut tam tersini yapma” (Budak, 2000, s. 549) olarak tan mlanm t r. Hem Ebu’l-Alâ el-
Ma’arrî hem de William Blake yarat l tan getirdikleri özellikleri hem de ya ad  ça  ile etkile imlerinin 
bir sonucu olarak kendilerine has kurduklar  iir dünyalar , ba l  bulunduklar  milletlerin edebiyatlar na 
büyük bir zenginlik olarak tezahür etmi tir. Bu iki büyük airin iir dünyas nda pesimizm kavram n n 
ne ekilde yer etti ine bakmaya çal aca z.  

1. Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî, William Blake ve eserleri hakk nda k sa bilgi 

Edebiyat n hangi türünde eser veriyor olursa olsun, bir edibin yaz  dünyas  olu urken ba ka pek çok 
saikle birlikte üzerinde ya ad  mekân ve zaman dilimi önemli bir etken olarak kar m za ç kmaktad r. 
Çal man n bu bölümünde her iki airin hayatlar  ve ya ad klar  döneme k saca de inip ana bölümde bu 
tarihi sürecin iir dünyalar n n yans malar na bak lacakt r. 

1. 1. Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî ve el-Lüzûmiyyât 

Arap air ve filozof Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî bugünkü Suriye s n rlar  içinde kalan Ma’arratu’n-nu’mân’da, 
363/973 y l nda dünyaya geldi, 449/1057’de vefat etmi tir. Baba taraf ndan Tenûh kabilesine mensup 
olan Ebu’l-Alâ’n n babas  ve dedesi bu bölgede kad l k yapm t r. Annesi ise Halepli Benî Sebîke’dendir. 

air ve filozof el-Ma’arrî dört ya nda iken geçirdi i çiçek hastal  sebebiyle görme yetisini tamamen 
kaybetmesi onun iir ve ruh dünyas nda kal c  bir etki b rakm t r (el-Hamevî, 1993, s. 294-296). 

Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî ilk gençlik y llar n  bugünkü Suriye co rafyas nda geçirmi  bu topraklarda ya ayan 
bilginlerden, âlimlerden istifade etmi tir. Babas n  erken ya ta kaybetmi  olan airin hayat nda annesi 
merkezi bir rol oynar. am bölgesindeki k ymetli isimden istifade ettikten sonra dönemin ilim merkezi 
olan Ba dat’a giden el-Ma’arrî yine pek çok önde gelen isim ile tan m  ve onlardan pek çok ey 
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ö renmi  olsa da anne özlemi ile memleketine, annesinin yan na geri döndü ü (el-Fâhûrî, 1953, s. 686) 
kaynaklarda zikredilmi tir. 

Bir vak ftan gelen dü ük bir ücretle hayat n  idame ettirmi  olan Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî o zamanlar 
günümüzde vegan beslenme türü olarak tesmiye edilen bir tarzda ne et ne de süt ve yumurta gibi 
hayvansal ürünleri yiyordu. Ya ad  toplum içinde kabul edilmeyecek pek çok iddia ortaya koyan ve 
bunun sonucu olarak s k s k küfür ile itham edilen el-Ma’arrî’nin et ve hayvansal ürünleri tüketmemesi 
de uzak do u dinlerine intisap etti i iddialar na yol açm t r. Özellikle airin orta ya lar na denk gelen 
annesinin vefat  onu daha münzevi bir hale getirmi tir. 449/1057’de hayat n  kaybeden Ebu’l-Alâ el-
Ma’arrî’nin cenaze merasiminde seksen airin mersiye okudu u (Dayf, 1959, s. 60-61; el-Hamevî, 1993, 
s. 294-296; el-Fâhûrî, 1953, s. 686-693; Fahreddin, 1908, s. 6-18) pek çok kaynakta zikredilmektedir. 

Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin ya ad  dönemde slam dünyas na hâkim olan Abbasilerin tarihi bir bak ma 
toplumsal isyan ve karga an n tarihidir. Özellikle airin ya ad  (363/973 - 449/1057) Abbasîlerin 
üçüncü asr nda yo unla an din, mezhep ve iktisadi temelli çat malar içtimai alanda büyük sorunlara 
dönü ürken, sorunlar n ortaya ç kmas ndaki bir önemli etken de siyaset çevresindeki muhteris insanlar 
ve bu h rs n toplumsal hayata yans mas  olarak görülür. 

el-Ma’arrî zeki olmas  nedeniyle gözü gören pek çok ki inin yapamad klar n  yapt , satranç ve tavla 
oyunlar nda âmâ olmas n n eksikli ini hissetmedi i, hatta gözleri bu durumda oldu u için Cenâb-  
Allah’a ükretti i bilinmektedir. R zaeddin bin Fahreddin körlük ve içgörü konusunda dünyan n bilinen 
en eski airlerinden airlerin babas  diye zikretti i Homeros’u (Fahreddin, 1908, s. 20-25) örnek vererek 
Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin önemli ilham kaynaklar ndan birine i aret etmektedir. 

Arap Edebiyat  tarihi üzerine yapt  kapsaml  ara t rmalarla bu alanda akla ilk gelen isimlerden biri 
olan evki Dayf, Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî kadar Arap airlerden hiçbirinin ki isel hesaplar n  bir tarafa 
koyamad klar na ve mensubu olduklar  toplumlar n ya ad  problemlerle çok da alaka kurmad klar n  
i aret etmektedir. (Dayf, 1959, s. 60) Sör unvan na sahip skoç arkiyatç  Hamilton Alexander Roskeen 
Gibb, Ebu’l-Alâ için yaln z ve beklenmedik bir vaka, s ra d  bir adam, gelenekten kopmu , kötümser 
olmas na ra men keskin zekal  bir dü ünür ve büyük bir hümanist (Gibb, 2017, s. 100) oldu unu 
söylemektedir. Geçti imiz ça n önde gelen Arap Edebiyat  tarihçilerinden Hannâ el-Fâhûrî de Ebu’l-
Alâ el-Ma’arrî’nin duygu ve dü ünce dünyas n n bir özeti olan el-Luzûmiyyât adl  bu eserinde bask n 
teman n karamsarl k ve olumsuz bak  aç s  (el-Fâhûrî, 1986, s. 696) oldu unu söylemektedir. 

1. 2. William Blake ve Masumiyet ve Tecrübe ark lar  

ngiliz air ve ressam olan Blake 28 Kas m 1757 Londra’da do du, 12 A ustos 1827’de ayn  ehirde 
hayat n  kaybetti. William Blake, yedi çocuklu orta s n f bir ailenin üçüncü çocu uydu. Blake okula hiç 
gitmedi ve evde annesi taraf ndan e itildi. Pek çok büyük sanatç  gibi ya ad  zaman diliminde ne iir 
dünyas  ne de resimleri anla lan William Blake yine pek çok büyük sanatç  gibi vefat ndan sonra eserleri 
üzerinden ilgi görmeye ba lam , edebiyat tarihçileri onun iirlerindeki anlat m gücü, hayal, derinlik ve 
çok anlaml l k gibi özelliklerini görmü türler. Arap air ve filozof Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî gibi marjinal 
olarak da tan mlanabilecek nev-i ahs na münhas r yap s  ile William Blake de ça n n insanlar n n 
gözünde meczubun biriydi. Eserlerine de yans d  üzere, Blake, meleklerin, ölülerin ve azizlerin 
kendisiyle irtibat kurdu una yürekten inanan ve çe itli ekstazik deneyimler, ‘vecd’ler ya ayan ve 
gördüklerine duydu u inanç, insanlar n ona telkin ettiklerinden çok daha güçlü olan biriydi (Aksakal, 
2021). Blake’in delilik ile itham  konusuna bir örnek airin yirmi be  ya ndayken yapt  evlilik 
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üzerinden verilebilir. Kendisinden beklenenin aksine okumam  kara cahil olarak adland r lan bir 
kad nla evlenen William Blake onu e itir, okuma yazmay  ve kendisine yard m edebilmesi için gravür 
yapmay  da ö retir. William ve Catherine Blake çiftinin çocuklar  olmam t r bununla birlikte uzmanlar 
e itim ve kültür seviyelerindeki bu büyük farkl l a ra men söz konusu evlili i ideal olarak kabul ederler. 
Çünkü Bayan Blake uyulmas  kolay olmamakla birlikte e inin ya am na sorgulamaks z n büyük bir 
uyum gösterir. William Blake evinin bahçesinde s cak havalarda kar s yla birlikte ç r lç plak oturur ve 
Milton’un Paradise Lost’unu yüksek sesle okumay  pek do al bulurdu. Bahçe de tüm bu olup biteni 
görenler arkalar n  dönüp uzakla rken, ‘Buyrun, i te Âdem ile Havva’, derdi hiç tela lanmadan (Urgan, 
2004, 543) bir örnek olarak gösterilebilir. William Blake’in Hristiyan akidesinde derinle mi  biri 
olmakla beraber o dönem ngiltere’deki dini kurumlara dü man olmas  bir ba ka önemli özelli idir.  

(Bentley, 2021). William Blake’in çokça muhalefet etti i büyük gelir adaletsizliklerinin ortaya ç kt  
büyük toplumsal dramlar n ya and  on sekizinci yüzy lda dünyaya gözlerini açmas  muhalif kimli inin 
olu mas nda önemli bir di er faktör olarak dü ünülebilir. 

Blake’in hem iirlerine hem de gündelik hayat nda bask n olan dü üncesine bak ld  zaman, o dönem 
yükselen sanayi devrimi destekli kapitalist sistemin insan n de erini hiçe sayan onu kölele tiren süreci 
görüp bu gidi ata hem teoride hem pratikte muhalif oldu u görülebilir. Di er taraftan ngiliz airin bu 
muhalefet tarz , kendisinin de mensubu oldu u romantik dönem edebiyat  temsilcilerinin adeta var olu  
sebebi, bu edebi ak m n da temel söylemi oldu u söylenebilir. 

ngiliz airin de mensubu oldu u Romantizm ak m  18. asr n ikinci yar s  ile 19. asr n ilk yar s nda ne et 
etmi  ve devam eden süreçte bütün Avrupa’ya yay lm t r. Romantizm kendisinden önce ortaya ç km  
olan Klasisizm ak m n n bir bak ma antitezidir. Asl nda ilk modern edebiyat ve sanat ak m  olarak kabul 
edebilece imiz Klasisizm’in sanatç ya ve sanat eserine koydu u kesin tan mlar ile bask lanmas na 
muhalefet etmi , yine modern dü üncenin öne ç kard  ak l ve sa duyuya mukabil kalbi 
öncelemi lerdir. Normalde Ortaça  dü üncesinin antitezini arayan ve bu minvalde bir formül geli tirme 
amac n  ta yan ilk modernler ise bunu Antik Yunan ve Latin klasiklerinde bulmu tur. Romantik ak ma 
mensup edebiyatç lar antikite dü üncesine kar  ç k p edebiyatç n n ya ad  dönemi, gerçekli ini ve 
gündelik hayat  ön plana ç kar lan unsurlar olur. Modernlerin muhalefeti ile birlikte arka planda kalan 
din ve milliyetçilik gibi kavramlar (Harmanc , 2021, s. 49-86) bu dönemde tekraren tart maya aç ld  
görülmektedir. 

William Blake dendi i zaman akla ilk olarak, Romantik dönem airi terkibi gelse de onu belli bir ak m 
ve dönemle k s tlamak mümkün de ildir. Modern dü ünceyle birlikte ortaya ç kan edebiyat ak mlar  
eserlerin kategorizasyonunda önemli bir yer i gal etmekle birlikte, büyük sanatç lar ve sanat eserleri bu 
tip s n fland rmalar n üstünde yer al r. Nitekim Blake’in bu ak m n bir mensubu olarak kabul edilmesi 
hakk nda Mina Urgan unlar  söylemektedir: 

“T pk  Robert Burns gibi William Blake’e de Romantizm’in öncüleri aras nda yer veriyoruz. Ne var ki 
s rf 1757 ile 1827 y llar  aras nda ya ad  için yap yoruz bunu. Yoksa William Blake Pre-romantizmin 
de romantizmin de ba ka herhangi bir ak m n da d nda kalan; de il sadece ngiliz edebiyat nda, 
dünya edebiyat nda da e i benzeri olmayan bir yarat c d r. Herkesten öylesine bamba ka öylesine 
özgündür ki, ne ondan önce ona biraz olsun benzeyen, ne de ondan sonra onu örnek almaya kalkan 
ç km t r.” (Urgan, 2004, s. 539) 

William Blake ya ad  dönemde kimse taraf ndan bilinmeyen bir fikir ve sanat insan yd . Günümüzde 
ngiliz edebiyat n n en önemli airlerinden biri olarak kabul edilip sayg yla an lan ressam ve airli inin 

yan  s ra bir mistik, hatta radikal bir siyasi dü ünürdü (Aksakal, 2021). Blake’in ya ad  zaman dilimi 
Britanya adas  için hemen her aç dan büyük toplumsal de i ikliklerin ya and  bir ça  olmu tur. 18. 
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yüzy l ve özellikle bir sonraki 19. yüzy l bat  dünyas nda ortaya ç kan yeni bulu lar ve bunlar n üretime 
olan etkisi makinele mi  yeni endüstriyi ortaya ç karm , Sanayi Devrimi veyahut Endüstri Devrimi 
olarak adland r lan bu süreçte geleneksel üretim biçimlerini tamamen de i tirmi tir. Ba ka pek çok 
etkenin yan  s ra buharl  makinalar vas tas yla ucuz i  gücü sermaye birikiminin k ta Avrupas ’nda 
özellikle de Birle ik Krall k’ta ortaya ç kmas na sebep olmu tur. (Kennedy, 2001, s. 193-202) 

2. Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî ve William Blake’in iirlerinde pesimizm 

Hem Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî hem de William Blake’i edebi dünyas n  ça r t ran iki kavram n uyumsuzluk 
ve isyan oldu u söylenebilir. Kurulu düzende, sahip olduklar  üstün yetenekleri ile iktidar n 
imkânlar ndan yararlan p sistemi rahats z etmeyecek bir çark olmak yerine hem maddi hem de manevi 
anlamda muhalif, protest bir tarz  benimsedikleri görülmektedir. iirlerinde s kça kar m za ç kan 
merhamet duygusu ve adalet aray  tak nd klar  muhalif tarz n dinamosu gibidir. Yukar da hayatlar  
k sm nda da bahsedildi i üzere ya ad klar  zaman ve co rafya gerçekli inin yan  s ra do u tan 
getirdikleri bu özellikleri her iki edipte varl a, hayata, siyasete kar  ya anan yo un bir pesimizm 
duygusu / dü üncesi olarak tezahür etti i görülmü tür. A a da Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî ve William Blake’in 
iir dünyalar nda pesimizm kavram  s ras yla ontolojik, teolojik ve politik pesimiz ba l klar  alt nda 

incelenecektir. 

2.1. Ontolojik pesimizm 

Kadim zamanlardan bugüne ilimlerin babas  say lan felsefenin alt dallar ndan en önemlisi ise üphesiz 
ontolojidir. Felsefede tart ma konusu bilginin kökenleri de olsa, etik veya estetik de olsa iddian n 
hareket edece i nokta yine ontoloji ya da varl k felsefesi olacakt r. Bu sebeple Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî ve 
William Blake iirlerinde pesimizm kavram na ontolojik örnekler üzerinden incelenmeye ba lanacakt r. 

Karamsarl k olarak kar layabilece imiz pesimizm kavram  insanl k tarihi kadar eski bir dü ünce ve 
duygu hali olmakla birlikte özellikle sanayile me sonucunda dini, mistik, metafizik veya tinsel olandan 
h zla uzakla p salt maddi olana muhatap kalan modern insan için en yo un dü ünsel fraksiyon 
olmu tur. Ça n insan n n gündelik hayat nda ya ad  karma a elbette edebiyat ve felsefe gibi teorik 
alanlarda da kendini göstermi  modernle me sürecindeki Avrupa’da pek çok edebiyatç  ve dü ünür 
eserlerini bu kavram üzerine kurmu lard r. 

Pesimizm denildi inde K ta Avrupas  felsefesinde ilk aklan gelen isim üphesiz Arthur 
Schopenhauer’dir. Tatar ayd nlanmas n n önemli dü ünürlerinden R zaeddin bin Fahreddin ba ta 
Alman filozof Schopenhauer olmak üzere bat daki dü ünsel geli imde Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî al mlamas na 
iddetle vurgu yapar. Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi Frans z ayd nlanmac  filozoflar 

kendilerinden yüzy llar önce ya ayan klasik dönem Müslüman dü ünürlerinin eserlerini okuduklar  
zaman bu fikirlerinin çok uzun zamand r slam dünyas nda bilindi ini ifade eder. Bu noktada R zaeddin 
bin Fahreddin’in el-Ma’arrî’den etkilendi ini dü ündü ü bir ça da  filozof da Schopenhauer’dir: 

“Geçen as rda hayattan bezginlik hakk nda Avrupa’da yeni bir felsefe ortaya ç kt . Bu felsefede olanlar 
dünyaya dü manl k ederler, dünyay  kapkara bir zindandan ibaret say p nefret ederler.  

1860 y l nda yetmi  iki ya nda vefât eden Almanyal  Schopenhauer bu felsefenin yay c lar ndan biri 
olarak gösterilir. Lakin “Yeni Felsefe” olarak gösterilen bu felsefenin bile tam anlam yla Ma’arrî 
taraf ndan söylendi i belirtilmektedir. Ma’arrî’nin hayata dü manl k eden ve dünyay  zindan olarak 
gösteren iirlerine el-Luzûmiyyât’ta çok tesadüf edilir.” (Fahreddin, 1908, s. 50-51)  
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airin ontolojik aç dan ya ad  karamsarl  gösteren ilginç örneklerden birisi bu iirde geçen 
yorgunluk te bihidir. Ebu’l-Alâ’ya göre dünyada olmak salt bir yorulma halidir. Var olman n salt 
st rapla tan mlayan airin bu dünyada daha uzun süre ya amak isteyeni de ele tirmesi do al olacakt r: 

            

            

          

            

          

Hayat n tamam  yorgunluktur, 

Daha uzun ya amak isteyene a ar m. 

Ölüm an nda duyulan hüzün, 

Do um an nda duyulan sevinçten daha büyüktür! 

Ölüm uykusu vücudun dinlendi i bir uyumad r. 

Ya am dedi in bir uyuklama gibidir. 

(el-Ma’arrî, t.y., s. 112) 

çinde ya ad m z ça  da dâhil olmak üzere Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin ontolojik aç dan ya ad  
karamsarl a en çarp c  örnek evlenip çocuk sahibi olmay  cinayet olarak gördü ü a a daki iirdir. el-
Ma’arrî ölümüne yak n çevresindeki dostlar na mezar ta na “Babam n bana kar  i ledi i, ama benim 
bir ba kas na kar  i lemedi im bir cinayetti bu.” 2 m sralar  yazmalar n  vasiyet etti i bilinmektedir. 
Di er taraftan ngiliz airin çocuklarla ilgili, onlara kar  sevgi ve merhamet dolu pek çok iiri olmakla 
birlikte William Blake ve Catherine Blake çiftinin çocuklar n n olmad  bilinmektedir. (Urgan, 2004, s. 
543) Ya ad  zaman diliminde, ülkesinde çocuklar n ya ad  onca ac  ve st raba ahit olmas  Blake’i 
çocuk sahibi olmamaya itti ine dair kesin bir bilgi bulunmamaktad r. 

Filozof - air Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî için ilk bölümde hayat ndan k sa kesitlerle bahsetmeye çal t m z 
do u tan gelen olumsuz özelliklerini dikkate ald m zda varl k bilimsel aç dan iirlerinde öne ç kan 
karamsarl n / olumsuzculu un / pesimizmin kaynaklar  da belli bir oranda ortaya ç km  olur. Ebu’l-
Alâ hayat nda önemli bir evre olan Ba dat yolculu unun hemen ard ndan insanlardan uzak münzevi bir 
hayat  seçmi  di er taraftan gözlerinin de görmemesi sebebiyle, Rehnu’l-Mahbeseyn [iki kere mahpus] 
olarak isimlendirilmi tir. (el-Askalânî, 1971, s. 234) Bu gibi bireysel talihsizliklerin yan  s ra toplumsal 
yönden ahit oldu u pek çok problem de airin iirlerine olumsuzlu un oldukça yo un bir ekilde 
yans mas na sebep olmu tur: 

             

             

Güldük ama bu gülü ümüz bir saçmal kt , Ki basit insanlar n a lamas  gerekir, 

Zaman n muammalar  bizi cam gibi parçal yor, Ama bu parçalananlar art k bir araya gelmez. 

(el-Ma’arrî, t.y., s. 147) 

Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî a a daki m sralar nda kaderin bir cilvesi olarak hayat n ac  gerçe ini dile getirir. 
Ebu’l-Alâ dünyada ilim erbab  âlimlerin, filozoflar n ya ama erken veda ederken bilgisiz, cahil insanlar n 
daha uzun ya ayabildiklerini esefle anlat r:  

                                                             
2  Arapças : “              ” . iirin geçti i yer: Hannâ el-Fâhûrî, el-Câmi’u fî Târihi’l-Edebi’l-Arabî I, (Beyrut: 

Dâru’l-Cîl, 1953), s. 687. 
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imi mahlûkat n hükümdar na havale ettim.   Ay, güne  tutulmas  ne zamand r diye sormad m. 

Nice cahiller ölümden kurtulmu ken   Ölüm filozoflar  daha erken buluvermi tir. 

(el-Ma’arrî, t.y., s. 106) 

air ve filozof el-Ma’arrî’nin var olman n zorlu tecrübelerine verdi i bir ba ka örnek yukar daki 
m sralara benzer bir umutsuzluk ile genç ya ta hayat n  kaybeden güzel k zlar buna mukabil uzun 
ya ayan ya lar n  alm  anneleridir. Di er taraftan insan n ya l  da olsa genç de olsa bu dünyadan 
ayr lacak olmas  ise mevzu bahis karamsarl n as l müsebbibi olarak kar m za ç kmaktad r: 

       ...  

    ...    

     ...     

Nice dik gö üslü güzel k zlar terk edilmi , 

Ya l  analar  ise uzun ya am , 

Ebeveyni onlar  gözleri gibi korumu , 

Ama mezar onu kollar na alm t r. 

Ölümlerin ertelenmesi mümkün olsa da 

Ölümsüzlük kimse için mümkün de ildir. (el-Ma’arrî, t.y., s. 142) 

William Blake “The Ecchoing Green”, [Yank yan Güzellik] ba l kl  iirinde yo un pastoral unsurlarla 
tabiat n, bitkilerin ve hayvanlar n dünyas n  bir çocu un dilinden tasvir eder. iirin ikinci k tas nda 
k rda oynayan çocuklar  izleyen ya l lardan biri olan ihtiyar John’un gözünde hayat n belki en güzel 
y llar  olarak kabul edilebilecek çocukluk ile yine hayat n en zor y llar  olan ya l l n mukayesesi yap l r: 

Such such were the joys, 
When we all girls & boys, 
In our youth time were seen, 
On the Ecchoing Green. 

Bizim de böyleydi sevinçlerimiz, 
O lan iken k z iken biz hepimiz, 
Görülürdü küçüklük devrimizde, 
Yank yan Ye illikte. (Blake, 2013, s. 4) 

Normalde oldukça ho  tabiat tasvirleri ile ba layan iirde büyük bir olumsuzlama olmamakla birlikte 
iirin sonunda htiyar John’un sat r aralar nda i aret etti i vak a ömrün sonunda her insan  bekleyen 

güç kayb  ve devam eden süreçteki ölüm gerçekli ini hat rlat r. 

Bu çal man n konusu olan ve Türkçeye Masumiyet ve Tecrübe ark lar  ad yla tercüme edilen kitap 
1789’da Songs of Innocence [Masumiyet ark lar ] ve bundan be  y l sonra 1794’te Songs of 
Experience’de [Tecrübe ark lar ] ba l  ile yay mlanm  olmakla birlikte, birbirinin devam  oldu u ve 
tematik aç dan da benzer konular  de i ik aç lardan i ledi i için William Blake taraf ndan Songs of 
Innocence and Experience ad  alt nda birle tirilmi ; kitab n ön sayfas nda da, bu iirlerde “the contrary 



832 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

Pessimism in Ebu'l-Alâ el-Ma'arrî's "al-Lüzûmiyyât" and William Blake's "Songs of Innocence and Experience"/ H. Harmanc  
(pp. 825-840) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

states of the human soul” (insan ruhunun birbirine kar t durumlar n n) görüldü ünü söylemi tir. 
(Urgan, 2004, s. 546). William Blake’in bu kitab nda insan ruhunun birbirine kar t durumlar n  ele 
almas  vurgusu da ontolojik aç dan pek çok soru ve sorunun emaresi olarak kar m za ç kar. 

2.2. Teolojik pesimizm 

iirin yap  itibariyle derinlikli ve yoruma aç k bir ifade edi  biçimine sahip olmas  bu türün en kendine 
has özelliklerindendir. airlerin çok anlaml l a sahip iir türünde din gibi bir konuda söyleyecekleri de 
elbette üzerinde tart maya çokça mahal verecek manalar  muhteva edecektir. Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî ve 
William Blake’in teoloji alan nda göze çarpan ilk ortak unsur do rudan dine de il asl nda dini, dünya 
menfaatlerine alet eden din adamlar  ve dinî kurumlar iledir. Din hakk nda pek çok iir söyleyen Ebu’l-
Alâ el-Ma’arrî’nin ele tirileri a a daki örneklerde görülece i üzere ekseriyetle bu minvaldedir. Di er 
taraftan bu ara t rman n konusu olmad  için, el-Ma’arrî’nin akidevî aç dan tart maya aç k menfi 
yöndeki m sralar n n tam aksi istikametinde tevhit merkezli müspet içerikteki iir3 örneklerinin de çokça 
yer ald n  bildirmekle iktifa edece iz. 

Teolojik aç dan pek çok tart may  ihtiva eden iirlere sahip Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî uhrevi temelli din 
kurumunu dünyevi merkezli ihtiyaçlar n  temin için kullanan din adamlar n  ele tirmi tir. A a daki 
beyitlerde Arap air, görüldü ü üzere sözde dinden ve dürüstlükten bahseden malum tipolojilerin imkân 
buldu u zaman teorik olarak bahsettiklerinin tam aksi istikametinde hareket etmelerini ele tirir. : 

            

             

eyhime de zahitli ine de, onun cehennemden 

Ve cehennem azab ndan bahsetmesine de a rd m. 

O eyh gümü  bardakta içmekten sak n r da, 

F rsat n  bulsa barda  çalmaktan sak nmaz. (el-Ma’arrî, t.y., s. 152) 

William Blake iirlerinde ruhani bir dünyan n varl na inan r ve devlet, kilise gibi zaman n n bask c  
kurumlar n  iddetle ele tirerek özgürlükçü bir ya am önerir. (Tuta , 2014, s. 84) Dolay s yla Blake’in 
dindarl n n dönemin bildik örneklerinden farkl  oldu unu ve temel Hristiyan akidesinden keskin bir 
biçimde ayr ld n  belirtmemiz gerekir. Buna bir örnek verecek olursak; Mina Urgan, William Blake’in, 
Tanr ’y  ve Hazreti sa’y  insanla özde le tirdi ini söyler. Bu minvalde Blake’e göre, Hazreti sa “God 
becoming as we are, that we may be as he is” (Biz onun gibi olal m diye bizim gibi olan Tanr ’d r) Crabb 
Robinson’a göre, Blake yine Hazreti sa için, “He is the only God, and so am I and so are you, (“O tek 
Tanr ’d r” dedikten sonra, “Ben de tek Tanr ’y m, sen de tek Tanr ’s n”) diye ekleyip, iirlerinde de bu 
dü ünceye yer verdi ini (Urgan, 2004, s. 558) belirtmektedir. 

                                                             
3  Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin din olgusunu ele tiren bu iirleri dine uzak seküler çevreler taraf ndan s kl kla kullan l p hem 

slam’a hem de Müslümanlara kar  bizzat klasik dönem bir Arap airinin dilinden (!) tezyif amaçl  kullan lagelmi tir. Ne 
var ki el-Ma’arrî’nin slam’  yücelten tam aksi yönde de pek çok eseri bulunmaktad r. R zaeddin bin Fahreddin Ebu’l-Alâ 
el-Ma’arrî’den hem mevzu bahis müspet muhteval  iirlerine örnekler verdi i hem de aire kar  yöneltilen küfür 
isnatlar na kar  “ tikads zl k ile tham ” ba l yla yazd  ayr nt l  yaz  için bkz. (Fahreddin, 1908, s. 29-45). 
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Hayat  k sm nda k saca bahsetti imiz üzere 18. yüzy lda h zla geli en ada co rafyas  airin iir dünyas na 
yo un bir ekilde etki etmi , dindar bir fert olmakla birlikte kilise kurumuna da sava  açm t r. Sembolik 
unsurlara eserlerinde bolca yer veren William Blake bu durumu aç k bir ekilde anlat r: 

How the Chimney-sweepers cry 
Every blackning Church appalls, 
And the hapless Soldiers sigh 
Runs in blood down Palace walls 

Nas l a l yor Baca temizleyici 
Kararm  Kiliseler üstüne üstüne geliyor, 
Ve bahts z Askerin iç çeki leri 
Saray duvarlar ndan kan gibi ak yor (Blake, 2013, s. 
52) 

iir dünyas n  kar tl klar üzerinden kuran William Blake’in me hur kaplan iirine geçmeden önce 
iirlerinde çokça yer verdi i kuzu imgesine bakmak yerinde olacakt r. Kuzu, Hristiyanl k akidesinde çok 

önemli bir yer tutmakta olup (Jacobs, 2007, s. 95-96) merhameti, masumiyeti sembolize eder ve Hz. sa 
için s kça kullan lan bir metafordur. airin iir dünyas nda Hristiyanl k temel bir argüman olarak yer 
al rken William Blake “Kuzu” [The Lamb] ba l kl  eserini bu metafor üzerine kurmu  olup Hz. sa’y  
sembolize eden kuzu imgesi Yeni Ahit’te de pek çok defa geçmektedir.  4 Blake’in “Kuzu” ba l kl  iirinin 
giri  k sm  u ekildedir: 

Little Lamb who made thee 
Dost thou know who made thee 
Gave thee life & bid thee feed, 
By the stream & o’er the mead; 

Küçük Kuzu seni kim yaratt  
Bilir misin seni kim yaratt  
Kim hayat verdi, rmak k y lar nda 
Ve çay rlarda yiyecek sundu sana; (Blake, 2013, s. 6) 

William Blake’e göre, kuzu masumiyetle kar l k bulurken, kaplan bireyin içerisindeki vah i ve ürkütücü 
güçlerin bir sembolü olmu tur. Masum ve tatl  kuzu yüce gönüllü yarat c n n eseridir. Görkemli ama 
ürkütücü kaplan da yine yarat c n n eseridir. Bu çeli kiyi ve a k nl , yarat c n n amac n n öyle kolayca 
anla lamayaca n  ifade etmek için ‘Kuzuyu yaratan m  yaratt  seni?’ sorusunu sorar. (Tuta , 2014, s. 
85) çinde pek çok manay  bar nd rabilecek yap da olan iir türü a a daki örnekte de çok say da anlam 
ihtimalini bar nd rmakla birlikte, kuzu ve kaplan gibi iki z t yap daki canl y  tek bir Tanr ’n n 
yaratmas na dair i areti ile felsefede kötülük problemi olarak tesmiye edilen ‘theodise’yi akla 
getirmektedir:  

When the stars threw down their spears 
And water’d heaven with their tears: 
Did he smile his work to see? 
Did he who made the Lamb make thee? 

Y ld zlar m zraklar n  a a ya at nca, 
Gö ü sulay nca gözya lar yla, 
Güldü mü o, görünce eserini? 
Kuzuyu yaratan m  yaratt  seni? (Blake, 2013, s. 46) 

Kuzu ile kaplan  ayn  yarat c n n var etti i gerçe i ve muhtemel bir theodise / kötülük problemi 
tart mas  William Blake’in ayn  ba l kl  bu iki iirinde kendisine yer bulurken Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî 
hayat  boyunca insanlarla ya ad  tecrübelerin yekûnunu kötümser bir tablo ile verir. nsanl  ikiye 
ay ran air ilk k sm  haks zl k eden zalimlerdir, kalan k s m ise haklar  yenmekle birlikte buna kar  

                                                             
4  Hristiyanl kta genelde olumlu te bihlerle özelde ise Hz. sa’n n metaforu olarak Yeni Ahit’te kar m za ç kan baz  örnekler 

u ekildedir: “Kesime götürülen uysal bir kuzu gibiydim. Bana düzen kurduklar n  anlamam t m.” Yeremya 11:19; 
“Kuzu’ya kar  sava acaklar, ama Kuzu onlar  yenecek. Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, krallar n Kral ’d r. O’nunla birlikte 
olanlar, ça r lm , seçilmi  ve O’na sad k kalm  olanlard r.” Vahiy 17:14; “Kendilerini kad nlarla lekelememi  olanlar 
bunlard r. Pak ki ilerdir. Kuzu nereye giderse ard  s ra giderler. Tanr 'ya ve Kuzu'ya ait olacaklar n ilk bölümü olmak üzere 
insanlar aras ndan sat n al nm lard r.” Vahiy 14:4; “Çünkü taht n ortas nda olan Kuzu onlar  güdecek.” Vahiy 7:17. Bkz. 
ncil, ( stanbul: Kitab-  Mukaddes irketi, 1999). 
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koyamayan mazlumlar, der. el-Ma’arrî’nin bu iirine bak ld nda hakk  ile kazan p bunu yiyebilen 
kimse yeryüzünde bulunmamaktad r: 

                  

               

Ne kadar insan varsa tan d m, Ke ke ya bunlar  benden ya bunlardan beni rüzgâr al p gitseydi! 

Zîrâ insanlar iki k s md r: Biri harama el uzatan zalim di eri de koruyucusuz olan mazlûm!” 

(el-Ma’arrî, t.y., s. 103) 

nsanl k tarihi boyunca masumiyet denildi i zaman akla ilk gelen kavram muhtemelen çocuk olacakt r. 
S nanmam l , kendisini savunmadaki yetersizli i ve safl  sebebiyle insan  do rudan etkileyen bir 
varl kt r. William Blake’in bu çal maya konu olan Masumiyet ve Tecrübe ark lar  kitab  “Masumiyet 

ark lar ” ve “Tecrübe ark lar ” ba l yla iki ayr  bölümden müte ekkil olup iki kitapta da ayn  
ba l klarda veya birbiri ile konu aç s ndan benzer eserler bulunmaktad r. Bu benzer iirlerden birisi de 
ilk k s mda da yer alan ayn  ba l kl  Baca Temizleyici [The Chimney Sweeper] iiridir. “Tecrübe ark lar ” 
bölümündeki ayn  ba l kl  ikinci iirde kar m za ç kan çocu un durumu yine içler aç s d r. Baca 
temizleyicisi çocu a sorulan annen, baban nerede sorusuna çocuk, “ kisi de kiliseye gittiler tap nmaya” 
cevab n  verir: 

A little black thing among the snow: 
Crying weep, weep, in notes of woe! 
Where are thy father & mother? say? 
They are both gone up to the church to pray. 

Küçük kara bir ey karlar içinde: 
Ba r yor bacac ! Bacac ! Kederli bir sesle 
Nerde senin anan baban? Söyle bana! 
kisi de kiliseye gittiler tap nmaya. (Blake, 2013, s. 40) 

iirin bir sonraki k tas nda kendisine ölüm giysisi giydirilip kederli ark lar ö retildi ini okudu umuz 
çocuk ayn  zamanda o ortamda tüm zorluklara ra men mutlu oldu unu da söylemektedir. iirin en son 
k tas nda hayat n n daha ilk y llar nda ebeveynleri taraf ndan terk edilmi  ve a r bir i te çal mak 
zorunda b rak lm  olan çocuk ya ad  bu saadete ahit olan anne ve babas n n içlerinin ziyadesiyle 
rahat oldu unu söyler ve bu noktada okurunu karamsarl a sevk eder:  

And because I am happy & dance & sing, 
They think they have done me no injury: 
And are gone to praise God & his Priest & King 
Who make up a heaven of our misery. 

Bakt lar mutluyum, dans edip ark  söylüyorum, 
Bana zarar vermediklerini dü ündüler: 
Dua etmeye gittiler Tanr ’ya, onun Rahibine ve Kral na, 
Bizim sefaletimizden bir cennet kuranlara. (Blake, 2013, 
s. 40) 

iiri anne ve baban n Tanr ’ya, onun rahibine ve kral na tap nmaya gittikleri bilgisinin ard ndan “Bizim 
sefaletimizden bir cennet kuranlara” diyerek bitirirken ahlaki yönden ya anan tezat birkaç kelime ile 
özetlenmi  olur. Zalim ebeveyn ile masum bir çocuk, sefalet ile cennet, hak ile haks zl k, mutluluk ile 
mutsuzluk, asli olan ile süfli olan, ahlak ile ahlaks zl k tek bir k tada verilmi tir. Bir çocuk için ya anan 
trajik sürecin müsebbipleri iman edilmemi  bir tanr , onun rahibi ve kral  ile birlikte tabiri caizse tüm 
bunlar n mesken edindi i kilisedir. William Blake, ça  ad na ya ad  teolojik pesimizmi çok dar bir 
alanda iir türünde oldukça öz bir ekilde okura sunar. 
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Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî a a daki iirinde semavi dinlerin yan  s ra genel olarak tüm dinlere tav r alm  
görünmektedir. Zerdü tlük / Mecusilik’in yan  s ra Hristiyanl k, Yahudilik ve en sonunda slam da 
ele tirilir: 

       

         

        

[Kisrâ ve adamlar n n yüzlerini \ S r sidi iyle y kamalar na a t m! 

Bir de H ristiyanlar n ‘Öyle bir ilâh var ki, zulme u rar, 

Canl  olarak çarm ha gerilir ve yard m görmez.’ demelerine 

Ve bir de Yahudilerin ‘Öyle bir ilâh var ki, Kan dökmeyi ve fakirlik kokusunu sever’ demelerine a rd m. (el-Ma’arrî, 
t.y., s. 251) 

el-Ma’arrî çok say da dini bu ekilde ele tirirken iirinin “Söylediklerinden dolay  a yorum do rusu! 
Bütün insanl k nas l olur da gerçekleri göremez?” diyerek bitirir. William Blake a a daki iirinde 
Tanr ’y  insana benzeterek kadim olan din anlay ndan uzakla r. Di er taraftan ise dinler hakk nda ilk 
bak ta müspet muhtevada bir eser yazd  görülür. Birbirinden farkl  akidede olan dünya dinleri tek bir 
çat  alt nda toplan p dinler aras  ayr l k sona erdi inde, ideal insan tipi vas tas yla arzu edilen dünya 
kurulacakm  gibi bir tablo ile kar la r z: 

For Mercy has a human heart 
Pity, a human face: 
And Love, the human form divine, 
And Peace, the human dress. 
Then every man of every elime, 
That prays in his distress, 
Prays to the human form divine 
Love Mercy Pity Peace. 
And ali must love the human form, 
In heathen, turk or jew. 
Where Mercy, Love & Pity dwell, 
There God is dwelling too. 

Çünkü insan yüre i var Rahmetin 
Merhametin, insan yüzü: 
Ve Sevginin, kutsal insan sureti, 
Ve Huzurun, insan giysisi. 
Demek ki her iklimde her insan, 
Ba  dardayken dua etti inde, 
Kutsal insan suretine dua eder 
Rahmet Merhamet Huzur ve Sevgiye. 
Ve herkes sevmelidir insan suretini, 
Putperest, Türk ya da Yahudi. 
Rahmet, Sevgi ve Merhametin ya ad  yer, 
Tanr ’n n da ya ad  yerdir çünkü. (Blake, 2013, s. 17) 

William Blake rahmet, merhamet, sevgi, huzur kavramlar  arac l  ile bir ütopyadan bahseder gibidir. 
iirde tüm dünya dinlerinin birle ti i bir kompozisyon mevcuttur. Sevginin ta y c s  olan insan 

tanr la t r larak verilir. nsanlar; Putperest, Türk ve Yahudi ile birlikte tek bir emsiye alt ndad r. 
nsanl n tamam  ad na çizilen bu pozitif tablo, iiri okuyanda güzel bir intiba b raksa da salt sevgi veya 

huzur gibi kavramlar arac l  ile tan mlanan yeni din tasviri semavi dinlerin akidevî anlay na 
uymamaktad r. Di er bir deyi le William Blake kendi kurdu u bu yeni bir din tan m  ile kadim dinleri 
reddetmi  olur. Dolay s yla Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin bir önceki iirinde tüm dünya dinlerine yapt  
olumsuzlama ile William Blake’in mevcut dünya dinlerinden ayr lan bir tasvirle yapt  olumlamas  ayn  
ortak noktada bulu mu  olur. 
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2.3. Politik pesimizm 

Birinci bölümde k saca bahsetti imiz üzere Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin ya ad  dönemde Abbâsi merkezi 
yönetiminin güç kaybetmesi sonucu iktidar sorunlar  ile birlikte toplumsal karga a tezahür etmi tir. el-
Ma’arrî’nin iirlerinde s k s k kar m za ç kan politik ele tiri airin sürekli tecrübe etti i gerçeklikler olup 
zaman zaman yönetilenler de bu olumsuz genellemelere muhatap kalm lard r. Mina Urgan ise William 
Blake iirlerindeki gerçeklik hakk nda unlar  söyler: “Songs of Innocence ile Songs of Experience 
aras nda çarp c  bir kar tl k vard r. Çünkü aradan y llar geçmi , çocuk art k ya am n ac mas z 
gerçekleriyle, do an n ve çevresindeki insanlar n zulmüyle, kötülü ün karanl k ve gizemli güçleriyle 
kar la m t r. Ayn  konuyu i leyen, hatta kimi zaman ayn  ad  ta yan birçok iir aras ndan birkaç n  
seçip birbirleriyle kar la t rmak, saflar n dünyas yla görmü  geçirmi lerin dünyas  aras ndaki kar tl  
belirtmenin en iyi yoludur.” (Urgan, 2004, s. 547) 

William Blake’in ya ad  dönemin en kendine has özelli i, etkisi içinde ya ad m z ça a kadar devam 
eden Sanayi Devriminin ke fedildi i co rafya olan Britanya adas nda do mu  olmas d r. Söz konusu 
zaman diliminde bu co rafya h zl  bir toplumsal de i ime ile muhatap kalm  di er tüm de i imler gibi 
büyük meseleleri de beraberinde getirmi tir. air “Londra” ba l kl  iirinde okurunu bu ehrin 
sokaklar nda kar lar: 

I wander thro’ each charter’d Street, 
Near where the charter’d Thames does flow 
And mark in every face I meet 
Marks of weakness, marks of woe. 

Dola yorum bütün imtiyazl  sokaklar nda, 
mtiyazl  Thames nehrinin akt  yerde 

Rastlad m her yüzde bir iz görüyorum 
Zay fl k izlerini, ac n n izlerini. 
(Blake, 2013, s. 152) 

Bu m sralarda Thames’ n imtiyazl  olarak nitelenmesi bu nehrin çevresindeki yerle imin zenginlerce ve 
ehrin nüfuzlu ki ileri taraf ndan i gal edildi ini hat ra getirir. airin iirde kar la t  insanlar zay f ve 

kederlidir. Kapitalizm özde emek sömürüsüne dayand  için 18. ve 19. yüzy l Britanya’s  geni  halk 
kitlelerinin gençten ya l s na, köylüsünden ehirlisine, kad n, erkek, çocuk her kesimin çok dü ük 
ücretlerle çal t r ld  bir dönem olarak kar m za ç kar. (Mcneill, 2002, s. 177) Bir insanl k dram n n 
en somut ekilde ya and  air William Blake’in m sralar na do rudan yans m t r.  

William Blake yukar daki al nt lad m z iirde Londra üzerinden ya ad  umutsuzlu u ve karamsarl  
anlat rken Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin iirlerinde sürekli zirvede olan karamsarl k tüm dünyay  
kapsamaktad r. A a daki beyitlerde görüldü ü üzere insanl n hâlihaz rdaki durumu ad na ya ad  
umutsuzluk sadece Abbasî’lerin hüküm sürdü ü zaman dilimi ve mevzu bahis co rafya ile k s tl  
de ildir. air kendi gerçekli inin d nda kalan zaman ve mekânlar için de herhangi bir umut 
ta mamaktad r: “                                                 
 ” [Söz konusu insanlar her daim birbirine lanet eder, ya sava ta k l çlar ile ya bar ta dilleri ile.] (el-

Ma’arrî, t.y., s. 276). 

         

         

Makam da usand ; liderleri ç kar için olmayacak eyleri yapan, O kadar çok milletle tan t m. 
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Zorbal k edip halklar n  kand rmakta bir beis görmemi ler, Onlara hizmet edecekken, zulmetmi lerdir. (el-
Ma’arrî, t.y., s. 578). 

William Blake Sanayi Devrimi’nin çocuklara yönelik ac mas z uygulamalar n  anlatt  “Baca 
Temizleyici” iirinde Britanya co rafyas nda nüfus art n n çok fazla yükseldi i bir dönemde çocuklar 
ç rak olarak köle gibi sat l r, bunlardan baz lar  içi kurum dolu bacalara sark t larak bacalar 
temizletilirdi. Ço unlukla hayatlar n n ba nda sat n al nan bu çocuklar n ço u zehirlenip ölüyor, gözleri 
kurum ve tozdan kör oluyor art k bacalara giremeyecek ya a gelince de öylece soka a terk ediliyorlard . 
(Sezer, 2014) 

When my mother died I was very young, 
And my father sold me while yet my tongue 
Could scarcely cry ‘Weep! weep! weep! weep!’ 
So your chimneys I sweep & in soot I sleep. 

Annem öldü ünde ben çok küçüktüm, 
Ve babam beni satt nda daha dilim 
Dönmüyordu bile bacac  sözüne. imdi i te 
Bacan z  temizler ve uyurum is içinde. 
(Blake, 2013, s. 10) 

Konu may  tam olarak bilmeyen belki de be  ya na bile gelmemi  bir çocu un baca temizleme gibi a r 
i te çal t r ld n  okuruz. Çocu un içinde bulundu u ya n küçüklü ü ifa etti i mesle in ad n  telaffuz 
edememekte ortaya ç kar, nihayetinde ‘sweep’ sözcü ünü söylemeye dili dönmemekte bu sözcü ü ‘weep’ 
eklinde ancak söyleyebilmektedir. “Chimney Sweeper” ba l kl  bu iirdeki çocu un annesi hayat n  

kaybetmi  ve babas n  da büyük bir ihtimalle bir daha görmeyecektir. (Dragounova, 2009, 10) 

Çal man n bu k sm na kadar olan örneklere bak ld nda ngiliz aire göre pesimist duygu ve 
dü ünceleri daha zirvelerde ya ad  görülen Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî a a daki örnekte yine dünyan n bir 
yalan mekan  oldu unu söyler ve devam eden m srada krall k gibi yüksek bir mevkide bulunan birinin 
bile ölüm vas tas yla sahip oldu u her eyi kaybetti ini söyler. Bütün bir insanl a i aret edilen hakikat 
tahmin edilece i üzere insano lu ad na var olan her ne var ise bir yitirilece i yönündedir: 

          

          

Benim ve bütün insanlar n, kuyruklu bir yalan memleketinde ya ad n  görmez misin? 

M s r kral  Rabbine gitti ve b rakt  siyaseti bir idareciye. (el-Ma’arrî, t.y., s. 252-253). 

William Blake Londra ba l kl  iirindeki: “In every cry of every Man / In every Infants cry of fear / In 
every voice; in every ban / The mind-forg’d manacles I hear”, “Her ç l nda her insan n / Her Çocu un 
korku ç l nda / Duyuyorum her seste her yasakta / Akl n dövdü ü kelepçeleri” (Blake, 2013, s. 52.) 
dizeleri ile toplumdaki siyasi umutsuzlu u da bir i aret etmi  olur. Ayn  iirin sonraki k tas nda içinde 
ya ad  insanlar aras nda bu umutsuzlu un neden en yüksek seviyelerde oldu u bir hayat kad n  ve 
onun bebe i üzerinden anlat l r: 

But most thro’ midnight streets I hear 
How the youthful Harlots curse 
Blasts the new-born Infants tear 
And blights with plagues the Marriage hearse 

Ama ço u gece yar lar  sokaklarda 
Lanetini duyuyorum genç Orospunun 
Yeni do mu  Bebeyi paramparça ediyor 
Cenaze arabas na çeviriyor Gelin arabas n  
(Blake, 2013, s. 52) 
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Okurun zihninde hayat kad n  imgesi normalde olumsuz olsa bile söz konusu ki inin asl nda toplumun 
politik yap s n n bir ma duru oldu u kolayca anla lmaktad r. air Blake bir mevzu bahis kötü yazg l  
kad n n okudu u lanetleri gece yar lar  sokaklarda s k s k duymaktad r. Kötü bir yazg ya sahip olan hayat 
kad n n elinde bahts z bir bebe in parçalanmas  tasviri okuru deh ete dü üren, belki de tasavvur 
edilebilecek en trajik sahnedir. iir bu ekilde bitmez ve son dizede yine oldukça sars c  bir ba ka sahne 
ç kar kar m za. Gelin arabas  olmas  gereken ta t art k cenaze arabas  olmu tur. Politik pesimizmin 
had safhada tezahür etti i bu iiri sa lama yaparak okuyacak olursak, iirin kahraman  olan kad n 
toplum taraf ndan hayat kad nl na itilmi  olmasa ne gelin arabas  cenaze arabas na dönecek ne de 
mazlum bebek annesinin ellerinde hayata gözlerini yummayacakt r. 

3. Ara t rman n genel bir mukayesesi 

Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin iir dünyas na akseden olumsuz bak n etkenlerinden ilkinin çocuklu unda 
ya ad  talihsizliklerde oldu unu görebiliriz. Çal man n hemen ba nda i aret etti imiz üzere airin 
henüz dört ya ndayken gözlerini kaybetmesi ve yine bedensel aç dan zay f bir yap da olmas  dikkat 
edilmesi gereken hususlardand r. Babas n n vefat , asabî mizac , sahip oldu u merhamet sebepli sürekli 
adaleti aramas , o dönem herkesçe bilinen muhalif kimli i gibi pek çok ba ka etken Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî 
iirinin pesimist bir hüviyet kazanmas ndaki önemli faktörlerdendir. Di er taraftan airin ya ad  

zaman dilimi bu olumsuz edebi dünyaya aç k bir sebeptir. Nitekim Üçüncü Abbasi dönemi de çal man n 
ba nda bahsetti imiz üzere siyasi, iktisadi, içtimai pek çok problemin ya and  bir zaman dilimi olup 
el-Ma’arrî’yi do rudan etkiledi i görülür. Tüm bu etkenlerin yekûnuna bakt m z zaman Ebu’l-Alâ’n n 
toplumdan uzakta, münzevi bir ekilde ya amas  ve bunun iç dünyas na aksi gayet makul görülebilir. 

el-Ma’arrî k rk ya ndan sonra dünyay  dostlar n n gözleriyle görerek hayallere aldanmay p uzlete 
çekilerek nefsini hesaba çekmi , kalan ömrünü Allah’ n büyüklü ü hakk nda dü ünerek geçirmi tir. 
R zaeddîn bin Fahreddîn airin her zaman insanlardan ikâyet etmesinin ve dünyadan bezmesinin 
sebebini söyler. Ona göre bir airin farkl  sanatlarla u ra mas n n, rmak, göl, da , otlak, orman ve 
ovalarda gezip ay, güne  ve y ld zlar ve tan yeri gibi tabiat n güzelliklerinden zevk almas n n, güzel 
manzaral  yerlerde yürümek ve sevgilileri seyretmesinin, iirin olu umuna yard m etti ini di er taraftan 
gözleri görmeyen Ma’arrî’nin bu ve benzeri birçok eyden mahrum olmas na ra men (Fahreddin, 1908, 
19-20) iirinin büyüklü ünün hayret verici bir derecede oldu unu söylemektedir. 

Çocuklu undan itibaren içe dönük bir yap ya sahip olan William Blake s radan insanlar gibi zahir ile 
yetinmeyip hayali hayat n n merkezine oturtmu tur. Mina Urgan, Blake’e göre “maddesel göz bir 
pencereden farks zd r. Oysa ço u insanlar gerçekten görebilen gözleriyle de il, o pencereyle bakarlar 
dünyaya. Blake, ‘pencere ile de il, pencerenin içinden’ (I look through and not with it) dünyaya bakt n  
söylerken, her eyi hayal gücünün gözleriyle gördü ünü anlatmak isterdi.” (Urgan, 2004, s. 546) derken 
airin bu yönünü vurgulam  olur. Blake’in nev-i ahs na münhas r ki ili i hayat n n ilk y llar ndan 

itibaren verili bilgiyi kabul etmemi , ç kar odakl  var olan dini, siyasi, toplumsal kurumlara ele tirel bir 
gözle bak p k yas ya ele tirmi tir.  

Hem Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî hem de William Blake iirlerinde olumsuz bak  aç s  somut bir ekilde 
görülmekle birlikte pesimizmin Arap airin eserlerinde daha s k kar m za ç km t r. Her iki air için 
ay rt edici bir unsur olarak tabiat tasvirini verebiliriz. Pastoral unsurlar ngiliz airde s k s k görülmekle 
birlikte el-Ma’arrî’nin gözlerinin görmemesinin de etkisiyle bu tür betimlemelere nadiren meyletti i 
görülmü tür. Blake ve el-Ma’arrî’de ay rt edici bir önemli husus da aradaki uzun zaman dilimi fark n  
göz önüne al p Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin William Blake’e göre daha aç k, sade ve anla l r yazd  
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görülmü tür. Buna mukabil ngiliz airin ça r mlarla ördü ü iirlerinde bolca metafor, alegori gibi 
unsurlara ve antonim gibi sanatlara bolca yer vermi tir. 

airlerin iirlerini kurarken birbirine z t duygulardan yo un bir ekilde istifade etme al kanl klar  hem 
Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî hem de William Blake iirlerinde çok daha s k bir ekilde kar m za ç kmaktad r. 
Her iki airin nesnel dünyadaki adalet aray lar  iir dünyalar na da yans m ; kötülü ün kar s nda 
iyili e, yapayl n kar s nda samimiyete, fizik âlemden ziyade metafizik olana i aret etmi lerdir. el-
Ma’arrî ve Blake’in iirlerindeki ontolojik, teolojik ve politik pesimizm örneklerini a a da daha ayr nt l  
bir ekilde de erlendirece imiz için bu kadar ile iktifa ediyoruz.  

Sonuç 

Bir edebiyatç n n yaz  dünyas na ki isel ve çevresel faktörler üzerinden bakmakla yetinmek do ru 
olmamakla birlikte bu sayd klar m z n etkisinin oldukça fazla oldu u da göz ard  edilemez. Tam da bu 
noktada Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî ve William Blake’in iirlerinde ya ad klar  co rafya ve zaman dilimi 
üzerinden çokça izler ta d  görülmektedir. Nitekim h zl  bir ekilde büyüyen ve bu büyümenin 
sanc s n  ya ayan ngiltere Krall , di er tarafta eski gücünün kaybetmi  ve da lma sürecini ya ayan 
Abbasi mparatorlu u bulunmaktad r. Bu iki sanc l  toplumun mensubu olan airler söz konusu 
problemleri konu olarak seçmi ler hem el-Ma’arrî hem de Blake’in iirlerinde bir bak  aç s  olarak 
politik pesimist bir yekûn ortaya ç km t r. Dünyaya tamah etmeyen her iki ismin temel dinami i 
toplumun büyük ço unlu unu olu turan ezilen halk kitlesinin ya ad klar n , gerçekli ini, bizzat tecrübe 
etmi  ve tüm bunlar  iirlerinde dile getirmi  olmalar d r. 

Politika konusunda oldu u gibi teolojik pesimizm ba l  alt nda, hem Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî hem de 
William Blake’de tek bir bilince sahiplermi  gibi pek çok benzerlik görülür. Her iki air mensubu 
olduklar  slam ve Hristiyanl k dinlerine övgü dolu iirler yazmakla birlikte di er taraftan a r ele tirileri 
de yer almaktad r. Fakat söz konusu ele tiri bizzat dine de il bu dinin önemli mensuplar  görülen din 
adamlar na ve onlar n ait olduklar  dini kurumlara yöneliktir. Çünkü bu görevdeki insanlar n amac  
bireyi ve toplumu e itip, onlara örnek olup dinin i aret etti i sonsuzlu a yol almak de il bir kurum 
olarak dini imkâna tevdi edip halk n yöneticileri ile birlikte halka kar  güç birli i yapmakt r. Ontolojik 
pesimizm ba l na Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin el-Lüzûmiyyât’  ile William Blake Masumiyet ve Tecrübe 

ark lar  kitab ndaki Arap airin iirlerinde daha fazla rastland n  söyleyebiliriz. Blake’in aksine 
hayat nda daha çok olumsuzlu a tevafuk etmi  olan el-Ma’arrî’nin iirlerinde di er ba l klarda oldu u 
gibi varolu sal aç dan da çok çe itli pesimizm örnekleri yer alm t r. 
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51-Itamar Even Zohar’ n ço uldizge kuram  nda Ahmed Saadavi’nin 
“Frankenstein Ba dat’ta” adl  eseri’nin incelenmesi 

Tuba CANSIZ1 

Zeynep ARKAN2 

APA: Cans z, T. & Arkan, Z. (2022). Itamar Even Zohar’ n ço uldizge kuram  nda Ahmed 
Saadavi’nin “Frankenstein Ba dat’ta” adl  eseri’nin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 841-854. DOI: 10.29000/rumelide.1074110. 

Öz 

20.yy’ n ba lar nda, çeviriye ili kin görü ler ve çal malar arac l yla çeviri, dilbiliminden ayr larak 
ba ms z bir bilim dal  haline gelmi  ve çeviri biliminin kuramsal temeli at lmaya ba lanm t r. Çeviri 
bilim odakl  yakla mlar n gündeme geldi i bu dönem çal malar nda ekinsel dizge ve erek odakl  
kuramlar n yo un ilgi görmesiyle çeviri ediminde yeni çal ma alanlar  meydana gelmi tir. Çevirinin 
kaynak kültürün aksine erek kültürün bir gerçe i oldu unu kabul gören betimleyici çeviri bilim 
çal malar n n ortaya ç kmas nda erek odakl  yakla mlar etkili olmu tur. Betimleyici çeviri kuram  
alan nda çal malar yapan kuramc lar aras nda; Itamar Even Zohar, James Holmes ve Gideon Toury 
bulunmaktad r. Bu çal mada da 2018 Arap Kurgu ve Fransa Büyük Fantestik Kurgu Ödülüne lay k 
görülen Ahmed Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  eseri’nin Türkçe çevirisinden seçilen 
kesitler, betimleyici çeviri kuramc lar ndan Itamar Even-Zohar’ n “ço ul dizge kuram ” nda 
incelenmi tir. Ara t rma yorumlay c  paradigmay  esas almakta ve nitel ara t rma yöntemine 
dayanmaktad r. Çal mada ba vurulan Ahmed Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  eserinin 
ara t rman n odak noktas n  olu turan Itamar Even- Zohar’ n  “Ço ul Dizge Kuram ” ba lam nda 
incelenmesi ile nitel çal ma desenlerinden biri olan durum çal mas  kullan lm t r. Çal ma 
kapsam nda elde edilen veriler doküman analizi tekni i ile toplanm  ve betimleyici analiz yöntemi 
ile incelenmi tir. Ula lan bulgular kuram kapsam nda “kabul edilebilir” ve “yeterli” çeviri kavramlar  
ile de erlendirilmi tir. Bu ba lamda çevirmenin her iki kültürde de kullan lan ifadeleri birebir 
çevirerek yeterli bir çeviri, kaynak kültürde bulunan fakat erek kültürde bulunmayan ifadeleri ise erek 
kültürde kullan lan yayg n ifade ve kullan lar  ile aktararak kabul edilebilir çeviri yapm  oldu u 
sonucuna ula lm t r. Bu çerçevede çal ma yapmak isteyenlere kaynak eserin di er dillere yap lm  
çevirilerinin ara t r lmas  ve çal mada kullan lan kuram n ele al nmam  di er kategorisinin 
incelenmesi önerilmi tir. 

Anahtar kelimeler: Çeviri bilim, Arapça, Arap Edebiyat , Ço ul Dizge Kuram , Itamar Even Zohar 

The investigation of Ahmed Saadavi's "Frankenstein in Bagdat" in the light of 
the "Plural String Theory" of Itamar Even-Zohar 

Abstract 

At the beginning of the 20th century, translation became an independent discipline as it was 
separated from linguistics. The theoretical foundation of translation studies began to be laid through 

                                                             
1  YL Ö rencisi, Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanl k Bölümü ABD (Ankara, 

Türkiye), tuba.cansiz@hbv.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-1018-6155 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
23.12.2021-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074110]  

2  Dr. Ö r. Üyesi, Ankara Hac  Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanl k Bölümü ABD (Ankara, 
Türkiye), zeynep.arkan@hbv.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-0534-186X 



842 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

The investigation of Ahmed Saadavi's "Frankenstein in Bagdat" in the light of the "Plural String Theory" of Itamar Even-Zohar / 
T. Cans z & Z. Arkan (pp. 841-854) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

opinions and studies on translation. In this period, when translation studies-oriented approaches 
came to the fore, new fields of study emerged in the act of translation, with the cultural system and 
target-oriented theories attracting significant attention. Target-oriented approaches have been 
influential in the emergence of descriptive translation studies, which accept that translation is a fact 
of the target culture, unlike the source culture. Among the theorists studying descriptive translation 
theory are Itamar Even Zohar, James Holmes and Gideon Toury. In this study, selected sections from 
the Turkish translation of Ahmed Saadavi's Frankenstein in Baghdad, which was awarded the 2018 
Arab Fiction and France Great Fantasy Fiction Awards, were examined in the light of the "plural 
string theory" of Itamar Even-Zohar, one of the descriptive translation theorists.  The research is 
based on the interpretative paradigm and the qualitative research method. The case study, one of the 
qualitative study patterns, was used by examining Ahmed Saadavi's work called Frankenstein in 
Baghdad, which is the focus of the study in the context of the plural system theory of Itamar Even-
Zohar. The data obtained within the scope of the study were collected through document analysis 
technique and examined by descriptive analysis method. The findings were evaluated with the 
concepts of "acceptable" and "adequate" translation within the scope of the theory. In this context, it 
was concluded that the translator did an adequate translation by translating the expressions used in 
both cultures and an acceptable translation by transferring the expressions found in the source 
culture but not in the target culture with the everyday expressions and usages in the target culture. 
In this context, it is recommended to investigate the translation of the source work into other 
languages and examine the other category of the theory used in the study, which has not been 
addressed. 

Keywords: Translation, Arabic, Arabic Literature, Plural String Theory, Itamar Even Zohar 

Introduction: 

Translation has gone through different stages with many opinions and comments written about it 
throughout its history and has become a discipline by being theorized over time. During the Romantic 
period, which is one of the aforementioned historical phases, several studies were carried out on 
translation. Descriptive translation studies are among these studies. Some critical people such as Itamar 
Even Zohar, James Holmes, and Gideon Toury studied this view, emphasizing the importance of the 
target system and culture. Itamar was at the forefront of the studies called "Plural System Theory" put 
forward by Even Zohar and pioneered the studies of other theorists. Thanks to the abovementioned 
theory, translation theory was positioned in a dynamic system for the first time. With the plural system 
theory, it was accepted that translation should be viewed from historical and social perspectives (Yolda , 
2016). 

The aim of the study 

This study aims to examine the transfer of Ahmed Saadavi's Frankenstein in Baghdad, which brought 
a breath of fresh air to modern Arabic literature with its fantastic interpretation and assess the 
translation by Süleyman ahin into the target language, in the context of Itamar Even-Zohar's position 
in his theory and translation methods. In this manner, selected sections from the Turkish translation of 
Ahmed Saadavi's Frankenstein in Baghdad, which was awarded the 2018 Arab Fiction and France Great 
Fantasy Fiction Awards, were analyzed in the light of "Plural String Theory" of Itamar Even-Zohar, one 
of the descriptive translation theorists. 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  8 4 3  

Itamar Even Zohar’ n ço uldizge kuram  nda Ahmed Saadavi’nin “Frankenstein Ba dat’ta” adl  eseri’nin incelenmesi / T. 
Cans z & Z. Arkan (841-854. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

As part of the theory in question, the article titled "Examination of Sayings, Idioms, Proverbs and Manis 
in the Light of Plural System Theory in the Arabic Translation of Ahmet Hamdi Tanp nar's Novel named 
Huzur" penned by Murat Özcan- Arife Eray and "The Analysis of "The Devil in Us" by Sabahattin Ali in 
the Light of Plural String Theory" by Lokman Tanr kulu contributed to the field. In the articles in 
question, the novels of prominent authors in Turkish literature were examined, and the translations 
made from the source language, Turkish, into the target languages were evaluated. This study differs 
from other studies because a novel belonging to Arabic literature is discussed and evaluated within the 
framework of the theory selected and the context of location and methods. 

Method 

The basis of this study is based on the interpretative paradigm, and the research was designed with the 
qualitative research method. In this regard, within the scope of the study, one of the qualitative research 
designs, conceptual literature study, was preferred as Ahmed Saadavi's work Frankenstein is in 
Baghdad and the translation of Itamar Even - Zohar by Süleyman ahin were evaluated in line with the 
plural system theory and analyzed in depth. The document analysis technique was preferred in the study 
because a work written in the source and target language was examined within the scope of descriptive 
translation theory and evaluated within the theoretical framework. The data collected during the 
research process were processed with the descriptive analysis method. In this context, examples from 
the original and translated work were selected, and detailed analysis was made. The qualitative data 
obtained were processed with the descriptive analysis technique and organized thematically. 

Findings and comments 

When the findings obtained from the samples selected from the work are evaluated, the translator 
Süleyman ahin tried to preserve the emphasis in the source text and the effects on the reader in the 
target culture. In line with this goal, it has been seen that he made some additions and deductions by 
adapting some expressions used in the source text to idioms, sayings and proverbs that are common in 
the target culture in order to facilitate the understanding of the target reader. It has come to the fore 
that the translator ahin preferred the target language and culture system while translating. With this 
situation, which has emerged in the selected examples, it has been determined that the translation is 
included in the "acceptable" translation category, which is classified by Itamar Even-Zohar in the context 
of Plural String Theory and determined by its compliance with the target literature model. The 
translation, which was examined in the context of Plural String Theory in the Arabic translation 
literature, and analyzed within the scope of the study titled "Examination of Sayings, Idioms, Proverbs 
and Manis in the Arabic Translation of Ahmet Hamdi Tanp nar's Novel named Huzur" by Murat Özcan 
and Arife Eray, is also evaluated within the scope of "acceptable" translation. Another study analyzed 
and evaluated in this category is the article titled "The Analysis of Sabahattin Ali's Novel The Devil 
Within" by Lokman Tanr kulu. 

Conclusion and suggestions 

Within the scope of this study, selected samples from the original and translated work were examined 
comparatively. In this context, it is not correct to assess the entire work. Some parts of the work included 
"adequate" translations and "acceptable" translation examples. The translator translated the 
expressions used in both cultures literally and made an "adequate translation", and the expressions 
found in the source culture but not in the target culture were translated with the common expressions 
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and in the target culture and made an "acceptable translation". However, when the study is evaluated in 
the context of the selected example, it is seen that translation is preferred in the target culture system. 
According to Itamar Even-Zohar's view, translations made at the target system level are conservative in 
the secondary literature group. Therefore, the work is in the periphery. 

Finally, for those who want to work in this context, it is suggested to examine the other categories of 
"Plural System Theory", which is the focus of the study, and other works of Ahmed Saadavi. 

Giri  

Çeviri, en genel tan m yla Türk Dil Kurumu’nca “Bir dilden ba ka bir dile aktarma” eklinde ifade edilse 
de dönemsel aç dan geleneksel ve ça da  olmak üzere iki farkl  ekilde tan mlanm t r (Türk Dil 
Kurumu, 2020). Geleneksel tan mda çeviri, “En üst düzeyde anlam e de erli i sa lamak amac yla 
kaynak dilde yaz lm  bir metnin yerine erek dilde yaz lm  bir metin konulmas  i lemi” olarak ifade 
edilmi ken ça da  tan mda ise “Kaynak dilde anlat lm  bir iletiyi, iletideki içeri in tek ya da birkaç 
düzeyde e de erli ini en üst düzleme ç kararak anlat lm  bir iletiye dönü türme i lemi” olarak tabir 
edilmi tir (Kocaman, 1993, 2) 

Ça m zda toplumun gerek siyasi alan nda gerek teknolojik alan nda gerçekle en de i imler ve 
geli meler h z kesmeden devam etmektedir. Çe itli alanlarda birbirleri ile yar  halinde olan dünya 
ülkeleri, bilgi aktar m nda do rudan ve en temel yol olarak kabul edilen dil’e yönelmi tir (Tanr kulu, 
2018). Bu yönelim çeviriye olan ilgi ve ihtiyac  artt rm  ve artt rmaya da devam etmektedir. Antik 
ça larda do ada bulunan nesnelerin sese, resme ve yaz l  simgelere dönü türülmesiyle ba lam  olan 
çeviri etkinli i zamanla bir bilim dal  haline gelmi tir (Yaz c , 2005). 

Çeviri tarihi evrelerinin tarihsel dönemler nda incelenmesi, çeviri ediminin geli imini daha aç k bir 
ekilde göstermektedir. Antik Roma'da çevirmenler, çeviriyi dillerini geli tirmek amaçl  kullanm lar, 

bu ba lamda da "ödünç alma" "aç mlama", "do rudan aktarma", "ekleme" ve "silme" gibi baz  çeviri 
yöntemlerinden faydalanm lard r. Çeviri, tarihinin ilk sürecinde erek dile yak n bir düzeyde 
gerçekle tirilen “serbest çeviri” ve kaynak metin düzeyinde gerçekle tirilen “sad k çeviri” olmak üzere 
ikiye ayr lm t r. Orta ça  döneminde çeviri anlay , antik kültür ve kilisenin bask s  alt nda kalarak 
sözcü ü sözcü üne çeviri anlay na yo unla m t r. Ayd nlanma dönemi kapsam nda dil bilinci 
geli mi , çevirinin kaynak metne göre konumu ve statüsü yükselmi tir. Bu dönemde çevrilebilirlik 
dü üncesi desteklenmi tir. Romantik dönemde çevrilemezlik anlay n n kabul görmesiyle, çeviri 
yap tlarda yerlile tirme ve yabanc la t rma stratejisi ortaya ç km t r. Bu dönemde kuramc lar n çeviriyi 
erek dil ve kültür ba lam nda de erlendirdikleri ve bu alanda betimsel çal malara yer verdiklerini 
söylemek mümkündür (Yücel, 2020). Itamar Even-Zohar’ n “Ço ul dizge kuram ”, James Holmes’ n 
"Betimleyici çeviri çal malar ” ve Gideon Toury’nin “Erek odakl  çeviri kuram ”, çeviri alan nda yap lan 
betimsel çal malar aras nda yer almaktad r (Yaz c , 2005). 

Bu çal man n odak noktas n  olu turan “Ço ul Dizge Kuram ”, betimleyici çeviri kuramlar n n en seçkin 
ve en mühim kuramlar ndan olmakla beraber çeviri yaz n n n erek dizgedeki önemine dikkat çekmek 
amac yla kültürel incelemeler yapan bir kuramd r. Sözü geçen kuram sayesinde çeviri kuram  ilk kez 
devingen bir sistem içerisinde yer alm t r. “Ço ul Dizge Kuram ” ile çeviriye, tarihi ve toplumsal 
aç lardan bak lmas  gerekti i kabul görmü tür (Yolda , 2016). 
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Even-Zohar, yaz n kavram n n tarihsel ve de i ken bir süreç oldu u görü ünü ileri sürmü  ve sözü geçen 
sav nda iki ayr  konum oldu unu söylemi tir. Bunlar “Çevre” ve “Merkez” konumdur. Bu kapsamda 
Even-Zohar, edebiyat metinlerini bulundu u konuma göre iki ayr  ekilde adland r r. Bunlar merkez 
konumda bulunan “sayg n görülen” metinler ve çevre konumda bulunan “sayg n görülmeyen” 
metinlerdir (Yaz c , 2005). 

Even-Zohar birincil/sayg n görülen ve ikincil/sayg n görülmeyen edebiyat ba lam nda bir ayr m daha 
oldu unu savunmu tur. Bu ayr mlar “yenilikçi” ve “tutucu” dur. Even-Zohar’a göre e er bir metin yeni 
eserler ve örnekler verebiliyorsa yenilikçidir ve birincil edebiyat olarak kabul edilir; bununla birlikte yeni 
eserler ve örnekler vermekten yoksun ise tutucudur ve ikincil edebiyat olarak kabul edilir. Birincil 
edebiyat konumunda bulunan ürünlerin özgün ürüne daha uygun olaca  kabul görürken, ikincil 
edebiyat konumunda bulunan ürünün ise erek ürüne daha uygun olaca  savunulmu tur (Rakova, 
2016). 

Bu ba lamda merkez konumda bulunan çeviri “yeterli” olarak kabul görmü ken, çevre konumunda 
bulunan ve di er türlerden çokça etkilenerek erek dizge düzeyinde gerçekle tirilen çeviri, “kabul 
edilebilir” çeviri olarak de erlendirilmi tir (Özcan & Eray, 2017). 

Bu de erlendirmelerin nda bu çal man n amac , modern Arap edebiyat na fantastik yorumuyla yeni 
bir soluk getiren Ahmed Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  eseri ve Süleyman ahin taraf ndan 
yap lan çevirisinin hedef dile aktar m n  incelemek, Itamar Even-Zohar’ n kuram nda yer verdi i konum 
ve çeviri yöntemleri ba lam nda de erlendirmektir. Söz konusu kuram kapsam nda, Murat Özcan- Arife 
Eray taraf ndan yaz lm  “Ahmet Hamdi Tanp nar’ n Huzur Adl  Roman n n Arapçaya Çevirisindeki 
Deyi , Deyim, Atasözleri ve Manilerin Ço ul Dizge Kuram  I nda ncelenmesi” adl  makale ve Lokman 
Tanr kulu’na ait “Ço ul Dizge Kuram  I nda Sabahattin Ali'nin çimizdeki eytan Adl  Roman n n 
ncelenmesi” isimli makale ile alana katk da bulunmu lard r. Ad  geçen makalelerde Türk edebiyat nda 

öne ç kan yazarlar n romanlar  konu al nm , kaynak dil olan Türkçeden hedef dillere yap lan çeviriler 
de erlendirilmi tir. Bu çal man n yap lan di er çal malardan fark , Arap edebiyat na ait bir roman n 
ele al nmas  ve belirlenen kuram çerçevesinde, konum ve yöntemler ba lam nda de erlendirilmesidir. 

Bu ara t rma kapsam nda: 

 Frankenstein Ba dat’ta ald  eser, Itamar Even-Zohar’ n Ço ul Dizge Kuram ’na göre hangi 
konumda yer almaktad r? 

 Frankenstein Ba dat’ta ald  eserde çevirmen Süleyman ahin’in alm  oldu u kararlar , kuram 
aç s ndan çeviri niteli i nas ld r? 

 Frankenstein Ba dat’ta” ald  eser, Itamar Even-Zohar’ n “Ço ul Dizge Kuram ” kapsam nda 
hangi edebiyat türünün özelliklerini yans tmaktad r? 

sorular na yan t aranmaya çal lm t r. 
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2.Yöntem 

2.1. Ara t rma deseni 

Bu çal man n temeli yorumlay c  paradigmaya dayanmaktad r. Yorumlay c  paradigma, insan n 
gerçekle tirmi  oldu u davran  ve ürünlerin arkas nda yatan ko ullar  anlamland rmay  ve 
yorumlamay  hedef al r (Göksoy, 2019).  

Neuman (2006)’a göre yorumlay c  paradigma “insanlar n kendi toplumsal dünyalar n  nas l 
olu turdu u ve sürdürdü üne dair anlay  ve yorumlara varmak üzere insanlar n do al ortamlar nda 
toplumsal olarak anlaml  eylemin do rudan ayr nt l  gözlem yoluyla sistematik analizidir” (''s.131'') (akt. 
Demir,2019).  

Bu ba lamda bu çal ma da bu kapsamda de erlendirilmektedir. 

Çal man n yönteminde nitel ara t rma yöntemine ba vurulmu tur. Nitel ara t rma; gözlem, görü me 
ve doküman analizi gibi veri toplama tekniklerinin kullan larak olgu ve olaylar n gerçekçi ve bütüncül 
bir biçimde ortaya konmas  eklinde tan mlan r (Y ld r m ve im ek, 2018). Bu çal mada literatür 
taramas ndan yararlan lm t r. Literatür taramas  ara t r lan bir konu hakk nda daha önce yap lm  ve 
yay nlanm  olan bilimsel çal malar n, akademik ara t rmalar n ve bulgular n incelenmesi ile 
gerçekle tirilen bir ara t rma arac d r. (Demirci, 2014). Bu nedenle çal ma kapsam nda Ahmed 
Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  eseri ve Süleyman ahin taraf ndan yap lan çevirisi Itamar 
Even - Zohar’ n “Ço ul Dizge Kuram ” do rultusunda betimlemesine ve derinlemesine incelenerek 
de erlendirildi inden ara t rma arac  olarak literatür taramas  tercih edilmi tir.  

2.2. Veri toplama teknik ve araçlar  

Bu ara t rmada veri toplama tekniklerinden biri olan doküman analizinden yararlan lm t r. Doküman 
analizi, bas l  veya elektronik tüm belgelerin detayl ca incelenmesi ve de erlendirilmesi ad na 
ba vurulan sistematik bir nitel ara t rma yöntemidir. (Corbin & Strauss, 2008; akt. K ral, 2020). 
Çal mada, kaynak ve hedef dilde yaz l  olan bir eserin betimleyici çeviri kuram  kapsam nda 
incelenmesi ve kuram çerçevesinde de erlendirilmesi nedeniyle doküman analizi tekni i tercih 
edilmi tir. Doküman analizinin “dokümanlara ula ma, orijinalli ini kontrol etme, dokümanlar  anlama, 
veriyi analiz etme, veriyi kullanma” olarak be  alt ba l kta incelenmesi uygun görülmü tür (Y ld r m ve 

im ek, 2018).  

Bu ba lamda öncelikle ara t rma konusu çerçevesinde hedeflenen analizlerin yap labilmesi için gerekli 
dokümanlar temin edilmi tir. Ard ndan çal man n odak noktas n  olu turan kuram ba lam nda yaz lan 
eser ve makaleler ile ara t rmaya kaynakl k eden Arapça esere ve Süleyman ahin taraf ndan çevirisi 
yap lan Türkçe esere ula lm t r. Bu çal mada Ahmed Saadavi’nin 2013 y l nda   adl  
yay nevinden ç kan 352 sayfal k “    “ adl  eserinden ve Süleyman ahin taraf ndan çevirisi 
yap lan 2018 y l nda Tima  yay nevinden ç kan 320 sayfal k Frankeinstein Ba dat’ta adl  eserden 
yararlan lm t r. Faydalan lan dokümanlar n orijinalli i teyit edilmi tir. Dokümanlar  anlama 
a amas nda elde edilen bilimsel makaleler, orijinal metin ve çeviri metin kar la t rmal  bir biçimde 
incelenmi tir. Genel taraman n ard ndan eser, betimleyici çeviri kuramc lar ndan Itamar Even-Zohar‘ n 
“Ço ul Dizge Kuram ” nda incelenmi  ve kuram hakk nda ula lan bilgiler analiz edilmi tir. Söz 
konusu çeviriler ‘kabul edilebilir’ ve ‘yeterli’ çeviri kavramlar  kapsam nda de erlendirilmi tir. Makale 
yaz m  süresince kullan lan veriler tarama modeliyle elde edilmi tir.  
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Yazar Ahmed Saadavi; 2004 y l nda kaleme ald  Güzel Ülke ve 2008 y l nda kaleme ald  Gerçekten 
de Dü ler veya Oynar veya Ölür adl  roman türündeki eserleriyle Arap dünyas nda kendinden söz 
ettirmi , 2010 y l nda Beirut39 listesine seçilmesi ile edebiyat dünyas nda ilk ba ar s n  duyurmu tur. 
2013 y l nda yay nlanan Frankeinstein Ba dat’ta adl  eseriyle Uluslararas  Arap Kurgu Ödülü, 
Uluslararas  Man Booker Ödülü finalisti; Fransa Büyük Fantastik Kurgu Ödülü gibi pek çok ba ar  elde 
etmi  ve ödüllere lay k görülmü tür.  

Çevirmen Süleyman ahin; Ahmed Saadavi’nin Frankeinstein Ba dat’ta adl  eseri dahil olmak üzere 
pek çok eseri Arapça asl ndan Türkçeye kazand rm t r. Çevirdi i eserler aras nda Edward Said’in 
Oryantalizm Ele trileri adl  eseri ve Uluslararas  Man Booker Ödülüne lay k görülen Jokha Alharthi’nin 
Dolunay Kad nlar  adl  eseri de yer almaktad r. 

2.3. Verilerin analizi 

Ara t rma sürecinde toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile i lenmi tir. Betimsel analiz, nitel 
veriler üzerinde derinlemesine bir inceleme gerektirmeyen verilerin i lenmesinde kullan lan ve elde 
edilmi  verilerin belirlenen temalar ba lam nda de erlendirilmesini temel alan analiz türüdür (Y ld r m 
ve im ek, 2003 akt. Özdemir 2010) (Baltac , 2018). Bu ba lamda çal mada orijinal ve çeviri metnin 
ayr nt l  analizi yap lm  ve çeviri eserden örnekler seçilmi tir. Seçilen bu örnekler Itamar Even-Zohar‘ n 
“Ço ul Dizge Kuram ” nda incelenmi  ve buna göre erek dil çevirmeninin uygulad  çeviri 
yöntemlerinin neler oldu u belirlenmi tir. Son olarak çal man n amac  do rultusunda elde edilen fikir 
ve tespitlerin de erlendirmesi yap lm t r. Bu ba lamda çal mada ba vurulan betimsel analiz tekni i 
dört a amadan olu maktad r. A amalar “betimsel analiz için bir çerçeve olu turma, tematik çerçeveye 
göre verilerin i lenmesi, bulgular n tan mlanmas , bulgular n yorumlanmas ” eklinde ifade edilmi tir 
(Y ld r m ve im ek, 2018). 

Betimsel analiz tekni ini olu turan bu a amalar ile çal man n kavramsal çerçevesi belirlenmi  ve 
tematik alan Itamar Even-Zohar’ n “Ço ul Dizge Kuram ” ile s n rland r lm t r. Elde edilen nitel veriler 
betimsel analiz tekni i ile i lenmi  ve tematik çerçeve alt nda düzenlenmi tir. Eserlerden seçilen 
kesitlerin kar la t r lmal  olarak incelenmesi ile bulgular tan mlanm  ve ara t rmaya konu olan kuram 
ba lam nda yorumlanarak de erlendirilmi tir.  

2.4. Geçerlilik ve güvenilirlik: 

Bilimsel bir ara t rman n kabul görmesi belli oranda geçerlilik ve güvenilirli in sa lanmas  ile 
mümkündür. Ara t rma deseni, veri toplama yöntemi ve veri analizinin geçerlili i ve güvenilirli i 
çal man n kabul görme oran n  etkileyen unsurlar aras ndad r. Ara t rma sonuçlar n n do rulu u 
gerçeklik, bu ara t rma sonuçlar n n tekrar edilebilmesi ise güvenilirlik kavram  ile ilgilidir. Nitel 
ara t rmada gerçekli in sa lanabilmesi için elde edilen veriler tarafs z bir ekilde aktar lmal  ve gerçe i 
yans tmal d r. Kabul gören bir nitel ara t rmada veri toplama, veri analiz ve yorumlama süreçleri tutarl  
bir ekilde ilerlemelidir (Baltac , Nitel Ara t rma Süreci: Nitel Bir Ara t rma Nas l Yap l r?, 2019) . “Bu 
ara t rmada da incelenen eserden al nt lar do rudan yap lm t r. Ayr ca bulgular yorumlan rken 
kuramla ili kisi üzerinde önemle durulmu tur.” 

Ara t rmada geçerlik ve güvenilirli in sa lanabilmesi için; örneklemin do ru seçilmesi, çok say da 
kaynak ve dokümana ba vurulmas , elde edilen verilerin dikkatli bir ekilde korunmas  ve ara t rma 
raporunun detayl ca yaz larak çal man n tarafs z bir ekilde sürdürülmesi gerekmektedir (Baltac , 
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2018; Denzin ve Lincoln, 2008b akt. Baltac , 2019) Bu çal man n bulgular  ortaya koyulurken eserden 
al nt lar detayl  bir ekilde yap lm  ve kuramla ili kili yorumlamalar at ftan hareketle tarafs z bir ekilde 
ortaya koyulmaya çal lm t r. 

Bunlar n yan  s ra bu çal man n geçerlilik ve güvenilirli inin art r lmas  amac yla literatür taramas  
yap larak çe itli bilimsel makale ve eserlerden yararlan lm t r. Ara t rmaya konu olan “Ço ul Dizge 
Kuram ” ba lam nda yaz lm  bilimsel makalelerin, Frankeinstein Ba dat’ta adl  eser ve çevirisinin 
temininde doküman analizine ba vurulmu tur. Elde edilen nitel veriler üzerinde betimsel analiz 
yöntemi a amalar  takip edilerek de erlendirilmi tir. 

3.Bulgular 

Bu bölümde ödüllü eserler aras nda yer alan Frankenstein Ba dat’ta adl  eser ve eserden seçilen 
örnekler, belirlenen ara t rma sorular  çerçevesinde incelenmi  ve bu çal man n odak noktas  olan 
Itamar Even-Zohar’ n “Ço ul Dizge Kuram ” nda “çevre” veya “merkez” konumlar  aras ndan 
“çevre” konumunda de erlendirilen örnekler öne ç km t r. Buna ba l  olarak bahsi geçen eser Itamar 
Even-Zohar’ n “merkez” konumdaki yaz n türleri için tan mlad  “ikincil edebiyat” türleri aras nda 
an lmaktad r. Kaynak metinden seçilen örneklerin erek metindeki kar l klar  ile birlikte incelenmesi 
sonucu çevirmenin erek dil ve kültür dizgesinde tercihlerde bulundu u görülmü  ve buradan hareketle 
yap lan çeviriler “kabul edilebilir” veya “yeterli çeviri” s n fland rmalar  kapsam nda “kabul edilebilir” 
çeviri kavram  alt nda de erlendirilmi tir. Elde edilen bulgularda kaynak metinden al nan örnekler 
“KM”, erek metinden al nan örnekler ise “EM” eklinde k salt larak tablolarda gösterilmi tir. 

Bu çerçevede eserde geçen deyim, deyi  ve atasözü gibi kültürel unsur ve ögeleri içinde bar nd ran 
bulgular ele al nm  ve erek dilde yayg n kullan lar  ile çevrilen bu ifadeler “kabuledilebilir çeviri” 
kategorisinde de erlendirilmi tir.  

“Kabuledilebilir çeviri” ba lam nda eserden al nan örnekler: 

Örnek 1 

KM          .   )2013( 

EM Yerdeki çak llar  ve çöpleri çi neyen a r aksak ad mlar  sessizli i bozuyordu.(Saadavi, 2018) 

 Kaynak metinde alt  çizili olan “  ” tamlamas  Türkçe ’de “yava  ad mlar ” eklinde 
kar lanabilmektedir. Burada ifade edilmek istenenin “yava  ve aheste bir ekilde yürümek” oldu u 
anla lmaktad r. Çevirmen, erek kültürde bu ifade için kullan lan yayg n bir deyim ile çeviriyi 
gerçekle tirmi , “a r aksak ad mlar ” eklinde yapt  çeviriyle ifadeyi erek metne aktarm t r. Yap lan 
inceleme sonucunda çevirmenin erek kültür düzeyinde tercihler yapt  gözlemlenmi , bu ba lamda 
kuram dahilinde kabul edilebilir çeviri kategorisinde de erlendirilmi tir. 

Örnek 2 

KM  ,       )       2013( 

EM D ar daki ço u insan için li va unutkan, ya l  bir bunaktan ba ka bir ey de ildi .(Saadavi, 2018) 

Kaynak metinde i aret zamiri “ ” ile ifade edilen kelime Türkçe’ye zamirin ait oldu u “ li va” ismi ile 
aktar lm t r. Arapçada zamirlerin ait oldu u merciler kaynak okur taraf ndan rahatl kla anla l r 
olmas na ra men erek dil yap s  olan Türkçede zamirin bu ekil kullan m  anlamda kayma ve bozuklu a 
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yol açaca ndan çevirmen erek dil yap s n  göze alarak zamiri kaynak metinde döndü ü merciye ait 
isimle birlikte vermi tir. Çevirmen bu tutumuyla hedef ile kaynak metin dillerinin farkl l ndan 
kaynaklanan eksikli i gidermi tir. Yap lan gözlem sonucunda çevirmenin erek kültür düzeyinde 
tercihler yapt  dikkat çekmektedir. Buradan hareketle çeviri metin, kuram ba lam nda kabul edilebilir 
çeviri kategorisinde de erlendirilmi tir. 

Örnek 3 

KM                         
               . ) 2013( 

EM Ne var ki Ebu Zeydun epeydir ortal kta yoktu. Art k onu ne görüyor ne de bir yerde tesadüf ediyordu. 
Parti i lerini terk edip ba ndaki türlü hastal kla u ra al  beri Ili va'n n yan nda kimse Ebu Zeydun'a 
dair tek kelime etmiyordu. Adam belli ki kendi derdine dü mü , semtteki herkesle, her eyle alakas n  
tümden kesmi ti. (Saadavi, 2018) 

Erek metinde alt  çizili ifadenin kaynak metinde birebir kar l  bulunmamaktad r. Bu ba lamda 
çevirmenin kaynak metinde ifade edilmek istenen duyguyu erek kültüre aktarmay  hedefledi ini 
söylemek mümkündür. Çevirmen kaynak metnin ba lam ndan hareket ederek aktar lmak istenen 
duyguyu yorumsal bir çeviri ile erek okuyucuya aktarm t r. ncelemeler neticesinde çevirmenin erek 
kültür düzeyinde yapt  tercihler, kuram ba lam nda kabul edilebilir çeviri kategorisinde 
s n fland r lm t r. 

Örnek 4 

KM  .              .        
  .  )2013( 

EM Ebu Zeydun askere gitmeyenleri takip ederdi. Danyal askere gitmekte biraz ayak sürümü tü. Askerî 
e itim kamp na kat lmaktansa müzik e itimini tamamlamay  tercih ediyordu .(Saadavi, 2018) 

Kaynak metinde belirtilen “ ”  fiili Türkçede “ reddetmek/raz  olmamak/ kabul etmemek” 
anlamlar na gelmektedir. Çevirmen bu ifadeyi birebir Türkçeye aktarman n erek kültürde ayn  duyguyu 
yans tmayaca n  dü ünmü  olacak ki, ifade erek kültürde yayg n olarak kullan lan 
“inatla mak/direnmek” anlamlar na gelen “ayak sürümek” deyimi ile kar lanm , çeviri metin tek 
düzelikten s yr larak zenginle tirilmi tir. Kar la t rmal  çeviri incelemesi sonucunda çevirmenin metin 
üzerinde erek kültür düzeyinde tercihler yapt  görülmektedir. Bu ba lamda yap lan çeviri kabul 
edilebilir çeviri kategorisinde de erlendirilmi tir. 

Örnek 5 

KM   .  )2013( 

EM Sorunlar her geçen gün daha da içinden ç k lmaz hale geliyor. (Saadavi, 2018) 

Kaynak metinde alt  çizili “ “fiili “geli mek/ilerlemek” anlamlar na, “ “ fiili ise 
“dü ümlenmek/karma k olmak” anlamlar na gelmektedir. Çevirmen burada ifade edilmek istenen 
ba lam  erek kültürde yayg n olarak kullan lan kal pla m  bir ifade ile kar lam t r. Kaynak metinde 
geçen “geli mek” anlam na gelen fiil zamansal düzeyde, “dü ümlenmek” anlam na gelen fiil ise s fat 
olarak “her geçen gün daha da içinden ç k lmaz bir hale geliyor” eklinde aktar lm t r. Böylelikle 
çevirmen erek kültürü hedef alarak bu do rultuda tercihler yapm  ve ilgili çeviri kuram dahilinde kabul 
edilebilir çeviri kategorisinde de erlendirilmi tir. 
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Örnek 6 

KM    .           ..  ) 2013( 

EM Sokakta ve semtte volta atan, kar s na kimse ç kmaks z n herkese güç gösterisi yapan bir dü man ...  
(Saadavi, 2018) 

Çevirmenin Türkçeye “volta atan” eklinde aktard  “ ” ifadesi “kibirlenmek” anlam n  
kar lamaktad r. Çevirmen bu tabiri erek kültürde “ iler-geri/ yukar -a a  yürümek/gidip gelmek” 
anlamlar na gelen “volta atmak” ifadesiyle kar lam t r. Kaynak metinde as l ifade edilmek istenenin 
“kibirle mahallede dola an bir dü man” oldu unu dü ünürsek bu ba lamda çevirmenimizin seçimine 
alternatif olarak “caka satan” ifadesini sunmam z da mümkündür. Bu aç dan bak ld nda çevirmenin 
erek kültür dizgesini dikkate alarak çeviri yapt  gözlemlenmi  ve yap lan çeviri kuram dahilinde kabul 
edilebilir çeviri kategorisinde de erlendirilmi tir. 

Örnek 7 

KM              . ) 2013( 

EM Mutfaktan gürültüler geldi, kap kacak yere dü mü  olmal yd . Karanl kta bir ey mutfakta gezinmi ti. 
(Saadavi, 2018) 

Kaynak metinde yer almamas na kar n ba lamdan ç kar lan ve eylemin gerçekle ti i mekân olan 
“mutfak” kelimesi, çevirmen taraf ndan çeviri metinde erek okurun anlay n  kolayla t rmak ad na 
zikredilmi tir. Ayn  cümle içerisinde yer alan “   “ ifadesinin Türkçede birebir kar l  “baz  
kaplar” eklindedir. Çevirmen burada erek dil ve kültür dizgesinde bir tercih yaparak ifadeyi Türkçede 
yayg n bir ekilde kullan lan “kap kacak” tabiri ile kar lam t r. Çevirmenin erek kültür düzeyinde 
yapt  tercihlere dikkat edilecek olursa yap lan incelemede kuram ba lam nda kabul edilebilir çeviri 
kategorisinde de erlendirilmi tir. 

Örnek 8 

KM   .    :   .               .  
) 2013( 

EM Ya l  kad n, mü fik bir annenin bak lar yla sanki onu oldu u yere çivilemi ti. “ Gel çocu um , ” dedi 
ona. Ana kuzusu bir çocuk gibi bu söze ba  e di ve yürüdü. Sonra a layarak ya l  kad n n kollar na 
at ld .  (Saadavi, 2018) 

 Kaynak metinde alt  çizili olan ‘ ’ zamirinin döndü ü ve ait oldu u kelime kendinden önceki cümlede 
zikredilen ya l  kad nd r. Çevirmen, kaynak dilin ve erek dilin normlar  aras ndaki fark sebebiyle bu 
zamiri i aret etti i merci ile aktarm  ve erek okuyucunun metni kaynak metinde ifade edildi i ekilde 
anlamas na yard mc  olmu tur. 

Kaynak metinde zikredilen “       “ cümlesinde itaat eden/ r za 
gösteren/teslim olan bir kimseden bahsedilmekte ve bu kimse bir çocu a benzetilmektedir. Çevirmen 
bu ifadeyi erek kültür düzeyinde ayn  anlam  kar layan ‘söze ba  e mek” fiili ve bu tür kimseler için 
kullan lan “ana kuzusu” tabiri ile kar lam t r. Bu ba lamda çevirmen erek okuyucu dikkate alarak 
hedeflenen duyguyu aktarmaya çal m t r. Erek kültür dizgesine önem verilerek yap lan çevirinin, 
kuram ba lam nda kabul edilebilir çeviri kategorisinde de erlendirildi i göz önünde bulundurulsa, 
çevirmenin tercihlerinin kabul edilebilir çeviri yönünde oldu u görülmektedir. 
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Örnek 9 

KM                        . 
) 2013( 

EM Do rudan uyumaya niyetlenmi ti, ancak kafas n  bir türlü toparlayam yordu. Ne klima ne de pervane 
bulunan odas nda sucuk gibi terleyece ini bile unutmu  görünüyordu. (Saadavi, 2018) 

Kaynak metinde alt  çizili olarak ifade edilen cümlede “         
 ” Otel odas ndaki kötü havaland rma/klima sisteminden, rutubetten ve bunun sebep oldu u 

kötü kokudan bahsedilmektedir. Çevirmen ba lamda anlat lmak istenen duygu ve manay  erek kültürde 
yayg n olan bir deyim kullanarak aktarmay  tercih etmi tir. Kliman n bulunmad  ve rutubetin oldu u 
bu odada nem sebebiyle terleme durumuna dikkat çekmek istemi  ve bu durumu erek dilde yayg n bir 
ekilde kullan lan “sucuk gibi terlemek” deyimi ile vurgulayarak aktarm t r. Çeviri metni üzerinde erek 

kültür dizgesinde yap lan tercihlerden hareketle çevirmenin kuram ba lam nda kabuledilebilir çevri 
gerçekle tirdi i görülmektedir. 

Örnek 10 

KM                       .  ) 2013( 

EM Di er iki mü terisine ald r  etmeden çilingir sofras n  kurmu , içmeye ba lam t  .(Saadavi, 2018) 

Kaynak metinde alt  çizili cümlenin “         “Türkçe de birebir kar l  
“barda n  doldurdu ve suyla birlikte bir parça buz koydu” eklindedir. Çevirmen burada eylemin 
haz rl k sürecini erek kültürde yayg n bir ekilde kullan lan  “üzerinde hafif yemekler, meze ve içkinin 
bulundu u masa/tepsi” anlam na gelen “çilingir sofras ” ifadesi ile kar layarak metin üzerinde erek 
kültür düzeyinde uyarlamalar yapm t r. Bu çerçevede yap lm  olan bu çeviri, kuram dahilinde kabul 
edilebilir çeviri kategorisinde de erlendirilmi tir. 

Örnek 11 

KM -   ...    .    
-   ..       ..  
) 2013( 

EM -"Bilmiyorum. Milletin uydurmas  i te dostum."  
-"Hay r. Uydurma de il. Senin u gazeteci oralarda m ?" (Saadavi, 2018) 

Kaynak metinde belirtilen “ ” kelimesi Türkçede “kuruntu/hayal ürünü” anlamlar na gelmektedir. 
Çevirmen bu ifadeyi birebir Türkçeye aktarmak yerine erek kültürde yayg n olarak kullan lan “gerçek 
olmayan, gerçekmi  gibi gösterilen” anlam na gelen ‘uydurma” tabiri ile kar lam , çeviri metinde 
ortaya ç kacak herhangi bir anlat m dü üklü ünün önüne geçmi tir. Bu ba lamda çevirmenin bu tercihi 
ile erek kültür odakl  seçim yapt  gözlenmi tir ve incelenen örnek kuram dahilinde kabul edilebilir 
çeviri kategorisinde de erlendirilmi tir. 

4.Tart ma 

Bu çal mada Ahmed Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  eseri ve eserde geçen Arapça atasözü, 
deyim, deyi  ve özlü söz gibi bir tak m kültürel unsurlar ve erek kültürdeki kar l klar  ele al nm t r. 
Kaynak eser üzerinde incelemenin yap ld  “Ço ul Dizge Kuram ”, edebiyat n bütün türlerini 
kapsamaktad r. Her tür, bir dizge say lmakta ve dizgeler sürekli olarak birbirleri ile etkile im halinde 
bulunmaktad r. Bu etkile im s ras nda dizgeler kesi tikleri noktalarda birbirleriyle al veri  
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halindedirler. Çeviri de bahsetti imiz bu dizgelerden biridir. Söz konusu kuramda dizgelerin konumu 
belirlenmektedir. Konumun belirlenmesi gerek kaynak gerek erek kültür aç s ndan metnin kabul görme 
oran na ve metne verilen öneme ba l d r (Zeytinkaya, 2016). Bu ba lamda bahsi geçen eser, Itamar 
Even-Zohar’ n belirledi i konumlar ba lam nda de erlendirildi inde “tutucu” kavram n n öne ç kmas  
ile “ikincil edebiyat” türünün ait oldu u “çevre” konumdad r. (Rakova, 2016). 

Eserden seçilen örneklerden elde edilen bulgular de erlendirildi inde çevirmen Süleyman ahin’in 
kaynak metinde yap lan vurgular  ve okurda olu an etkilerini erek kültürde de sa lamaya gayret 
gösterdi i gözlenmi tir. Bu hedef do rultusunda erek okurun anlay n  kolayla t rmak için kaynak 
metinde kullan lan baz  ifadeleri, erek kültürde yayg n olan deyim, deyi  ve atasözlerine uyarlayarak baz  
ekleme ve ç karmalar yapt  görülmü tür. Çevirmen ahin’in çeviri yaparken erek dil ve kültür 
dizgesinde tercih yapt  öne ç km t r. Seçilen örneklerde ortaya ç km  olan bu durum ile çevirinin 
“Ço ul Dizge Kuram ” ba lam nda Itamar Even-Zohar’ n s n fland rd  ve erek yaz n modeline 
uygunluk ile belirlenen “kabul edilebilir” çeviri kategorisine dahil oldu u belirlenmi tir. Arapça çeviri 
alanyaz nda “Ço ul Dizge Kuram ” ba lam nda incelenen, Murat Özcan ve Arife Eray taraf ndan 
yaz lm  “Ahmet Hamdi Tanp nar’ n Huzur Adl  Roman n n Arapçaya Çevirisindeki Deyi , Deyim, 
Atasözleri Ve Manilerin Ço ul Dizge Kuram  I nda ncelenmesi” adl  çal ma kapsam nda incelenen 
çeviri de “kabul edilebilir” çeviri kapsam nda de erlendirilmi tir. Ayn  ekilde incelenerek bu kategoride 
de erlendirilen bir ba ka çal ma ise Lokman Tanr kulu’na ait olan “Ço ul Dizge Kuram  I nda 
Sabahattin Ali'nin çimizdeki eytan Adl  Roman n n ncelenmesi” adl  makaledir. 

Çal maya kaynakl k eden Ahmed Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  eserinin Uluslararas  Arap 
Kurgu Ödülü’ne lay k görülmesi ve ilk defa Man Booker International’ da finale kalan Arapça eser olma 
vasf na sahip olmas  bu çal man n önemini ortaya koymaktad r. Alanyaz nda “Ço ul Dizge Kuram ” 
ba lam nda sadece kaynak dil Türkçeden erek dil Arapçaya yap lan çeviriler üzerine bir de erlendirme 
yap lm t r. Ayr ca Ahmed Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  eseri ile ilgili olarak çeviri alan nda 
ortaya konmu  bir çal ma bulunmamaktad r. Bu nedenle bu ara t rman n alana katk  sa layaca na 
inan lmaktad r.  

Çal man n kapsam , söz konusu eserlerde yer alan Arapça atasözü, deyim, deyi  ve özlü söz gibi bir 
tak m kültürel unsurlar  ve bu unsurlar n erek kültürdeki kar l klar n  betimleyici çeviri 
kuramc lar ndan Itamar Even-Zohar’ n “Ço ul Dizge Kuram ” nda incelemektir. Çal ma, Ahmed 
Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  eseri ve Süleyman ahin taraf ndan yap lan çevirisi ile 
s n rl d r.  Bahsi geçen eserin Süleyman ahin taraf ndan yap lan çevirisi haricinde erek dil Türkçeye 
yap lm  ba ka bir çeviri eser bulunmamaktad r. Dolay s  ile çal maya farkl  çeviriler dahil edilerek 
kar la t rmal  bir de erlendirme gerçekle tirilememi tir. 

5.Sonuç 

Çal maya kaynak olan Frankenstein Ba dat’ta adl  eser Arap Edebiyat  alan nda önemli bir yere 
sahiptir. Eserde konu kültürel de erlerin, olgular n, deyim, deyi , atasözü ve mecaz gibi tabirlerin 
s kl kla zikredilmesi, çevirmeni çeviri metnini kaynak veyahut erek dizge düzeylerinden hangisinde 
yap laca  konusunda seçim yapmaya yöneltmi tir.  

Bulgular bölümünde Ahmed Saadavi’ye ait Frankenstein Ba dat’ta adl  eser ve çevirmen Süleyman 
ahin taraf ndan yap lan çevirisinden seçilen örnekler kar la t rmal  olarak incelenmi  ve betimleyici 

çeviri kuramlar ndan “Ço ul Dizge Kuram ” çerçevesinde de erlendirilmi tir.  
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Bu ba lamda eserin tamam na ili kin bir de erlendirme yapmak do ru de ildir. Eserin içerisinde baz  
yerlerde yeterli baz  yerlerde ise kabul edilebilir çeviri örneklerine rastlanm t r. Çevirmen her iki 
kültürde de kullan lan ifadeleri birebir çevirerek “yeterli bir çeviri”, kaynak kültürde bulunan fakat erek 
kültürde bulunmayan ifadeleri ise erek kültürde kullan lan yayg n ifade ve kullan lar  ile aktararak 
“kabul edilebilir çeviri” yapm t r. Bununla birlikte çal ma eserden seçilen örnekler ba lam nda 
de erlendirildi inde erek kültür dizgesinde çevirinin tercih edildi i aç kça görülmektedir. Erek dizge 
düzeyinde gerçekle tirilen çeviriler Itamar Even-Zohar’ n görü üne göre ikincil edebiyat grubunda 
tutucu konumda yer almaktad r. Dolay s yla eser çevre konumunda yer almaktad r. 

Ara t rmada elde edilen bulgular göz önünde bulundurularak u önerilerde bulunmak mümkündür: 

 Bu çal mada Ahmed Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  arapça eserinin, Süleyman ahin 
taraf ndan yap lan Türkçe çevirisi ele al nm  ve ngilizceye yap lan çevirisi incelenmemi tir. Bu 
ba lamda eserin ngilizce, Arapça ve Türkçede kar la t rmal  olarak incelenmesi dilsel 
farkl l klar n görülmesi aç s ndan faydal  olacakt r. 

 Eserin erek dil olan Türkçeye çevirisinin “Ço ul Dizge Kuram ” ba lam nda “çevre konumunda” 
yer ald  tespit edilmi tir. Bu sonuçtan hareketle ayn  eserin di er dillere yap lan çevirilerinin 
çevrildikleri erek diller kapsam nda hangi konumda yer ald klar n n bulunmas  hedefi ile 
çal malar yap labilir. Böylelikle ilgili kuram ba lam nda geni  bir çerçeve sunulabilir. 

 Çal ma kapsam nda incelenmi  olan eserde deyim, deyi  ve atasözü gibi ifadeler tercih edilmi  
bu ba lamda “kabuledilebilir çeviri” örnekleri sunulmu tur. Ayn  eser üzerinde çal mak isteyen 
ara t rmac lar “Ço ul Dizge Kuram ” ba lam nda ele al nmam  bir di er kategori olan “yeterli 
çeviri” odak noktas  ile çal malar yapabilir. 

 Bu çal mada kaynak olan eser Ahmed Saadavi’nin Frankenstein Ba dat’ta adl  arapça eseridir. 
Yazar n di er eserleri bu incelemeye dahil edilmemi tir. Ulusal ve uluslararas  alanda ödüllere 
lay k görülen yazar n, di er eserlerinin de incelenmesi ile yeni çal malar ortaya konarak 
alanyaz na katk  sa lanabilir.  
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Kur’ân fâs las  üzerine bir ara t rma) 

Öz 

Fâs la, Kur’an ilimleri aras nda çokça üzerinde durulan bir konu olup sanat, belagat ve üslup 
aç s ndan ara t r lm t r. Bir grup alim, fâs lan n ayetin belagatini kuvvetlendirmek için geldi ini 
söylemekle beraber ayetin anla lmas  noktas nda tefsirini de güçlendirdi ini belirtmi lerdir. Baz  
âlimler ise fâs lan n makam ve müzikal gerekçelerle geldi ini belirterek dinleyiciyi melodik, ahenk ve 
ayet sonlar n n uyumu yönüyle etki alt na ald n  öne sürmü lerdir.  Baz  âlimler de fâs lan n ayetin 
bir parças  oldu unu , ayetten ayr  dü ünülemeyece ini ve ayetin tüm kelimeleriyle uyumlu oldu unu 
vurgulam lard r. Kur’an ilimleri içerisinde yer alan konulardan birisi de “müte abih ayetler’’ 
konusudur. Baz  ara t rmalar bu konuyu sadece benzerlik yönüyle ele alm t r. Baz  ara t rmalar ise 
müte abih ayetlerin ba lam yla ilgilenerek ayeti anlamada ba lam n önemi üzerinde durmu tur. Baz  
ara t rmalar da tam benzerlik göstermeyen müte abih ayetlerin tefsirinde farkl l k tespit etmeye 
çal m t r. Bu ara t rma, fâs la konusunu ve müte abih ayet konusunu tek ba na ele almamaktad r. 
Ba lam ve belagat arac l yla’’ fâs la- müte abih ayet ‘’ ili kisini incelemektedir. Bu ara t rman n 
önemi, konu ele al n rken tefsir, Arapça belagati, üslup ilmi ve ba lam ilimleri çerçevesinde 
kalmas d r. 

Anahtar kelimeleri:  Arapça, Tefsir, Ba lam, Kur’an fâs las , Müte abih ayetler 
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Last words of the Quran verses in terms of rhetorical harmony and tafsir (A 
study on the last words of similar verses in the Qur'an) 

Abstract 

End rhyme is a subject which has been discussed mostly among the quranic sciences and it has been 
searched from the point of view art, rhetoric and genre. Some of the scholars have said that end 
rhyme’s role is to strengthen the rhetoric of quranic verses. At the same time they have  claimed that 
it strengthens the tafseer to be understood the verses. They have also claimed that end rhymes appear 
to effect the audience with it’s rhymes. Because the harmony which has been occured with end rhymes 
has created aesthetics and beauty. Some scholars have said that the end rhymes are the parts of the 
quranic verses and emphasized that it is impossible to separate the verses and the end rhymes. 
Allehorical verses are one of the quranic sciences. Some researches have dealt with this subject from 
the point of view smile. Some other researches have dealt with allegorical verses in their Context . 
They have emphasized that the Context is very important to understand the quranic verses. This study 
deals with not only end rhymes and allegorical verses but also the relationship between end rhymes 
and allegorical verses through rhetoric. The importance of this study  is that the subject has been 
discussed in the framework of tafseer, arabic rhetoric, genre and Context sciences. 

Keywords: Arabic, Tafseer, Context, End rhymes, Allegorical verses 
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53-Hatay’ n Alt nözü ilçesinde kullan lan Arapça lehçesi ve bu lehçede yer alan 
baz  atasözleri1 

Yakup GÖÇEMEN2 

APA: Göçemen, Y. (2022). Hatay’ n Alt nözü ilçesinde kullan lan Arapça lehçesi ve bu lehçede yer 
alan baz  atasözleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 864-895. DOI: 
10.29000/rumelide.1074120. 

Öz 

Yüzy llard r çe itli medeniyetlere ev sahipli i yapan Anadolu, halen günlük hayatta pek çok farkl  
dilin konu uldu u bir co rafyad r. Anadolu’da varl n  sürdüren dillerden birisi de Arapçad r. 
Türkiye’nin en güneyinde yer alan Hatay, Arapçan n yo un bir biçimde kullan ld  ba l ca 
bölgelerdendir. Hatay’da Arapçan n Suriye yerle ik lehçesi konu ulmaktad r. Suriye s n r nda 
bulunan Hatay’ n Alt nözü lçesi, Arapça ve Türkçenin temas halinde oldu u bir dil bölgesidir. lçe; 
Sünnî Arap, Sünnî Türk, Sünnî Kürt, Alevî Arap ve Arap Ortodoks gibi farkl  etnik ve dinî gruplar  
bar nd rmaktad r. Arapça, nüfus yo unlu unu pratik anlamda iki dilli bireyler olan Araplar n 
olu turdu u ilçenin dil haritas nda geni  bir alan kaplamaktad r. Suriye yerle ik lehçesinin farkl  bir 
a z  olarak de erlendirilen Alt nözü Arapças , temel biçimbilim, sözdizim ve sesbilim özellikleri 
aç s ndan standart Arapçayla büyük oranda benzerlik göstermektedir. Resmî ve e itim dili Türkçeyle 
temas halinde olan ve yaz l  kültüre dayanmayan Alt nözü Arap diyalekti, diller aras  etkile im 
ba lam nda Türkçe kar s nda al c  dil pozisyonunda olmas  nedeniyle pek çok Türkçe kelimeyi 
bünyesine katarak de i im ve deformasyona u ram t r. Dilin korunmas nda ve sonraki ku aklara 
aktar lmas nda önemli rol üstlenen atasözleri, Alt nözü Arapças n  de i ime u ramaktan koruyan 
unsurlar aras nda yer almaktad r. Nitekim bask n dil Türkçenin a r etkisine maruz kalan yöre 
Arapças n n aksine, yörede kullan lan atasözlerinin kal pla m  ve kli e ifadeler olmas  nedeniyle 
genel anlamda orijinal yap s n  korudu u görülmektedir. Bu nedenle söz konusu atasözleri, Suriye, 
Lübnan, Ürdün ve Filistin’de kullan lan atasözleriyle sözcük ve anlam yap s  itibar yla büyük ölçüde 
benzerlik göstermektedir. Çal ma, Alt nözü Arapças n n genel özelliklerini ve bu lehçede kullan lan 
baz  atasözlerini tespit ederek Türkçede ayn  anlam ekseninde yer alan atasözleriyle kar la t rmay  
amaçlamaktad r.  

Anahtar kelimeler: Arap Dili ve Belâ at , Alt nözü, Arapça, lehçe, atasözü 

The Arabic dialect used in Alt nözü district of Hatay and some proverbs in this 
dialect  

Abstract 

Anatolia, which has been home to various civilizations for centuries, is still a geography where many 
different languages are spoken in daily life. One of the languages that survives in Anatolia is Arabic. 
Hatay, located in the southernmost of Turkey, is one of the main regions where Arabic is used 
extensively. The Syrian Sedentary Dialect of Arabic is spoken in Hatay. Alt nözü District of Hatay, 

                                                             
1  Bu çal man n ana materyalini olu turan Alt nözü yöresine ait atasözlerinin derlenmesi a amas nda kaynak ki ilerle 

ileti im noktas nda de erli katk lar sunan Cuma Güler, Mehmet Demir, Sümeyye E inç, Dicle nan ve Ahmet Bigür’e 
te ekkürlerimi sunmay  bir borç bilirim.  

2  Dr. Ö r. Üyesi, Kilis 7 Aral k Üniversitesi, slami limler Fakültesi, Temel slam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagati 
ABD (Kilis, Türkiye), yakupgocemen@kilis.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-2778-1401 [Ara t rma makalesi, Makale kay t 
tarihi: 08.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074120]  
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located on the Syrian border, is a language region where Arabic and Turkish are in contact. District; 
It includes different ethnic and religious groups such as Sunni Arab, Sunni Turkish, Sunni Kurdish, 
Alevi Arab and Arab Orthodox. Arabic occupies a large area in the language map of the district, whose 
population density consists of Arabs, who are practically bilingual individuals. Altinözü Arabic, which 
is considered as a different dialect of the Syrian Sedentary Dialect, is highly similar to standard Arabic 
in terms of basic morphology, syntax and phonology. Alt nözü Arabic dialect, which is in contact with 
Turkish, the official and educational language, and not based on written culture, has undergone 
changes and deformations by incorporating many Turkish words due to its receptive position against 
Turkish in the context of interlingual interaction. Proverbs, which play an important role in 
preserving the language and transferring it to the next generations, are among the elements that 
protect Alt nözü Arabic from being changed. As a matter of fact, unlike the regional Arabic, which 
was heavily influenced by the dominant language Turkish, it is seen that the proverbs used in the 
region generally preserve their original structure due to the stereotyped expressions. For this reason, 
the proverbs in question are very similar to the proverbs used in Syria, Lebanon, Jordan and Palestine 
in terms of wording and meaning. The study aims to identify the general features of Alt nözü Arabic 
and some proverbs used in this dialect, and compare them with the proverbs in the same meaning 
axis in Turkish. 

Keywords: Arabic Language Rhetoric, Alt nözü, Arabic, dialect, proverb 

Giri  

nsan  insan yapan, dünyadaki yerini ve de erini belirleyen, duygu, dü ünce ve arzular n  sözlü ve yaz l  
olarak ifade etme imkân  sunan büyülü bir varl k olarak nitelenen dil (Aksan, 2015: 1/11), gerek bireyler 
gerekse toplumlar aras  ölçekte sa lanacak ileti imin temel ö esidir. leti im sürecinde bireylerin duygu 
ve dü üncelerini dile getirmelerini sa layan dil, insan dü üncesinin bir ürünü ve yans mas  olan kültürü 
ta ma görevini üstlenen yegâne araçt r. Buna göre dil, kültürün temelini te kil etmesinin yan nda bu 
kültürün gelecek nesillere aktar lmas nda, geçmi le gelecek aras nda ba lant  kurulmas nda ve 
toplumun birlik ve bütünlü ünün korunmas nda birle tirici ve kayna t r c  rol alan ana unsurdur (Bulut, 
2013: 562). Aksan’ n ifadesiyle bir toplumu ulus yapan ba lar n en güçlüsü olan, bireyleri ulusuna, 
yurduna, geçmi ine s k  s k ya ba layan ve bireyi geçmi le gelecek aras ndaki zincirin bir halkas  yapan 
dil, tüm yönleriyle ait oldu u milletin kültürünü yans tan bir ayna konumundad r (Aksan, 2015: 1/13). 
Nitekim atasözleri de topluma millet vasf n  kazand ran ve bu vas fla varl n  devam ettirmesinde 
vazgeçilmez bir etken olan dilin en önemli bile enleri aras nda ilk s ralarda yer alan dil ö eleridir.        

Atasözleri “uzun deneme ve gözlemlere dayan larak söylenmi  ve halka mal olmu , ö üt verici nitelikte 
söz” (Akal n, 2011: 180) veya “atalar m z n uzun denemelere dayanan yarg lar n  genel kural, bilgece 
dü ünce ya da ö üt olarak düsturla t ran ve kal pla m  biçimleri bulunan kamuca benimsenmi  
özsözler” (Aksoy, 1988: 1/37) eklinde tan mlanm  ve ait olduklar  toplumlar n ortak bilinçaltlar n  
yans tan anonim ürünler olarak nitelenmi tir. Dilin söz varl  içinde yer alan, insan n tecrübelerinden, 
bilgeli inden ve benzetme yetene inden kaynaklanan ve genel olarak mesaj verme amac  güden 
atasözleri (Aksan, 2015: 3/38), kimilerine göre halk bilgeli inin dile gelerek somut bir forma büründü ü 
kültürel de erlerdir (Mieder, 2004: 1). Atasözleri, dil-kültür ili kisi ba lam nda bir dille o dili kullanan 
toplumu temsil eden kültür aras ndaki ili kiyi ortaya koyan en etkin söz varl klar  aras nda görülmü tür. 
Bu nedenle dil-kültür ili kisi ba lam nda önemli bir yere konumland r lan atasözleri, ait oldu u 
toplumun millî ruhunu yans tma misyonunu üstlenmi tir. Atasözlerini anlaman n toplumu anlamada, 
toplumu anlaman n da kültürü anlamada önemli rol oynayan kilit bir faktör oldu u belirtilmi tir 
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(Ba f r nc , 2015: 95). Toplumda hâkim olan kültürü sonraki ku aklara aktarmak suretiyle kültürün 
yenilenerek üretilme sürecine katk  sa lamak, atasözlerinin temel i levleri aras nda say lm t r. Bu 
i levden yola ç karak atasözlerinin; bir milletin maddî ve manevî kültürünü, bu milletin varl n  
sürdürdü ü çevreyi ve içinde bulundu u hayat artlar n  yans tan de erli bir kültür miras  oldu u 
söylenebilir. Dahas  her milletin kendine özgü deneyimleriyle ve bilgeli iyle olu turdu u atasözlerinin, 
dil birli ine sahip bir toplumun dünya görü ünü, anlay n  ve ya am tarz n  yans tmas na ek olarak o 
toplumun kültür tarihiyle ilintili önemli ip uçlar  da bar nd rd  net bir ekilde ifade edilebilir (Aksan, 
2015: 1/38).  

Dünyan n tüm dillerinde varl  bilinen atasözleri; sosyoloji, psikoloji, pedagoji, ekonomi, felsefe, tarih, 
ahlak ve folklor gibi birçok konuyu ilgilendiren ve çe itli yönleriyle incelenmeyi hak eden ulusal kültür 
hazinesi olarak nitelenmi tir. Diller aras  etkile ime atasözleri ba lam nda bak ld nda, sahip oldu u 
söylem güzelli i, yo un anlat m gücü ve kavram zenginli iyle kitleler üzerinde etkili olan bu önemli dil 
yap lar  (Aksoy, 1988: 1/13) aras nda büyük benzerlikler oldu unu aç kça görmek mümkündür. Her 
dilde rastlanan atasözleri aras ndaki yak nl k ve benzerli in; insan n belli durumlarda belli kanaatlere 
ula mas , vard  yarg lardan ç kar mda bulundu u gerçeklere özdeyi  eklinde kesinlik kazand rmas  
ve birbirine benzer veya birbirinin ayn s  olan benzetmelere yönelmesi sonucunda ortaya ç kt  
yönünde de erlendirmelerde bulunulmu tur. Ait oldu u milletin yüzy llar boyunca kazand  
deneyimleri aktarmak suretiyle sonraki nesillere yol gösterici vasf na sahip bu özlü ifadelerin bir 
k sm n n da “dola c  sözcük” terimiyle an lan kelimelerde oldu u gibi bir kaynaktan ç karak dünyan n 
çe itli milletlerine ve dillerine ula t  belirtilmi tir. Bununla birlikte milletler aras  kültür akrabal  ve 
kom uluk ili kileri gibi hususlar, tek kaynaktan ç karak insanl k medeniyetinin ortak kültürel de eri 
haline gelen atasözlerinin yay lmas nda etkili olan faktörler aras na dâhil edilmi tir. Söz konusu ortak 
kültürel de erler üzerine yap lan ara t rmalar sonucunda dünya dillerinde birbirine benzer veya denk 
ekilde varl n  sürdüren atasözlerine hangi dilin kaynakl k etti ini ve ilk defa hangi dilde kullan ld n  

tespit etmenin imkans zl na i aret edilmi tir (Aksan, 2015: 1/38-39). Genel olarak ayn  anlam 
ekseninde dola an ve benzer durumlarda söylenen atasözlerini olu turan sözcükler, dilden dile farkl l k 
göstermektedir. Ancak atasözleri ait oldu u dil ba lam nda de erlendirildi inde bunlar n biçim 
özellikleri itibar yla kal pla m  ve kli ele mi  bir hal ald , ço unlukla bir cümle eklinde bazen de 
vezin ve kafiyeyle söyleyi  bak m ndan etkili olmaya yöneldi i, içerdi i sözcüklerin yerine ba ka 
sözcükler kullanmak suretiyle sözdiziminin de i tirilmesinin mümkün olmad  ve sahip oldu u k sa ve 
öz yap s yla az sözcükle çok ey anlatt  belirtilmi tir. Ayn  ekilde kavram özellikleri aç s ndan 
de erlendirildi inde ise her atasözünün genel bir kural niteli i ta d , uzun bir süre devam eden 
gözlem ve tecrübe neticesinde toplumsal olaylar n nas l gerçekle ti ini objektif bir biçimde aktard , 
sosyal ili kileri düzenleyici oldu u, bireylere ve topluma do rudan ahlakî de erler kazand rmay  
hedefleyen ö ütler sundu u dile getirilmi tir (Aksoy, 1988: 1/15-19). Kavram özellikleriyle toplumda 
ideal hedefleri amaçlad  anla lan atasözlerinin kendisi d ndaki sözlerde bulunmayan; lafz n k sa ve 
öz olmas , anlam  tam olarak ifade etmesi, benzetmenin güzelli i ve kinayenin kalitesi eklinde 
belirlenen bu dört kritere sahip olmas  nedeniyle de belâ at n zirvesine ula t  yönünde 
de erlendirmeler yap lm t r. Ayn  ekilde ifade edilecek anlam n atasözüyle iletilmesinin zihinde daha 
net bir biçimde alg lanaca , kula a daha ho  gelece i ve insanlarca daha fazla kabul görece i 
belirtilmi tir (el-Meydânî, 1955: 1/6). Bu kanaati benimseyen insanlar n günlük hayatlar nda duygu ve 
dü üncelerini daha iyi ifade edebilmek ve sözlerine etkileyicilik kazand rmak için s k s k atasözlerinden 
yararlanmaya çal t klar  bilinmektedir. Bu yakla m, atasözlerinin toplumda varl n  sürdürerek 
günlük hayatta i levselli ini etkin bir biçimde devam ettirmesini sa lamaktad r. Anonim özelli e sahip, 
yüzy llar boyunca süre gelen deneyim ve gözlemlerden süzülerek yeni ku aklara ula an bu etkileyici 
sözlerle ilgili bilgiler, genel geçer dilbilimsel analizlere dayanmasa da temel itibarla dilin önemli 
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parçalar  aras nda görülmektedir (Tüm, 2010: 666). nsan  insan, milleti de millet yapan ba l ca 
unsurun dil oldu u kanaatinden hareketle dilin ulusal kültürün ve kimli in korunmas nda kilit rol 
oynad  sonucuna varmam z mümkün olacakt r. Buna göre dilin vazgeçilmez bir parças  olan ve dilin 
kültürel geçmi i, tarihî arka plan  ve yap s yla ilgili hususlarda önemli bilgiler sunan atasözlerinin de 
ulusal kültürün ve benli in korunmas nda ve gelecek nesillerde bu bilincin olu mas nda pay sahibi 
oldu u ç kar m nda bulunulabilir.  

Türkiye’nin ba ta güneyi ve güneydo usunda olmak üzere çe itli bölgelerinde varl n  sürdüren ve bu 
bölgelerde ya ayan vatanda lar n, birbirleriyle ileti im kurarken Arapçan n de i ik lehçelerini 
kulland klar  bilinmektedir. Hatay’ n Alt nözü ilçesi, Anadolu’da Arapçan n halen aktif ve yo un bir 
ekilde konu uldu u bölgeler aras nda yer almaktad r. Yüzy llard r bu topraklarda ya amlar n  sürdüren 

yöre halk ; inançlar n , tarihî ve kültürel birikimlerini, manevî de erlerini, duygu ve dü üncelerini, 
hayata dair deneyim ve gözlemlerini kendilerinden sonraki nesillere kültürlerinin mihenk ta  olan 
dilleriyle aktarm lard r. Bu çal ma, Alt nözü’nde konu ulan Arap lehçesinde kullan lan baz  
atasözlerinin tespiti, tahlili ve ayn  anlam çerçevesine sahip olan benzer Türkçe atasözleriyle 
kar la t r lmalar n  amaçlamaktad r.3 Çal man n oda nda yer alan konuya geçmeden önce konunun 
alt yap s n  olu turmak ad na Alt nözü ve burada konu ulan lehçe hakk nda baz  bilgiler aktar lacakt r.    

Alt nözü’ne dair k sa bir bilgilendirme 

Kuzeyden Antakya, bat dan Yaylada , güneyden ve do udan ise Suriye ile çevrili olan Alt nözü, 
Anadolu’nun en güneyinde bulunan Hatay’ n 15 ilçesinden biridir. XIX. yüzy la kadar Antakya’ya ba l  
bir nahiye olan Alt nözü (Gündüz vd., 2013: 192), tarih boyunca Antakya’yla ortak kaderi payla m , 
Antakya ve çevresindeki hâkimiyet mücadelesinden do rudan etkilenmi tir. lçe, Antakya’n n Hz. Ömer 
döneminde Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh komutas ndaki slâm ordusu taraf ndan uzunca bir süre 
ku at lmas n n ard ndan 18/638 y l nda fethedilmesiyle Müslümanlar n kontrolüne geçmi tir (el-
Belâzurî, 1988: 148; bnu’l-‘Adîm, 1976: 1/583). lçeye, Antakya Prensli i döneminde yap ld  tahmin 
edilen ve günümüzde k smen ayakta kalan Koz Kalesi’nden dolay  “saray, kale tipi ato” anlam na gelen 
“Kasr” ad  verilmi tir. Bu isim, zamanla de i erek “Kuseyr” eklini alm t r. Üç as r boyunca Antakya’ya 
ba l  olarak Müslümanlar n egemenli i alt nda kalan bu bölge, Hamdânîlerin hâkimiyeti alt ndayken 
969 y l nda önce Bizans mparatorlu u’nun, ard ndan da 1098 y l nda I. Haçl  Seferi’nde Haçl lar n eline 
geçmi tir ( bnu’l-‘Adîm, 1976: 1/583). Antakya’ya ba l  bir bölge olarak yakla k 150 y l boyunca 
Haçl lar n i gali alt nda kalan bölge, 1268 y l nda Memlük Sultan  Baybars’ n Haçl  hâkimiyetini 
sonland rmas yla yeniden Müslümanlar n eline geçmi tir. Yavuz Sultan Selim’in M s r Seferi’ne kadar 
Memlüklerin idaresinde kalan Antakya ve Kuseyr bölgesi, 1516 y l nda yap lan Merc-i Dâb k Sava ’yla 
Osmanl  mparatorlu u’nun bir parças  haline gelmi tir (Sahillio lu, 1991: 230-232; Tekin, 2000: 7-11). 
Günümüzde ilçe merkezinde yer alan Fatikli Mahallesi’yle ilgili Osmanl  tapu kay tlar nda Alt nözü 
ad n n yer almas , ilçeye bu ad n Osmanl lar döneminde verildi inin delili olarak görülmü tür. lçe, 
Osmanl  idaresine girdikten sonra Antakya’ya ba lanm t r. 1805 y l nda idarî aç dan Antakya’dan 
ayr larak Kuseyr ad yla bugünkü Alt nözü olarak belirtilen bir nahiye kurulmu  ve Antakya’ya ait 
                                                             
3  Bu konuda 2018 y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde brahim Gülcü taraf ndan Hatay Alt nözü 

Bölgesinde Konu ulan Arapça Diyalekti i: Atasözleri, Deyimleri ve Bunlar n Fasih Arapçayla Kar la t r lmas  ba l kl  
bir yüksek lisans tezinin yap ld na i aret edilmelidir. Ancak çal mam z büyük oranda söz konusu yüksek lisans tezinde 
yer almayan atasözlerini ele alm t r. Ayr ca yöre lehçesinin Suriye Yerle ik Lehçesi veya Lübnan-Suriye K y  Diyalektiyle 
ba lant s n n ne kadar güçlü oldu unu görebilmek ad na bu atasözlerinin Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün lehçelerinde 
kar l klar  olup olmad  ara t r lm t r. Bunun yan nda yöre lehçesinin Türkçeyle etkile iminin boyutlar n  ortaya 
koyabilmek için bu atasözlerinin Türkçe kar l klar na da yer verilmi tir. Yörede kullan lan atasözlerinin ses yap lar  ve 
fonetik özellikleri üzerine yap lan incelemeler, çal mam z  söz konusu yüksek lisans çal mas ndan farkl  k lan önemli 
hususlardand r. Bu anlamda çal mam z n, Gülcü’nün çal mas ndaki pek çok hususu tamamlay c  bir niteli e sahip 
oldu u söylenebilir.   
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köylerin bir k sm  bu nahiyeye ba lanm t r. Ancak dönemin ihtiyaç ve artlar na uygun olarak yap lan 
çal malar sonucunda Alt nözü nahiyesi XIX. yüzy l sonlar nda kald r lm t r. XX. yüzy l n ba lar nda 
Kuseyr ad yla Antakya’ya ba l  olan Alt nözü’nün (Tekin, 2000: 149-151), 1902-1908 y llar na ait 
salnâmelerde Antakya kazas yla birlikte Halep Vilayeti’ne ba l  oldu u belirtilmi tir (Demir, 1996: 99). 
Bölge halk , I. Dünya Sava ’ndan sonra Kuvay-  Milliye birliklerine kat lan direni  çeteleriyle Frans z 
i galine kar  mücadele etmi tir. Yakla k üç y l süren direni  mücadelesi, Türkiye ile Fransa aras nda 
1921 y l nda imzalanan Ankara tilafnamesi görü meleri nedeniyle sona ermi tir (Tekin, 2000: 217). Bu 
tarihten itibaren bölgede ba layan Frans zlar n i gali, Hatay’ n 1939 y l nda anavatana kat lmas yla son 
bulmu tur. Hatay’ n il olmas ndan sonra 1945 y l nda Alt nözü ad nda bir ilçe kurularak Hatay’a 
ba lanm t r. Hatay’ n güneydo usundaki bu ilçe, 2012 y l nda ç kan 6360 say l  büyük ehir yasas yla 
birlikte k rsal kesimlerdeki yerle im birimlerinin mahalle ad  alt nda birle tirilmesinden sonra 48 
mahalle yerle mesinin idarî sahas na sahip olmu tur (TBMM 2012). Bir k sm  Suriye s n r nda yer alan 
ilçenin merkez mahalleleri Fatikli, Sar lar ve Yeni ehir yerle melerinden olu maktad r. 

Demografik aç dan bak lacak olursa ilçe, Hatay’da Sünnî Arap nüfusun kalesi olarak kabul edilmektedir. 
2012 y l nda köy tüzel ki ili i kald r larak mahalleye dönü türülen ancak fonksiyonel aç dan hiçbir 
de i ikli in ya anmad  k rsal yerle me alanlar ndan ibaret olan (Sancaktar, Karagel, 2021: 251) ilçenin 
48 mahallesinin yar dan fazlas nda Sünnî Araplar ya amaktad r. Geriye kalan mahallelerin büyük 
ço unlu u Sünnî Türklerden olu makla birlikte, ilçeye ba l  baz  Alevî Arap mahallelerinin varl  
bilinmektedir. Alt nözü’nde hâli haz rda Türkiye’nin tek Arap-Ortodoks köyü olan Tokaçl ’n n varl na 
da i aret edilmelidir. Alt nözü’ne 2 km. uzakl ktaki bu yerle im biriminde ya ayan Hristiyanlara ek 
olarak ilçenin merkez mahallelerinden biri olan Sar lar Mahallesi de yo un bir ekilde Arap-
Ortodokslara ev sahipli i yapmaktad r. 

Alt nözü’nde konu ulan Arapça lehçesi ve baz  özellikleri  

Türkiye’nin Suriye ve Irak olmak üzere iki Arap ülkesiyle s n r kom usu olmas , Türkiye’nin güney ve 
güneydo u hatt  boyunca Türkçe ve Arapça dil bölgelerinin temas halinde olmas na yol açm t r. Bu 
temas bölgelerinden biri olan Hatay; Sünnî, Alevî, H ristiyan Ortodoks ve küçük de olsa Antakya’da 
ya ayan bir grup Yahudî toplulu u taraf ndan Arapçan n konu uldu u çok dilli ve çok kültürlü bir 
co rafyad r (Arnold, 1995: 1). Alt nözü ilçesi, Hatay’da Arapçan n en yo un ekilde kullan ld  bölgeler 
aras nda yer almaktad r. Alt nözü’nün idarî s n rlar  içindeki toplam 48 mahalle yerle kesinin 14’ünün, 
50 km. uzunlu unda bir hat boyunca Suriye ile s n r temas  bulunmaktad r. Alt nözü’nün demografik 
yap s na dair verilen bilgilerden de anla laca  üzere, ilçe nüfusunun büyük ço unlu u Arap kökenli 
vatanda lardan olu maktad r. Anadolu’da konu ulan Arap diyalektleri üzerine yap lan çal malar n 
öncülerinden olan Alman dilbilimci Otto Jastrow’un tasnifine göre, bölgede Arapçan n “Suriye Yerle ik 
Lehçesi” (Jastrow, 2016: 153) veya Prochazka’n n kulland  terime göre “Suriye-Lübnan K y  Diyalekti” 
(Prochazka, 1999: 15) konu ulmaktad r. Jastrow, bu lehçenin günümüzde Türkiye’nin Akdeniz boyunca 
uzanan k y  bölgelerinde aktif bir ekilde konu uldu una i aret etmektedir. Hatay’da konu ulan Arapça 
lehçeleri, diyalekt co rafyas  bak m ndan ve dilbilimsel aç dan genel olarak Suriye’de Alevîlerin 
ya ad klar  bölgelerde konu tuklar  diyalektlerin uzant s  olarak görülmü tür. Suriye’de oldu u gibi söz 
konusu lehçe, Hatay’ n Akdeniz sahili boyunca ve kuzeyindeki Çukurova bölgesinde Adana ve Tarsus’a 
ek olarak bat s ndaki k y  eridi boyunca Mersin’de Alevî Araplar (Nusayrîler) taraf ndan 
konu ulmaktad r (Jastrow, 2016: 153-155). Ancak bu bölgelerde geçerli olan mevcut durumun aksine bu 
diyalekt, Alt nözü bölgesi ba lam nda a rl kl  olarak Sünnî Araplar n ana dili olarak kullan lmaktad r.    
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Alt nözü Arapças , Anadolu’nun çe itli bölgelerinde konu ulan di er Arapça lehçeleri gibi uzun y llar 
boyunca yaz l  kültürden yoksun bir biçimde sadece sözlü de olsa varl n  sürdürerek günümüze 
ula may  ba arabilmi tir. Bu anlamda Alt nözü’nde ya ayan nüfusun büyük ço unlu unu olu turan 
Araplar n kendi dilleri ölçe inde birer ümmî birey olduklar n  dile getirmek abart l  olmayacakt r. 
Nitekim bölgede ya ayan Araplar aras nda Arapça okur yazarl  yok denecek kadar azd r. Arapça 
okuyup yazabilen vatanda lar n geneli, Arap ülkelerinde e itim alan veya ki isel gayretleriyle bu 
alandaki eksikli ini gidermeye çal an bireylerden olu maktad r. nançlar  gere i ö rendikleri Kur’ân 
okuma becerisini Arapça okur yazarl k alan na transfer edebilenleri de bu bireylere eklemek uygun 
olacakt r. Alt nözü Arapças n n sadece sözlü kullan mda kalmas  ve bu zenginli in yaz ya dökülmemesi 
neticesinde söz konusu lehçenin özünden pek çok ey kaybetti i ve kaybetmeye de devam etti i ifade 
edilebilir. Bu kayb n nedeni gayet aç kt r. Zira okur yazarl n olmad  bir topluma ait dilin, diller aras  
etkile imde zay f unsur oldu u, buna göre d  etkenlere aç k oldu u ve de i ken bir yap ya sahip 
oldu undan de i im anlam nda dinamik bir durumda olaca  a ikârd r. Resmî dilin ve e itim dilinin 
Türkçe oldu u günümüz Türkiye’sinde yöre insan n n küçük ya lardan itibaren devlete ba l  e itim 
kurumlar nda e itim sürecine dahil olmas  ve televizyon, gazete, internet, sosyal a lar gibi medya ve 
kitle ileti im araçlar n n yayg nla mas  sonucunda, Arapça sadece evlerde ve sokaklarda konu ulan bir 
lehçeye dönü mü tür. Bu anlamda ana dili Arapça olan ailelerin bireyleri, geçmi  dönemlerle 
k yasland nda Türkçeyi daha etkin bir ekilde kullanma e ilimine girmi lerdir. Özellikle genç nüfus, 
genel olarak aile ortam nda bir önceki ku a a mensup yak nlar  ve aile büyükleri ile kurdu u ileti imde 
ana dilini aktif bir ekilde kullan rken, gerek okul ortam  ve kamu kurumlar  gibi resmî gerekse sokak 
ve sosyal ortamlar gibi aile d  ortamlarda Türkçeyi daha etkin bir ekilde kullanma ihtiyac  
hissetmi tir. Arapça ve Türkçe dillerinin temas bölgesi olmas  nedeniyle Arap kökenli Alt nözlüler “do al 
iki dilli birey” olarak kabul edilmekle birlikte, sosyal ileti im düzeyinde görülen art a kar n kültürel 
izolasyon ve kapal l n azalmas  neticesinde bölgede Türkçenin kullan m  önemli derecede art  
göstermi tir. Birden fazla dilin bir arada bulundu u çevrelerde bu dillerin veya temsil etti i kültürlerin 
etkile iminin kaç n lmaz bir hal ald  gerçe i göz önünde bulunduruldu unda Alt nözü’ndeki Arap 
kökenli bireylerin Arapça ve Türkçeyi aktif bir ekilde kullanmalar ndan kaynaklanan kar l kl  bir 
etkile imin söz konusu oldu u görülecektir. Dil etkile imi ba lam nda Türkçenin Arapça kar s nda 
bask n dil pozisyonunda oldu u göz önünde bulundurulmakla birlikte Arapçan n da yörede konu ulan 
Türkçeye ciddi oranda etkisinin oldu undan söz etmek mümkündür. Her iki dilin temsil etti i kültürlere 
ait unsurlar, ileti imde duyulan ihtiyaçlar do rultusunda birbirlerine nüfuz edebilmektedir. Pratik 
düzlemde iki dilli birey olarak niteleyebilece imiz yöre insan n n Arapça konu urken Türkçe, Türkçe 
konu urken de Arapça kelimeler kullanmas  do al bir durum olarak kar m za ç kmaktad r (Cengiz, 
Türk, 2009: 199-201).    

Suriye yerle ik lehçesinin uzant s  ve ayr lmaz bir parças  olarak görülen Alt nözü ve çevresinde 
kullan lan Arapça, temel biçim bilgisel ve söz dizimsel özellikleri itibar yla standart Arapçayla büyük 
ölçüde benzerlik arz etmektedir. Ayr ca ses bilgisi aç s ndan Suriye yerle ik diyalektiyle büyük oranda 
benze en Alt nözü lehçesini söz konusu diyalektin farkl  bir a z  olarak de erlendirmek mümkündür. 
Do rusu Alt nözü yöresinde konu ulan lehçenin bölgenin her yerinde ayn  fonolojik özelliklere sahip 
oldu unu söylemek güçtür. Alt nözü lehçesinde kullan lan atasözlerini esas alan bu çal mada, fonolojik 
ve morfolojik detaylara girmekten ziyade yöre diyalektinde görülen baz  temel karakteristik özelliklere 
de inmek suretiyle bu lehçenin ana hatlar n  çizmeye çal mak daha isabetli bir yakla m olacakt r. 
Yaz l  bir kültüre dayanmad  için dillerin etkile imi denkleminde Türkçe kar s nda daha çok al c  dil 
pozisyonuna dü en ve deformasyona u rayan Alt nözü Arapças , bu deformasyon ba lam nda ödünç 
alma veya transfer etme yöntemiyle bask n dil olan Türkçeden pek çok kelimeyi bünyesine katm t r. 
Bölgede her iki dilin aktif bir biçimde kullan lmas ndan kaynaklanan bu etkile imde geçi  
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yo unlu unun, Aksan’ n ifadesiyle diller aras  ili kilerde en çok al nan ö eler olan sözcüklerde oldu u 
görülmü tür (Aksan, 2015: 1/137). Alt nözü Arapças , Türkçeden transfer etti i veya ödünç ald  
sözcükleri Arap dilinin bükün sistemi ve biçim bilgisel kal plar na uyarlayarak adeta bu kelimelere 
Arapça karakter kazand rm t r. Bu anlamda Türkçeden yöre Arapças na giren fiiller, s radan Arapça 
kökenli fiiller gibi mâzî, muzârî, emir ve nehiy formlar na aktar lm t r. Kökeni itibar yla Türkçe olup 
Arapçala an baz  fiillerin Alt nözü lehçesindeki kullan m  u ekildedir: 

Tablo 1. Alt nözü Diyalektinde Kullan lan Türkçe Kökenli Baz  Fiiller 

Fiil Mazi Muzari Emir Nehiy 

Al mak   /       /   

Ayarlamak   /       /   

Çal mak   /       /   

Çevirmek   /       /   

Dü ünmek   /       /   

Düzeltmek    /       /   

Gezmek   /      /  

Güvenmek   /      /  

Kand rmak   /         /  

Kar mak   /       /   

Kazanmak   /       /   

Kullanmak   /      /   

a rmak   /       /   

Yanl  Yapmak   /      /   

Zorlamak   /         /  

Alt nözü Arapças , tabloda verilen kelimelere benzer pek çok kelimeyi Türkçeden transfer etmi tir. 
Transfer i leminde gözlemlenen özelliklerden birisi, “ç, g” gibi Arapçada bulunmayan sesler içeren 
“çal mak, çevirmek, gezmek, güvenmek” gibi kelimelerin orijinal sesleriyle Arapçala t r lm  olmas d r. 
Söz konusu fonetik özelli in yan nda gerek Türkçeden transfer edilen gerekse köken itibar yla Arapça 
olan fiillerin zamanlara aktar m nda fiillere eklenmesi gereken eklerin bazen standart Arapçayla 
örtü tü ü, bazen de Suriye yerle ik lehçesinde görülen eklerin kullan ld  görülmektedir. Bu anlamda 
muzârî fiilin ba na standart Arapçadaki kullan m na uygun olarak (  –  –  – ) muzâraat harfleri 
gelebildi i gibi, bu muzâraat harflerinin ba na da (  – ) benzeri eklerin getirilmesi mümkün 
olmaktad r. “Yiyor, içiyor” anlam na gelen fiillerin standart Arapçaya uygun (  – ) “y kol, 
yi rab” kullan m na ek olarak (  – ) “‘abiy kol, ‘abiyi rab” eklinde kullan lmas  bu hususa 
örnek gösterilebilir. Ayr ca imdiki, geni  ve gelecek zamanlar  ifade etmek için kullan lan muzârî fiilin 
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olumsuz hali, a a daki örnekte görülece i gibi bu fiillerin ba na getirilen “mâ nâfiye” ile 
sa lanmaktad r: 

Tablo 2. Muzârî Fiilin Olumsuz Kullan l n  Gösteren Örnek Cümleler 

Türkçesi Arapças  Okunu u 

Yemiyor, içmiyor.     M  ‘abiy kol, m  ‘abiy rab 

Yemez, içmez.     M  biy kol, m  biy rab 

Yemeyecek, içmeyecek.       M  badd  y kol, m  badd  y rab 

Nehy-i hâz r üslubunda ise standart Arapçada nehyi ifade etmek için “lâ nâhiye”den ibaret sadece bir 
harf bulunmaktayken yöre lehçesinde “mâ” harfinin de “bir eylemin yasaklanmas n  ifade etmek” için 
“lâ nâhiye”ye e  de er olarak kullan ld  anla lmaktad r.  

Alt nözü Arapças nda dikkatleri çeken bir ba ka özellik, standart Arapçada muzârî fiillerin ba na gelen 
(  / ) gelecek zaman harflerinin kullan lmay p bunlar n yerine esasen “istemek” anlam na gelen ve 
kullan ld kça dilbilgiselle erek gelecek zaman  ifade eden bir kayna k haline dönü en ( ) kelimesinin 
getirilmesidir. Bu kullan mda söz konusu kayna k, ba na geldi i muzârî fiilin uyarland  özne 
zamirine uygun bir zamire birle mektedir ( en, Akda , 2021: 188). A a daki örnek cümleler, bu 
kayna n yöre diyalektinde kullan m n n anla lmas  için yeterli olacakt r: 

Tablo 3. Gelecek Zaman Ekinin Kullan m n  Gösteren Örnek Cümleler 

Türkçesi Arapças  Okunu u 

Ne zaman zeytine 
(toplamaya) ç kacaks n? 

      Eymte beddek t la‘ ‘a’z-zeytûn? 

Bugün i e gitmeyece im.        M  bedd   ar  ‘a’ - l el-y vm 

Suriye yerle ik lehçesine ek olarak Ürdün ve Filistin gibi bölgelerde gelecek zaman  i aretlemek için 
kullan lan bu kayna k ekin Alt nözü’nde konu ulan Arapçada da kullan lmas , yöre Arapças n n 
çevredeki dil bölgeleriyle olan ba n  göstermesi aç s ndan önemli bir detayd r.  

Alt nözü Arapças , dillerin etkile imi ba lam nda Türkçeden sadece fiilleri almakla yetinmemi tir. 
Fiillerin yan nda pek çok ismi de Türkçeden transfer eden yöre lehçesi, Arapçaya uyarlama ba lam nda 
bu isimleri Arapça ço ul ekleriyle donatm  veya cem-i teksirlerini türetmi tir. A a daki tablo, Alt nözü 
Arapças n n Türkçeden ödünç ald  baz  isimleri ve bu isimlere türetilen ço ullar  göstermektedir: 



872 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

The Arabic dialect used in Alt nözü district of Hatay and some proverbs in this dialect / Y. Göçemen (pp. 864-895) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Tablo 4. Alt nözü Lehçesinin Türkçeden Ödünç Ald  Baz  simler ve Ço ullar  

Kelimenin 
Türkçesi 

Arapças  
Kelimenin 
Türkçesi 

 

Arapças  

Tekili Ço ulu Tekili Ço ulu 

Bahçe    Kamyon   

Balkon   Ka k   

Boru  / K rlent   

Çatal   Koltuk   

Çizme  / Lamba    

Dö ek   Sehpa   

Dü man   Teker   

Eczane   Tembel   

Hafta   Yasak  /  

Hastane   Zengin   

Tabloda yer alan isimler “ ” sesini oldu u gibi korurken, “kad n” anlam nda kullan lan kelimelerden biri 
olan ( ) sözcü ü gibi baz  isimlerde ise bu sesin Suriye yerle ik lehçesinin karakteristik 
özelliklerinden olan “e” sesine dönü tü ü görülmü tür. Ayr ca Türkçeden transfer edilerek Arapçan n 
morfolojik özelliklerine uyarlanan bu kelimelerin ah slara nispet edildi inde sonlar na Arapça iyelik 
zamirlerinin eklenmesi, yöre lehçesinin oldukça enteresan özelliklerinden biri olarak kar m za 
ç kmaktad r. “Bahçem” anlam na gelen (  ) “ba ç yt ”, “senin çatal n” anlam ndaki (  ) “ça alek”, 
“sizin suçunuz” anlam ndaki ( ) “ ck n” ve “onlar n zenginleri” anlam ndaki (  ) 
“zen g n n” gibi ifadeler bu duruma örnek gösterilebilir.  

Hatay’da konu ulan tüm yerle ik Arap diyalektlerinde oldu u gibi (A baht, Arnold, 2014: 13) Alt nözü 
diyalektinde de ikinci ve üçüncü ah s ço ul zamirlerinde müzekker ve müennes ayr m  ve tesniye 
kullan m  bulunmamaktad r. A a daki tablo, munfas l ref zamirleri olarak adland r lan ki i 
zamirlerinin yöre Arapças ndaki kullan m n  göstermektedir: 

Tablo 5. Alt nözü Diyalektinde Ki i Zamirleri 

 Cemi Müfred 

Gâib (3. ah s Eril)       /H nn       /Huvv 

3. ah s Di il)Gâibe (       /H nn       /Hiyy 

Muhâtab (2. ah s Eril)      / Int       /Int 

)Muhâtaba (2. ah s) Di il      / Int   /  Inti 

Mütekellim (1. ah s)   /  N hn   /  Ene 
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Fiillere birle en nesne zamirlerinin kullan m nda da durumun ayn  oldu u belirtilmelidir. Zira yöre 
Arapças , nesne zamirlerinde de ikinci ve üçüncü ah s ço ullar nda eril di il ayr m  gözetmemekte ve 
müsennâlar  kullan mdan dü ürmektedir. A a daki tablo “gördü” anlam ndaki ( ) fiiline ikinci ve 
üçüncü ah s nesne zamirlerinin birle mesini göstermektedir: 

Tablo 6. Alt nözü Lehçesinde Nesne Zamirlerinin Kullan m  

 Üçüncü (Gâib) ah s kinci (Muhâtab) ah s 

Müzekker Onu gördü.   /  f Seni gördü.   /  fak 

Müennes .u gördüOn   /  f Seni gördü.   /  f k 

Cemi‘ Onlar  gördü.   /  fon Sizi gördü.   /  fkon 

Alt nözü lehçesinde müsennalar n kullan lmamas  sadece zamirlere özgü bir durum de ildir. S radan 
isimlerde dahi tekilden sonras  ço ul kabul edilmektedir. Ancak bu tespit, müsennâlar n yöre 
Arapças ndan tamamen dü tü ü eklinde anla lmamal d r. Zira özellikle bir eyin ikil oldu u ifade 
edilmek istendi inde standart Arapçadaki müsenna eki kullan lmaktad r. Ne var ki bu kullan m, 
a a daki örnek cümlelerde de görülece i üzere müsennâ ekinin ref halini belirten ( ) ekinin ihmal 
edilerek nasb ve cer halini belirten ( ) getirilmesiyle s n rl d r:  

Tablo 7. Alt nözü Lehçesinde Müsennâ simlerin Kullan m n  Gösteren Örnek Cümleler 

Türkçesi Arapças  Okunu u 

Karde imin iki o lu ve iki k z  
var. 

      A v  ‘and  abyeyn vu binteyn. 

Çar dan iki pantolon sat n 
ald m. 

    A ad t ban l neyn mini’s-s . 

H rs z iki evden para çald .       ar m  s r  ma r  min beyteyn. 

Ayr ca yöre Arapças nda cem-i müzekker sâlimlerin i’râb alametlerinde ref halinin kullan m na 
rastlanmad , aksine her dâim nasb ve cer durumunu belirten ( ) ekiyle kullan ld na i aret 
edilmelidir (Gülcü, 2018: 11). A a daki örnek cümleler, cem-i müzekker sâlimlerin kullan m na aç kl k 
getirmektedir: 

Tablo 8. Alt nözü Diyalektinde Cem-i Müzekker Sâlimlerin Kullan m n  Gösteren Örnek Cümleler 

Türkçesi Arapças  Okunu u 

Cemaat camiden ç kt .     Im all n l‘  min ’c-c mi‘. 

oförlerin nereye gittiklerini 
gördün mü? 

    fti’s-sevv n veyn r ? 

Misafirlere kahve yap!  /   I l  ahv /ahv  le’l-mis fr n 
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Alt nözü Arapças n n cümle yap lar yla standart Arapçan n cümle yap lar  aras nda kayda de er bir fark 
bulunmamaktad r. Yine de yöre lehçesinde standart Arapçada âz kabul edilen eski nahiv olgular ndan 
baz lar na rastlamak mümkündür. Bu anlamda klasik kaynaklarda “ekel n ’l-ber su” lehçesi ad yla 
an lan, Tay’, Ezd enûa ve Bi’l-Hâris gibi Arap kabilelerine dayand r lan ve k saca “bir fiilin biri muttas l 
zamir di eri ise aç k isim olmak üzere iki öznesinin bulunmas ” (Sîbeveyh, 1988: 1/19) eklinde ifade 
edilen sözdizimsel olgunun s kça kullan ld  görülmektedir. “Misafirler eve geldiler.” anlam na gelen 
“Ic ’l- mis fr n ‘a’l-beyt” (    ) örne inde, “geldi” anlam daki “ ce” fiilinin hem muttas l 
ref zamiri olan “vâvu’l-cemâ‘a”ya hem de zâhir isim olan “mis fr n” kelimesine isnâd edildi i 
görülmektedir.  

Alt nözü Arapças nda kullan lan baz  atasözleri 

Atasözleri, sosyo-kültürel ya amda kar l  bulunmakla birlikte ait oldu u kültürel ve etnik gruplar n 
günlük ya ant lar nda kar la t klar  durum ve olaylar , k sa ve öz bir ekilde de erlendirip 
anlamland rd ktan sonra formüle etme biçimlerini yans tan dil ö eleridir (Ye ilmen, 2020: 227). 
Hatay’ n Alt nözü lçesinde ya ayan Arap kökenli vatanda lar m z n gündelik ya amlar nda 
kulland klar  ve yaz l  kültürden yoksun bir ekilde nesilden nesle aktard klar  atasözleri de yüzy llard r 
biriktirdikleri engin tecrübelerini, hayata bak lar n  ve ya am tarzlar n  günümüze ta yan önemli dil 
varl klar d r. Yöre halk n n sosyo-kültürel ya amlar na dair izler bar nd ran söz konusu sözlü edebiyat 
ürünlerinin tespitinde birkaç farkl  yönteme ba vurulmu tur. Nitel ara t rma yöntemlerinden sahaya 
ç karak veri toplama ve toplanan verileri yorumlamaya dayal  olan alan ara t rmas , çal mada esas 
al nan yöntemlerin ba nda gelmektedir. Bununla birlikte bölge insan yla ileti ime geçerek gerek birebir 
görü me gerekse ileti im araçlar  üzerinden ba lant  kurarak ses kay tlar yla veri toplamak suretiyle 
çal maya büyük katk  sa layan arac  ki ilerden yararlan lm t r. Ayr ca gerek Alt nözü’nde ikamet eden 
gerekse ilçe d nda ya ayan yöre insan yla do rudan kurulan ileti im, verilerin toplanmas nda önemli 
rol oynam t r. Verilere kaynakl k eden ki ilerle ilgili bilgiler çal man n sonunda zikredilmi tir. Köken 
itibar yla hakk nda çal ma yap lan bölgenin bir mensubu olarak yöre diyalektinin do al bir konu an  
olmam da çal ma için gerekli verilerin toplanmas na büyük katk  sa lam t r. Alt nözü Arapças nda 
kullan lan atasözlerinin sözlü olarak nesilden nesle aktar m na ek olarak -bir k sm n  kapsayacak kadar 
da olsa- yaz yla kay t alt na al nacak olmas , yöre lehçesini konu edinen bu çal may  önemli k lmaktad r. 
Referans ki ilerin atasözlerini aktar rken “büyükler dediler ki” anlam na gelen (   ), 
“büyüklerden duydum ki” anlam na gelen (    ) ve “deden derdi ki” anlam na gelen  )
(   gibi ifadeler kulland klar  tespit edilmi tir. Bu ifadeler yüzy llar boyunca sözlü olarak aktar lan 
atasözlerinin kayna  hakk nda bizlere yeterli fikir sunmaktad r. Referans ki ilerden toplanan 
atasözlerini tematik olarak tasnif ederek; insan ili kileriyle ilgili atasözleri, insan temal  di er atasözleri, 
bitki ve yiyecek temal  atasözleri ve hayvan temal  atasözleri ba l klar  alt nda toplamak mümkündür. 

Akrabal k, kom uluk ve dostluk gibi insan ili kileriyle ilgili atasözleri  

nsan n çevresindekilerle kurdu u ili kiler, toplumsal hayat n ve günlük ya ant n n en önemli 
dinamikleri ve de erleri aras nda yer al r. Akrabal k, kom uluk ve dostluk gibi ili kiler, bireyin çevresiyle 
etkile im içinde olmas n  sa layan toplumsal a lar n temelini olu turur. Dü ünce birli i, ortak hedef ve 
duygusal etkenlere ba l  olarak bireylerin toplumsal a lar  farkl l k gösterse de akrabal k, kom uluk ve 
dostluk gibi ili kiler, gerek k rsal kesimlerde geleneklere ba l  bir hayat süren gerekse modernle me 
evresine ula m  ehir toplumlar nda bu a lar n en önemli bile enlerini olu turur. Alt nözü ilçe 
s n rlar nda hayatlar n  sürdüren insan topluluklar nda oldu u gibi geleneksel karakterini koruyan 
toplumlarda bu tür insanî ili kilerin daha güçlü oldu u herkesçe bilinmektedir. Sosyal ili kileri konu 
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edinen atasözleri, sosyal ya ant ya olumlu anlamda yön vererek bu ya ant da etkin rol oynayan 
ili kilerin düzenlenmesine katk  sa lar. Kaynak ki ilerden toplanan bu sözlü edebiyat ürünlerinin 
önemli bir k sm n n, sosyal ili kileri ve bu ili kilerin temel figürü olan insan  merkeze alan 
atasözlerinden olu tu u görülmü tür. Alt nözü lehçesinde kullan lan; akrabal k, kom uluk ve dostluk 
gibi sosyal ili kilerden bahseden baz  atasözleri u ekildedir: 

1. (            ) “I - ib l li b  i  k f benen‘ , l lo 
benenka ’l-‘ mr tedf .” 

(          ) “Arkada , arkada na “nas l ya ayaca z” dedi. O da 
“ömrü ite kaka sürdürece iz” dedi.”    

Bu atasözü, hayat n zorluklar ndan yak nan birisine hayat n ancak kar la lan s k nt lara katlanmak 
suretiyle ya anabilece ini, sabr n hayatta kilit rol oynad n  belirtmek için kullan lmaktad r. Atasözünü 
olu turan iki cümlenin sonundaki benen‘  ve tedf  kelimeleri aras ndaki kafiye uyumu dikkatleri 
çekmektedir.    

2. (             ) “I - ib l li b  iri’z-zam n ey  
benen f l lo ity b ill  ‘a ahrak bekit‘ f.” 

(               ) “Arkada , arkada na “âhir zamanda ne 
görece iz” dedi. O da “s rt ndaki k yafetten dahi i reneceksin” dedi.”    

Bu atasözü, bir yandan eski dönemlerde ya anan hayat n olumlu yönlerine göndermede bulunurken 
di er yandan dünya hayat n n k yametten önceki son evresi için kullan lan âhir zamanda görülecek 
tuhafl klar ve kötülüklerden dolay  insan n pek çok eyden ho nut olmayaca n  ifade etmek için 
kullan lmaktad r. Önceki atasözünde oldu u gibi bu örnekte de cümle sonlar ndaki benen f ve bekit‘ f 
kelimeleri aras ndaki kafiye uyumu dikkatleri çekmektedir.  

3. (        ) “ n k n ubbek ‘asel l  til as  t all  kill .” 

(          ) “E er sevgin balsa tümünü yalay p yutup bitirme!”    

Bu atasözü, ki inin çevresindeki insanlarla kuraca  ili kilerde ölçülü olmas  gerekti ini, nihayetinde 
“çok naz a k usand r r” kanaatinin gerçekle ebilece ini dile getirmektedir. Bu anlam na ek olarak 
insanlar n iyi niyetini kötüye kullanmama tavsiyesinde bulunan bu atasözünün Fas lehçesinde    )
(      (Dâdûn, 2000: 390), Suriye lehçesinde ise (        ) 
(Mubayyid, 1986: 23) eklinde kullan ld  görülmektedir.  

4. (      ) “ ll  bid  b b c r  binda  b b .” 

(      ) “Kom usunun kap s n  çalan n kap s  çal n r.”    

Bu atasözü, kötülük yapan ki inin ayn  kötülükle kar l k görebilece ini belirten “Çalma elin kap s n , 
çalarlar kap n .” (Aksoy, 1988: 1/216) Türkçe atasözüyle ayn  anlama ve söz dizimine sahiptir. Bu 
atasözündeki kelime tekrarlar  ve kelimeler aras ndaki ses benzerli i, metnin müzikal yap s na güç 
katmaktad r. Ses yak nl  ve ritim duygusuna dayanan bu anlat m n, dinleyicinin dikkatini daha fazla 
çekmeyi hedefledi i dü ünülmektedir.  
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5. (     ) “ ll  bis bbi’n-n s in-n s bitsibb .” 

(     ) “ nsanlara küfredene, insanlar küfrederler.”    

Bir önceki atasözüyle ayn  anlama odaklanan bu atasözü, kötülük yapan ki inin ayn  kötülükle kar l k 
görebilece ini belirtmek için kullan lmaktad r. Atasözlerinin genelinde görülen ses benzerli i ve kelime 
tekrarlar  bu örnekte de kar m za ç kmaktad r. 

6. (       ) “ ll  bi‘ iri’l- avm erba‘ n yovm b r minnon.” 

(        ) “Bir toplulukla k rk gün ya ayan onlardan biri olur.”    

Alt nözü’ndekine oldukça yak n bir ifadeyle Suriye’de yayg n olan bu atasözünün (Mubayyid, 1986: 
280); bir müddet bir arada bulunan insanlar n karakter aç s ndan birbirlerine benzeyeceklerini ve 
birbirlerine huy kazand racaklar n  dile getirmek için kullan lan “Üzüm üzüme baka baka karar r.” 
(Aksoy, 1988: 1/457) atasözüyle ayn  anlam çerçevesinde bulu tu unu söylemek mümkündür.  

7. (     ) “K l  ‘ab b  biyi beh a b .” 

(      ) “Kap daki her ey sahibine benzer.”    

“Her mal sahibine çeker.” atasözünün anlam yla örtü en bu ifade, bir ki inin sorumlulu u alt nda 
bulunan ah slar n veya tasarrufu alt nda bulunan varl klar n ki inin e ilim ve yönelimlerine uygun bir 
ekilde hareket edece ini belirtmek için kullan lmaktad r. Atasözü dizgesel olarak iki e it parçaya 

ayr ld nda ‘ab b  ve a b  kelimeleri aras nda görülen ses uyumu, bu söylemde kafiye veya seci’ 
kayg s  güdüldü ünü ortaya koymaktad r.   

8. (          ) “ ll  beyt  min iz z m  yz tt ‘an-n s acra.” 

(        ) “Evi camdan olan insanlara ta  atmas n.”    

“Camdan evin varsa kom unun cam na ta  atma!” atasözüyle ayn  sözcük ve dü ünce yap s na sahip 
bu atasözü, kusuru veya zaaf noktas  bulunan bir ki inin insanlar  k namamas  gerekti ini belirtmek için 
kullan lmaktad r. Bu atasözü, Filistin yöresinde konu ulan lehçede (        ) 
(es-Sehlî, 2003: 61), Suriye lehçesinde ise (        ) eklinde kullan lmaktad r 
(Mubayyid, 1986: 51). 

9. (      ) “Lev m  c rt  a at mr rt .” 

(    ) “Kom um olmasayd  ödüm patlard .”    

Kom unun de erine göndermede bulunan bu atasözü, hayat n zorluklar na katlanmada kom u 
dayan mas n n önemini vurgulamak için kullan lmaktad r. Bu örnekte de c rt  ve mr rt  kelimeleri 
aras nda bir tür iç uyak olan secinin varl  görülmektedir.   

10. (      ) “Y  c r  inte bi lek ve ene b l .” 

(        ) “Ey kom um! Sen kendine bak, ben de kendime.”    



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  8 7 7  

Hatay’ n Alt nözü ilçesinde kullan lan Arapça lehçesi ve bu lehçede yer alan baz  atasözleri / Y. Göçemen (864-895. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

nsanlar aras ndaki her türlü ikili ili kilerde anla mazl k veya gerginlik oldu u zamanlarda ya anan 
problemin daha fazla büyümesinin önüne geçmek için kullan lan atasözüdür.  

11. (         ) “I - e t m  b bb ’ - e t vu s ibi’d-d r m  b bb ’l-
itneyn.” 

(          ) “Dilenci ba ka bir dilenciyi sevmez, ev sahibi ise ikisini de 
sevmez.”    

Bu atasözü, bir kimseden yard m isteyen ki inin ba ka birinin de ayn  ki iden yard m istemesinden 
ho lanmad n  ve yard m istenen ki inin ise her ikisinden de ho lanmad n  dile getirmek için 
söylenen Türkçedeki “Dilenci dilenciyi sevmez, ev sahibi ikisini de.”  atasözüyle birebir ayn d r (Aksoy, 
1988: 1/242). Yöre lehçesinin Türkçeden derinden etkilendi i hususu dikkate al narak bu atasözünün 
tercüme yoluyla Türkçeden ödünç al nm  olma ihtimaline i aret etmek uygun olacakt r. 

12. (        ) “M  bt k of beyt ’l- gb r ayri’l-kenn  vu’l-ec r.” 

(        ) “Soylular n evlerindeki s rlar  gelin ve hizmetliden ba kas  if â 
etmez.”    

Ev halk na sonradan dâhil olan gelin ve hizmetlinin, evde olup bitenleri gizleme noktas nda evin as l 
bireyleri olan ki iler kadar hassas davranmayacaklar n  belirten bir atasözüdür. Gelinin ailesine, 
hizmetlinin de arkada lar na evin s rlar n  anlatabileceklerini belirten bu ifadenin, Suriye lehçesinde  )
(       (Mubayyid, 1986: 293) sözüyle kullan ld  görülmektedir. Bu atasözünün 
baz  bireylere kar  ayr t r c  bir dil kulland  ve adaletten uzak bir kanaati savundu u ortadad r. Öte 
yandan atasözündeki cümlelerin sonunda yer alan gb r ve ec r kelimeleri aras nda dinleyicideki etkiyi 
art rmaya yönelik ses benzerli inden olu an tam kafiyenin varl  gözlemlenmektedir.  

13. (        ) “M n ‘all ki vu m n va aki cevzek vu bint i m ki.” 

(        ) “E in ve görümcenden ba ka seni yücelten ve alçaltan kimdir?”    

Gelinin e inin evinde görece i itibarda e  ve görümcenin önemli bir rol oynayaca n  belirtmek için 
kullan lan bir ifade oldu u anla lmaktad r. Fonetik aç dan bu atasözünde fas la sonlar ndaki ses uyumu 
benzerli ini belirten secinin varl  görülmektedir.  

14. (        ) “ alb  ‘a veled  ve alb veledi ‘a’l- acar.” 

(       ) “Kalbim evlad m için atarken evlad m n kalbi ta  gibidir.”    

Suriye lehçesinde ayn  sözlerle kullan lan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 51), anne-babalar n çocuklar na 
gösterdikleri ilgi ve efkate kar n çocuklar n ne kendileriyle ne de anne-babalar yla ilgilenmediklerini 
dile getiren bir ifadedir. 

15. (             ) “B  l  All h y l‘ani’l-b  s bbi’n-n s, il-k lm  
ala , All h y l‘ani’l-b  alli’n-n s yisibb h.” 

(                 ) “Allah’ n laneti insanlara küfredene 
olsun derler. Bu söz yanl t r. Allah’ n laneti, insanlar  kendine sövdürene olsun.”    
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Suriye yöresinde bu ifadeye benzer bir ekilde kullan lan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 235), insanlar n 
ki iye gösterece i de er ve itibar  ki inin davran lar n n belirleyece ini, bu anlamda ki inin itibar 
görmemesinin ard ndaki nedenleri kendinde aramas  gerekti ini belirtmektedir. Bu ifadenin bir benzeri 
(       :   .      :  ) eklinde Filistin lehçesinde kar m za 
ç kmaktad r (es-Sehlî, 2003: 332).  

16. (         ) “All h l  y v cn  ‘  ad  ill  ‘  b b ’l-ker m.” 

(        ) “Allah, bizi kereminden ba kas na muhtaç etmesin.”    

Bu atasözü, insanlardan gelecek yard m beklentisinin gerçekle meyece i anla ld nda, umutlar n 
sadece Allah’a yönelmesi gerekti ini ifade eden bir dua olarak kullan lmaktad r. 

17. (        ) “ ll  m  l  r s m  l  ‘a ab.” 

(       ) “Ba  olmayan n sonu olmaz.”    

Ürdün lehçesinde (       ) “ lki olmayan n sonraki de olmaz.” ifadesiyle yer alan bu atasözü 
(Mubayyid, 1986: 59), insan n köklerine sahip ç kmas n n önemini vurgulama ba lam nda geçmi i 
olmayan n gelece inin de olmayaca n  belirtmek üzere kullan lmaktad r. Ayr ca Ürdün’de, daha önce 
ihanet etti i bilinen birinde samimiyetin olmayaca n  dile getirmek için de kullan ld  görülmektedir. 
Bu atasözünde r s ve ‘a ab kelimeleri aras nda ses uyumundan ziyade muhassinât-  maneviyyeden 
say lan ve z t ö elerin bir cümlede kullan lmas ndan meydana gelen t bâk sanat yla dinleyicideki etkiye 
derinlik kazand r lmaya çal ld  görülmektedir.   

18. (      ) “ b ab bek velev k n ‘abd esved.” 

(      ) “Siyah bir köle olsa da sevgilini sev.”    

Ayn  sözlerle Suriye lehçesinde de yer alan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 121), sevginin d  görünü le, 
fiziksel güzellikle veya ten rengiyle alakas  olmad n  belirtmek için kullan lmaktad r. 

19. (       ) “ ll  bedd  y r cemm l bedd  y ‘all ’l-bevv b .” 

(          ) “Deveci olmak isteyen, giri  kap s n  yükseltmelidir.”    

(        ) ifadesiyle Suriye lehçesinde kullan lan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 
49), herhangi bir sorumlulu u üstlenmeyi arzulayan ki inin kendini o sorumlulu a haz rlamas  ve talip 
oldu u makam n gerektirdi i artlara uymak zorunda oldu unu dile getirmek için kullan lmaktad r. 

20. (     ) “Lev l ’l-murabb  m  ‘araftu rabb .” “E iten, terbiye eden olmasayd  Rabbimi 
tan yamazd m.”    

Ayn  söz dizimiyle Suriye lehçesinde de kar m za ç kan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 263), e itimin 
öneminin yan nda nesillerin yeti tirilmesinde ve karakter in âs nda e iticinin e siz rolünü aç klama 
amac  gütmektedir. Murabb  ve rabb  kelimeleri aras ndaki kafiye uyumu, atasözünün anlam na ek 
olarak dinleyicideki etkisine derinlik kazand ran yard mc  bir unsurdur.   
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21. (      ) “C reke’l-ba l b sevv k ib ara .” 

(     ) “Cimri kom un seni mal sahibi yapar.”    

Kom uluk eksenli bu atasözü, elindeki herhangi bir eyi cimrilik göstererek kom usundan sak nan 
ki inin kom usunu ihtiyaç duyaca  eyi sat n almaya sevk edece ini belirten Türkçedeki “Kötü kom u 
insan  hacet (mal) sahibi eder.” (Aksoy, 1988: 1/375) atasözüyle ayn  anlama sahiptir.  

22. (       ) “Il- ak  ilek y  c rt  isma‘  y  kenn .” 

(       ) “Kom um söz sana, gelin sen dinle!”    

Birine iletilecek mesaj  ima yoluyla ba kas na söylercesine dolayl  olarak iletmek için dile getirilen 
Türkçedeki “K z m sana söylüyorum, gelinim sen anla.” atasözüyle ayn  anlamda kullan lmaktad r.  

23. (   ) “Il-c r able’d-d r.” “Kom u, evden önce (gelir).”    

Ev alacak kimse için kom ular n evden daha önemli oldu unu vurgulayan Türkçedeki “Ev alma, kom u 
al.” atasözüyle ayn  anlama sahip bir atasözüdür. C r ve d r sözcükleri aras nda söze müzikal bir ahenk 
katan gayr-  tâm cinâs çe itlerinden cinâs-  muzârînin oldu u görülmektedir.  

24. (      ) “ ll  bi yistenn  ‘a  c r  yin m c ‘ n.” 

(       ) “Kom usunun ak am yeme ini bekleyen aç yatar.”    

Ki inin i lerinde ba kalar na bel ba lamas n n uygun olmad n  ve yeme i kom usundan bekleyenin aç 
kalmas  gibi kendi imkanlar yla yetinmeyenin i lerinin yürümeyece ini belirtmek için kullan lan bir 
atasözüdür.  

25. (      ) “Kibbi’l-cerra le timm  l-b nt t la‘ le imm .” 

(       ) “Testiyi çevir tersine, k z benzer annesine.”    

Kökeni itibar yla Filistin’e ait olan ve Filistin lehçesinde (       ) eklinde yer alan 
bu atasözü (es-Sehlî, 2003: 270), k z çocu unun annesine çekece ini, onun ahlak na ve karakterine 
benzer bir ki ili e sahip olaca n  belirtmek için kullan lmaktad r. Ayr ca Suriye yöresinde   )
(      (Mubayyid, 1986: 42) ifadesiyle yer almaktad r. Fas la sonlar ndaki timm  ve 
imm  kelimeleri aras nda görülen cinâs-  merdûf, atasözüne güzellik ve güç katan bir unsur olarak göze 
çarpmaktad r. 

26. (      ) “ ll  m  bi y bk  mm  m  b tra ‘ .” 

(      ) “A lamayan  annesi emzirmez.”    

Hakk n elde edilebilmesi için sesin yükseltilmesinin gerekti ini, zira insanlar n sesini yükseltmeyene 
hakk n  vermekten kaç nd klar n  belirten “A lamayan çocu a meme vermezler.” (Aksoy, 1988: 1/122) 
atasözüyle ayn  anlamdad r. Bu atasözünün Suriye’de “Çocuk a lamazsa annesi onu emzirmez.” 
anlam na gelen (       ) ifadesiyle kullan ld  görülmektedir (Mubayyid, 1986: 323).  
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27. (                   ) “Il-veled veled lev ‘ammar beled.” “Ülkeyi in â etse de çocuk çocuktur.”    

Zaman zaman isabetli kararlarla kabul gören i ler yapsa da her an çocukça davranma ihtimali bulunan 
çocu a veya çocukça davran lar sergileyen yeti kin birine toplumu ilgilendiren meselelerin 
sorumlulu unun yüklenmemesi gerekti ini bildiren bir atasözüdür. Bu atasözünün Alt nözü lehçesinde 
yer ald  haliyle Suriye’de kullan ld  görülmektedir (Mubayyid, 1986: 319). Veled ile beled kelimeleri 
aras ndaki ses benzerli i, anlat m n etkileyicili ini güçlendiren bir unsur olarak de erlendirilmektedir.  

28. (                  ) “ d ’l-a l  vu n m ‘a’l- a r .”  

(     ) “Soyluyla evlen, has r üzerinde yat!”    

Yoksulluk içinde bir hayat sürmeyi göze alarak e  seçiminde tercihi insanlara haks zl k yapmaktan 
kaç nan ahlak sahibi ve erdemli ki ilerden yana kullanmay  tavsiye eden bu atasözü, Suriye lehçesinde 
“Has r üzerinde ya asa da asil olan  seç.” anlam na gelen (      ) (Mubayyid, 
1986: 129) eklindeki benzer bir ifadeyle yer almaktad r. Öte yandan a l  ile a r  aras nda iirde 
zengin kafiye olarak de erlendirilen bir ses benzerli inin oldu u görülmektedir.  

nsan temal  di er atasözleri 

1. (     ) “Kil m n zenb  ‘al  cenb .”   

(      ) “Herkesin günah  kendinedir.”    

Herkesin kendi suçundan sorumlu oldu unu belirten Türkçedeki “Her koyun kendi baca ndan as l r.” 
anlam ndaki bu atasözü (Aksoy, 1988: 1/312), Suriye’de adeta Türkçedeki kullan m n n tercümesiyle  )
(       eklinde yer almaktad r (Mubayyid, 1986: 243). Ses sanatlar  aç s ndan 
bak ld nda fas la sonlar ndaki zenb  ve cenb  kelimeleri aras nda gayr-  tâm cinâs çe itlerinden 
muzârî cinâs n oldu u görülmektedir.  

2. (          ) “ l  y  Fir‘avn m n fer‘anek, l m  ad  mena‘n .” 

(         ) “Ey Firavun! Seni kim firavunla t rd ? denildi inde, “bana kimse 
engel olmad ” demi tir.”   

Suriye yöresinde (         ) ibaresiyle kullan lan bu atasözü (Mubayyid, 
1986: 232), zulme kar  durmaman n zalimi daha fazla azd raca n  ve yapt  haks zl klar n dozunu 
pervas zca art raca n  belirtmek için söylenmektedir. 

3. (      ) “Min kitir me‘ z m  all  l  c ‘ n.” 

(      ) “Çokça yemek daveti almas na ra men kendini aç b rakt .”    

Suriye yöresinde (       ) eklinde yayg n bir atasözü olan bu ifade (Mubayyid, 1986: 
278), birden fazla davet alan birinin hangisine gidece i noktas nda tereddüt ya ayarak bir türlü karar 
verememesi sonucunda aç kalabilece ini, yani karars zl n ki iyi zor durumda b rakabilece ini dile 
getirmek için kullan lmaktad r. 
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4. (      ) “ ze alle’s-sa l l-a sen huvve’r-ra l.” 

(      ) “S k c  ve a rcanl  ki i gelirse, en iyisi oradan ayr lmakt r.”    

Karakterinden ho lan lmayan can s k c  birinin gelmesi halinde bulunulan yerden ayr lman n daha 
uygun oldu unu dile getiren bu atasözüne benzer bir ifade, el-A‘me ’e (ö. 148/765) nispet edilen 
a a daki beyitte kar m za ç kmaktad r (el-Amâsî, 2002: 344): 

            

“Can s k c  ki i gelirse bir kavmin diyar na, sakinlerinin yapacak bir eyi olmaz göçüp gitmekten 
ba ka.” 

Ayr ca sa l ve ra l kelimeleri aras ndaki ses benzerli i, atasözünün güzelli ini art ran bir unsur olarak 
de erlendirilmektedir.    

5. (       ) “ ll  m  il  igb r yi  acra igb r .” 

(         ) “Kendisini gözetecek bir büyü ü olmayan, onun yerine büyük bir 
ta  koysun.”    

Ki iyi gözetecek, kollayacak ve ona yol gösterecek bir büyü ün önemini vurgulamak amac yla söylenen 
bir atasözü oldu u anla lmaktad r.  

6. (           ) “ z  bitd  d  b b igb r att  iz  ‘ayyar k t st hili’t-
ta‘y r.” 

(              ) “E er bir kap  çalacaksan asil ve cömertlerin 
kap s n  çal ki insanlar seni k narlarsa k nanmaya de sin.”    

Toplum taraf ndan ho  kar lanmayan bir ey yap lmak zorunda oldu unda onun en büyü ü veya dikkat 
çekeni yap lmal  ki insanlar n o eylemi yapan  k namalar na de sin anlam nda bir atasözüdür. Keza 
yörede (           ) “Çalacaksan deve çal, a k olacaksan ay 
parças na a k ol.” eklinde kullan lan atasözü de benzer bir anlam ta maktad r. Öte yandan pek çok 
atasözünde görülen ses uyumu bu atasözünde de igb r ve ta‘y r kelimelerinde kar m za ç kmaktad r.   

7. (                                     ) “ assil viççek v  f m n b s  v  kennis beytek v  f m n 
d s .” 

(           ) “Yüzünü y ka  ve onu kimin öpece ine bak, evini süpür ve 
ona kimin girece ine bak.”    

Ki inin her daim bak ml  ve temiz, evinin de sürekli temiz ve düzenli olmas n  tavsiye eden bir atasözü 
oldu u anla lmaktad r. Ayr ca fas la sonlar ndaki b s  ve d s  sözcükleri aras ndaki cinâs kaynakl  ses 
uyumu, metnin müzikal yap s n  güçlendirmektedir.   

8. (                                          ) “ a fet n  b t sevv ’l-beyt z n , vu a fet 
b n  b t sevv ’l-mer  n .” 
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(              ) “Bir parça çamur evi süsler, bir parça sabun 
kad n  kad n yapar.”    

Bir önceki atasözünde oldu u gibi bu söz de temiz, bak ml  ve düzenli olman n önemine dikkat 
çekmektedir. Bunun için çok fazla eye ihtiyaç olmad n  belirtmekte, basit eyler kullanarak sade bir 
güzelli e ula labilece ini belirtmektedir. Bu atasözünde, kad n kelimesinin Türkçeden ödünç 
al nd ktan sonra yöre lehçesinin fonetik özelliklerine uyarlanarak n  eklinde Arapça kelimeye 
dönü türüldü ü görülmektedir. Öte yandan n /z n  ve b n / n  sözcükleri aras ndaki ses 
uyumu, genellikle atasözlerinde güdülen uyak kayg s n n somut bir delili olarak görülebilir.  

9. (                                          ) “ z ’l- mer  mer  l-beyt mezher , vu iz ’l- mer  m  
h  mer  l-beyt mas ar .” 

(              ) “Kad n gerçekten kad nsa ev çiçek bahçesi 
olur, e er kad n gerçek anlamda kad n de ilse ev alay konusu olur.”    

Bir ev için kad n n ne demek oldu unu net bir ekilde anlatan bu atasözü, kad n n misyonunu hakk yla 
getirmesi halinde evin gerek fiziksel anlamda gerekse mutlu bir aile yuvas  olarak adeta bir çiçek 
bahçesine dönü ece ini, aksi takdirde her anlamda katlan lmaz bir ortam olaca n  belirtmek için 
kullan lmaktad r. Bu atasözünün, Türkçedeki “Kad n var arpa ununu a  eder, kad n var bu day ununu 
ke  eder.” (Aksoy, 1988: 1/340) atasözüyle benzer anlama i aret etti i ortadad r.  

10. (                                   ) “Fa ra bi ti ti el bi tridd le l  v ’z-zeng n  bi tkebbir l l .” 

(        ) “Fakir kad n çal r ve kendini idare eder, zengin ise halhal n  
büyütür.”    

Bu atasözü, insanlar n maddî durumlar n n sürdükleri ya am  ekillendirmedeki etkisini ortaya koymak 
için kullan lmaktad r. Yokluk içinde olanlar n hayatlar n  sürdürebilmek için çetin bir mücadele 
verdiklerini, zenginlerin ise süsleriyle ve konfor içindeki ya amlar yla fakirleri anlamaktan uzak bir 
ekilde hayatlar na devam ettiklerini ifade etmektedir. Türkçedeki “Zengin kesesini, zü ürt dizini 

döver.” (Aksoy, 1988: 1/484) atasözüyle anlamsal bir ili kisi bulunmaktad r. Fonetik aç dan 
bak ld nda l  ve l l  kelimeleri aras ndaki uyum, metnin ahenk ve müzikal yönüne yapt  
katk yla dikkatleri çekmektedir. 

11. (                        ) “ l  y  ar‘a tme a ? let v tceddelt.” 

(         ) “Kel kad na “saç n  tarad n m ?” diye sormu lar, o da “tabi ki 
ördüm bile” demi .”    

Herhangi bir kusurundan dolay  alay edilen kimsenin kendiyle bar k oldu unu ve alay edenlerin 
söylediklerine kulak asmad n  belirtmek için kullan lan bir atasözü oldu u anla lmaktad r. 

12. (               ) “‘And ’l-‘arab kill  b n.” 

(    ) “Araba göre hepsi sabundur.”    
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yiyle kötüyü, de erliyle de ersizi birbirinden ay rt edemeyenler için kullan lan bu atasözü, Suriye 
lehçesinde Alt nözü’ndeki haline oldukça yak n bir ifadeyle (    ) (Mubayyid, 1986: 242) 
eklinde yer almaktad r. 

13. (                     ) “ l ‘a b kra vu’l- b l ‘al  b .” 

(     ) “  erken vakitte, hamilelik ise genç ya ta.”    

Bereketli i in günün erken vakitlerinde ve sa l kl  hamileli in ise genç ya larda uygun oldu unu ifade 
etmek için kullan lan bir atasözüdür. 

14. (                    ) “K r ll  m  k r  bi y rab diy r .” 

(         ) “ in ehli olmayan, memleketinde y k ma yol açar.”    

Her i in ehil olan liyakat sahiplerine verilmesi gerekti ini belirten bu atasözünün, i  uzman na 
verilmedi inde aksi sonuçlar n elde edilece ini dile getiren “Yar m hekim candan eder, yar m hoca 
dinden eder.” (Aksoy, 1988: 1/467) atasözüyle güçlü bir anlam ili kisi bulunmaktad r. Fas la sonlar nda 
yer alan k r  ve diy r  kelimeleri aras nda iirdeki zengin kafiyeyi and ran bir ses uyumu 
görülmektedir. 

15. (                       ) “M  b  yirb  cesed bele m  yefn  cesed.” 

(       ) “Bir beden y pranmadan ba ka bir beden geli mez.”    

Birilerinin geli mesi, büyümesi ve yeti mesi için gerek ailede gerekse toplumda ba ka birilerinin 
çabalay p fedakârl k etmeleri ve kendilerini y pratmalar  gerekti ini belirten bir atasözü oldu u aç kça 
anla lmaktad r. Bu atasözünde fas la sonlar nda yer alan cesed ve cesed sözcükleri aras nda tam cinâs 
bulunmaktad r. 

16. (                               ) “Il-Keyse bedd  n r v  ll  m  keyse bi tn m ‘a’t-tenn r.” 

(        ) “Güzelin ba nda bekçi durur, çirkin ise tand rda uyur.”    

Güzelin veya kaliteli ürünün talibinin çok oldu unu, çirkinin veya kalitesiz ürünün ise ra bet 
görmedi ini ve bu nedenle uzun süre elde veya evde kalaca n  belirtmek için kullan lan bir atasözüdür. 
Neredeyse tüm atasözlerinde özellikle hedeflenen ses benzerli inin bu söylemde n r ve tenn r 
sözcükleri aras nda gerçekle ti i görülmektedir.  

17. (                                      ) “Il- azz l bi y zol  ‘a’l-‘ d v ’l m  azz l bi l ma raz  
mev‘ c.” 

(             ) “Yün e iren, bir sopayla da e irebilir, e irmeyi 
bilmeyen ise “t m e ri” der.”    

Yetenek sahibi ki inin basit araç-gereçlerle bile mükemmel i ler ç karabilece ini, yetene i olmayan n 
ise çe itli bahaneler öne sürerek ba ar s zl n  gizlemeye çal aca n  ifade eden bir atasözüdür. Bu 
sözün anlam , Türkçedeki “Oynamas n  bilmeyen k z; “yerim dar” demi ; yerini geni letmi ler, “gerim 
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dar” demi .” (Aksoy, 1988: 1/403) atasözüyle büyük benzerlik göstermektedir. Suriye’de bu atasözünün 
ilk k sm n n (    ) (Mubayyid, 1986: 218) eklinde kullan ld  görülmektedir.   

18. (                               ) “ ab ‘a ta t ’r-r  m  bt la‘ ’ - ab ‘a le t la‘ ’r-r .” 

(                    ) “Karakter ruhun alt ndad r, ruh ç kmad kça karakter ç kmaz.”    

Huyun insan n bir parças  oldu unu, ki i ile do du unu, ki ili in olu umuyla birlikte olu tu unu ve 
ölünceye kadar devam etti ini belirtmek için söylenen bu atasözü, Suriye lehçesinde “Huyu olan onu 
satmaz.” anlam na gelen (     ) (Mubayyid, 1986: 52) ifadesiyle yer almaktad r. Türkçede 
bu anlama gelen pek çok atasözü bulunmaktad r. “Can ç kmay nca huy ç kmaz”, “Huy can n 
alt ndad r.”, “Sütle giren huy, canla ç kar.” ve “ nsan yedisinde ne ise yetmi inde de odur.” (Aksoy, 
1988: 1/212) gibi atasözleri bunlardan baz lar d r. Öte yandan ses yap s  üzerinden bu atasözüne 
bak ld nda yap lan kelime tekrarlar n n metnin fonetik yönünün etkinli ini art rd  görülecektir.   

19. (                      ) “ abbi r eke’l-ebya  li y vmek ’l-esved.” 

(                 ) “Ak akçeni kara günün için sakla.”    

Tutumlu olmay , israftan kaç nmay  ve kazanc n bir k sm n n gelecekte ya anabilecek s k nt l  zamanlar 
için ayr lmas n  tavsiye eden ve Suriye lehçesinde ayn  ifadelerle kullan lan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 
131), Türkçedeki “Ak akçe kara gün içindir.” (Aksoy, 1988: 1/126) sözünün anlam yla birebir ayn d r. 
Ayr ca atasözünde iletilmek istenen mesaj n z t unsurlar n bir arada zikredilmesinden olu an t bâk 
sanat yla güçlendirildi i anla lmaktad r.  

20. (                      ) “Ibr k berr  m  t br k ‘and ’l-cerr .” 

(       ) “D ar da otur ama testinin yan nda oturma.”    

Suriye lehçesinde (      ) ifadesiyle yer alan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 42), sofrada 
veya bir mecliste testinin yan na oturan n susayanlar n su taleplerini kar layabilmek için sab rl  olmas  
gerekti ini, gelecek talepler kar s nda sab r gösteremeyecekse testiden uzak bir yere oturmas n n uygun 
olaca n  belirtmek için kullan lmaktad r. Fas la sonlar ndaki berr  ve cerr  aras nda tunç uyak olarak 
da adland r lan zengin kafiyeden olu an ses benzerli i mevcuttur. 

21. (                ) “M dd creyk ‘a kad l fek.” 

(     ) “Ayaklar n  yorgan na göre uzat.”    

Suriye’de (                 ) (Mubayyid, 1986: 204) ve Filistin lehçesinde de (     ) 
(es-Sehlî, 2003: 291) eklinde yayg n olarak kullan lan bu atasözü, harcamalar n gelire uygun olmas n  
ve giderlerin gelirleri a mamas n  tavsiye eden “Aya n  yorgan na göre uzat.” (Aksoy, 1988: 1/166) 
atasözüyle birebir ayn d r.  

22. (                    ) “Il- ad d ll  bi y t el m  bi add .” 

(     ) “Çal an demir paslanmaz.”    
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Hiçbir ey yapmadan öylece oturan ki inin hantalla aca n , çal an n ise yetene ini geli tirerek daha 
de erli i ler yapaca n  belirten “ leyen demir pas tutmaz (paslanmaz, ldar).” (Aksoy, 1988: 1/331) 
atasözüyle ayn  söz ve anlam yap s na sahip bir atasözüdür. Çe itli Arap lehçelerinde yap lan 
taramalarda benzer bir ifadeye rastlanmamas , bu atasözünün Türkçeden tercüme edilmek suretiyle 
yöre lehçesinde yer ald  kanaatinin olu mas na neden olmu tur.  

23. (                      ) “Ill  m  b  a‘il n r m  b  alle‘ d n.” 

(       ) “Ate  yakmayan duman ç karmaz.”    

Ki inin bir eyi yap  yapmad n  veya bir olay n meydana gelip gelmedi ini anlamak için gizli kalmas  
mümkün olmayan belirtilerine bakman n gereklili ini, belirti varsa olay n da gerçekle ti ini ifade eden 
“Ate  olmayan yerden duman ç kmaz.” (Aksoy, 1988: 1/161) atasözüyle benzer bir kurguya sahip olup 
ayn  anlam  ifade etmektedir. Bu atasözü Suriye’de (     ) eklinde kullan lmaktad r. 

24. (                  ) “Y  min  y  min kessir m .” 

(     ) “Ya (hafifçe) vururuz ya da kafas n  k rar z.”    

Bir eyin ölçülü yap lmas  gerekti ini belirten bu atasözü, Türkçedeki “Vur dedikse öldür demedik ya!” 
(Aksoy, 1988: 2/928) deyimiyle ayn  anlam  ifade etmektedir. Suriye lehçesinde “Sana vur dedik, 
kafas n  k r demedik.” anlam na gelen (        ) (Mubayyid, 1986: 233) ifadesiyle yer 
ald  görülmektedir. Öte yandan fas la sonlar ndaki  ve m  aras nda zengin kafiye olarak 
adland r lan üçten fazla ses aras nda benzerlik ve uyum görülmektedir.  

25. (                   ) “Il- a ’l-a‘vac b  r mine’l- gb r.”  

(     ) “E ri çizgi büyükten ortaya ç kar.”    

Birinin sorumlulu u alt nda çal an kimsenin âmirinin talimatlar na uyarak yanl  bir ad m atmas  
durumunda söylenen bu atasözü, Suriye lehçesinde (     ) “E ri çizgi, büyük 
öküzdendir.” (Mubayyid, 1986: 129) ifadesiyle kullan lmaktad r. Ba takilerin tutumunun bozuk oldu u 
bir toplumda pek çok eyin bozulaca n  belirten “Bal k ba tan kokar.” (Aksoy, 1988: 1/178) atasözüyle 
ayn  anlama sahip oldu u a ikard r.  

26. (                  ) “Il-L ra ra emme bi t fro  kt r.” 

(     ) “Lira küçüktür ama bozu u çoktur.”    

Görünürde küçük ve de ersiz gibi görülen baz  eylerin belli durumlarda büyük i e yarayaca n  ifade 
etmek için kullan lan bir atasözü oldu u anla lmaktad r.  

27. (                  ) “ m r  rev’ n  ‘ar  ikt fek.” 

(     ) “Kalk git de bana omuzlar n n enini bir göster!”    

Görü ülen kimseyle konu may  keserek alayl  veya k zg n bir ekilde oradan ayr lmas n  söylemek için 
kullan lan “Yürü de ense t ra n  görelim.” deyimiyle ayn  anlamda olan bu atasözü, Suriye lehçesinde 
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“Omuzlar n n enini bir göster bize!” anlam na gelen (   ) (Mubayyid, 1986: 225) ifadesiyle 
yer almaktad r.  

28. (                       ) “R  le’l- b‘ d feyyis mitil m  b t r d.” 

(       ) “Uzakla  da diledi in gibi yellen!”    

Toplumun de er yarg lar na göre yanl  kabul edilen bir eyi yapmak isteyen ki iye, çevresindekilerin 
bu olumsuz davran ndan etkilenmemesi için insanlardan uzakla mas n  söylemek için kullan lan bir 
atasözü oldu u anla lmaktad r. Ayr ca b‘ d  ile b t r d kelimelerindeki ses uyumu anlat mdaki ahengi 
art rmaktad r. 

29. (         ) “ ayr  bi ayr .” 

(   ) “Hayr , bundan ba kas ndad r.”    

Bir kimsenin u runa çabalad  eyi elde edememesi üzerine olana r za göstererek umudunu ba ka bir 
eye ba lad n  ifade etmek için kulland  bir söz olup Suriye’de (  ) (Mubayyid, 1986: 129) 
eklinde kullan lmaktad r.  

30. (     ) “K ll te’ r  f h  ayr .” 

(    ) “Her gecikmede bir hay r vard r.”    

Suriye’de ayn  ifadeyle kullan lan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 244), gerçekle mesi umulan bir eyin 
meydana gelmesinde ya anan bir gecikme üzerine söylenmektedir. Öte yandan bu atasözünde kafiye 
kayg s n n, te’ r  ve ayr  kelimelerinin sonuna “ ” eklinde okunacak bir ses eklenmesine yol açt  
anla lmaktad r.  

31. (                                                 ) “Id-d st ‘ayyara’l-m r f  y  s d  y  m r f , l 
b  tk ll  itneyn tn  bi’l- l sev .” 

(              ) “Kazan “ey kara, ey i renç” diyerek kepçeyi 
yerdi. Kepçe de “ikimizin durumu ayn ” diyerek cevap verdi.”    

Kendisinin gizlenmesi mümkün olmayan çokça kusuru ve ay b  oldu u halde ba kas n n kusurlar n  
görüp bunlar  ortaya saçmaya çal an kimse için söylenen bu atasözü, Türkçede benzer bir kurguyla ayn  
anlamda kullan lan “Tencere dibin kara. -Seninki benden kara.” (Aksoy, 1988: 2/904) deyimine 
oldukça yak nd r.  

Hayvan temal  atasözleri 

Tüm atasözlerinde oldu u gibi Alt nözü yöresinde kullan lan atasözlerinde de anlat ma güç katmak ve 
canl l k kazand rmak amac yla çe itli metaforlardan yararlan lmaktad r. Çe itli hayvan imgelerine 
dayanan ifadeler, bu metaforlarda yer alan benzetme ve aktarmalar n temelini olu turmaktad r. Her biri 
oldukça dikkatli ve yerinde tespitlere dayanarak dile getirilen ve hayvanlar n belirli özelliklerinden 
yararlanarak bireylere ve topluma mesaj iletmeye çal an yörenin Arapça lehçesinde yer alan 
atasözlerinden baz lar  u ekildedir:  
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1. (       ) “Il-kelbi’l mebiya‘rif bibevv  yic bi’l- ar m  ‘a’d-d r.” 

(          ) “Havlamay  bilmeyen köpek, h rs z  eve getirir.”    

in ehli olmayan, olaylar  do ru bir ekilde yorumlayamayan veya nerede nas l davranaca n  bilmeyen 
kimsenin i leri berbat ederek ç r ndan ç karaca n , kendisinin ve çevresindekilerin ba n  belaya 
sokaca n  belirten “Havlamas n  bilmeyen it, sürüye getirir kurt.” atasözüyle ayn  anlama sahiptir.  

2. (     ) “Il-kelb m  bi‘  deneb .” 

(    ) “Köpek kuyru unu s rmaz.”    

Suriye yöresinde de ayn  kelime ve dizgiyle yer alan bu atasözü, haks z olmalar na ra men akrabalar  
veya tan d klar n  destekleyen ki i için kullan lmaktad r. Türkçede de köpek metaforu üzerinden ayn  
mesaj n iletildi i “ t itin aya na (kuyru una) basmaz.” (Aksoy, 1988: 1/333) sözüyle ayn  anlam  
ta maktad r.  

3. (    ) “Il- rd bi‘ayn mm  az l.” 

(      ) “Maymun, annesinin gözünde ceylan (gibidir).”    

Suriye’de ayn  ifadeyle kullan lan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 230), ba kalar na göre ne kadar çirkin 
veya kusurlu olursa olsun ki inin kendi çocu unu güzel, ortaya koydu u eserini de kusursuz gördü ünü 
belirten “Karga yavrusuna bakm , “benim ak pak evlad m” demi .” (Aksoy, 1988: 1/346) ve “Kuzguna 
yavrusu anka ( ahin) görünür.” (Aksoy, 1988: 1/381) atasözleriyle ayn  anlamda kullan lmaktad r.   

4. (        ) “Ey  ad  bif t ma‘a’l-kelb ‘a’l-ferd ?” 

(    ) “ nsan hiç köpekle rekabet eder mi?”    

Zarar verece i dü ünülen olumsuz ki ilere ayak uydurman n veya onlarla rekabet içinde olman n 
gereksizli ini belirtmek için söylenen bir atasözüdür.  

5. (        ) “Bis’el ’l-ba l eb k m n? B  l l  igd .” 

(       ) “Kat ra “baban kim?” diye sormu lar, “day m att r.” demi .”    

Filistin yöresine ait oldu u belirtilen ve Filistin’de (   :     ) ifadesiyle 
kullan ld  görülen bu atasözü (es-Sehlî, 2003: 270), övünecek hiçbir eyi olmayan birinin ba kas yla 
övünmesini veya a a l k duygusu nedeniyle kendini oldu u gibi göstermeye utanan birinin kötü 
yönlerini gizleyerek sadece iyi yönüyle övündü ünü dile getiren “Kat ra “baban kim?” demi ler, “day m 
at” demi .” (Aksoy, 1988: 1/349) atasözüyle ayn d r.  

6. (       ) “ ll  m  bi r ca  vu m r.” 

(      ) “K skanmayan s pa ve e ektir.”    

Bir önceki atasözünde oldu u gibi Filistin orijinli bir atasözü oldu u belirtilen ve Filistin lehçesinde  )
(     eklinde yer alan bu ifade (es-Sehlî, 2003: 67), ba kas n n halinden anlamayan kaba ve 
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duygusuz ki ilerin durumunu dile getirmek için kullan lmaktad r. Ayr ca bi r ve m r kelimeleri 
aras nda iki sese dayanan benzerlik, anlat ma olan ilgiyi art r c  bir unsur olarak göze çarpmaktad r. 

7. (         /       ) “Il-ca  ca  lev avva t  semer min 
deheb. / Il- am r am r att  lev a ayn l  zeyl min deheb.” 

(       ) “E e e alt n semer de vursan e ektir.”    

nsan  insan yapan de erlerden yoksun olan ki inin k l k k yafetiyle veya sahip oldu u makam ve 
unvanlarla de er kazanamayaca n  belirtmek için söylenen Türkçedeki “E e e alt n semer vursalar 
yine e ektir.” (Aksoy, 1988: 1/272) atasözüyle ayn  anlam  ta yan bu ifade, Filistin lehçesinde  )
(      “Ceylan gibi sekse de e ek e ektir.” eklinde görülmektedir (es-Sehlî, 2003: 177). 
Bu atasözünde Türkçeden ödünç al nan semer kelimesinin kullan lmas  dikkatleri çekmektedir.   

8. (    ) “Uzkuri’d-d b vu a ri’l- a b.” 

(    ) “Kurdu an, sopay  haz rla.”    

Türkçede “ ti an, (de ne i yan na koy) ta  eline al.” (Aksoy, 1988: 1/332) ve Filistin lehçesinde de  )
(    oldu u gibi (es-Sehlî, 2003: 24) pek çok dilde benzer ifade ve anlamla yer alan bu 
atasözü, ad n n geçti i yere aniden haberi olmaks z n ç kagelen biri için aka yollu kullan lmaktad r. 
Bununla birlikte sald rgan birisiyle kar la ma ihtimali olan kimsenin kavgaya haz r olmas  gerekti ini 
belirtmek için de söylenmektedir. Öte yandan fas la sonlar ndaki d b ve a b kelimeleri aras nda ses 
benzerli i ba lam nda birden fazla harfte farkl l k olmas n  ifade eden cinâs-  müzeyyelin, yap s ndaki 
müzikal ahengiyle söze güzellik kazand rd  a ikard r. 

9. (     ) “Id-d ki’l-fa  mine’l-bay  b  .” 

(      ) “Sesi güzel horoz, henüz yumurtadayken öter.”    

Ki inin yeni ba lad  bir i te ba ar l  olup olmayaca n n ilk davran lar ndan anla lmas n  veya zekâ 
ve yetenek belirtileri gösteren bebek ya ta bir çocu un ileride ba ar l  olaca n  belirtmek için kullan lan 
ve Fas, Suriye ve Filistin lehçelerinde ayn  laf zlarla yer alan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 138; Dâdûn, 
2000: 108; es-Sehlî, 2003: 201), Türkçede “Adam olacak çocuk b.k.ndan belli olur.” (Aksoy, 1988: 
1/117) ifadesini kar lamaktad r. Ayr ca söze söyleyi  güzelli i kazand ran fa  ve b   kelimeleri 
aras ndaki zengin kafiye, fas la sonlar n n ahenkli bir durgu ile kesilmesini sa layarak metnin ak lda 
kal c l nda önemli rol oynamaktad r. 

10. (         ) “Bes d-d k la‘ ‘a’l-m zb l  b  ammil l  y zb .” 

(         ) “Horoz çöplü e ç kar ç kmaz kendini yüzba  zanneder.”    

Makam, mevki ve sorumlulu un kendine itibar ve de er kazand raca n  dü ünen ki inin herhangi bir 
makama getirilmesinin hemen ard ndan kendini be enme ve böbürlenme durumunu ifade etmek için 
kullan lan bir atasözüdür. Bu atasözünde Türkçeden geçen yüzba  kelimesinin adeta Arapça orijinli bir 
kelimeymi çesine kullan ld  görülmektedir. Ne oldum delisi kendini bilmez bir ki inin eline yetki 
verildi inde yak nlar na zarar vermeye ba lamas n  belirtmek için kullan lan Türkçedeki “Çingeneye 
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beylik vermi ler, önce babas n  asm  (kesmi ).” (Aksoy, 1988: 1/219) sözüyle anlam ili kisi 
bulunmaktad r. 

11. (     ) “Emern  le’l-kelb ve’l-kelb emer le deneb .” 

(     ) “Köpe e emrettik, köpek de kuyru una emretti.”    

Sorumluluk bilinci ta mayan bir ki inin kendisine yüklenen i i sorumluluktan kaçarak ba ka birisine 
yüklemeye çal t  durumlarda kullan lan bir ifade olup Türkçedeki “Sen a a ben a a, bu ine i kim 
sa a.” (Aksoy, 1988: 1/423) atasözüyle anlam ili kisinin bulundu u anla lmaktad r.  

12. (    ) “Il-kelbi’l-bibevv  m  bi‘ .” 

(     ) “Havlayan köpek s rmaz.”    

Muhatab n  ba r p tehdit ederek korkutmaya ve sindirmeye çal an kimsenin sald rmayaca n  
belirtmek için kullan lan Türkçedeki “(Çok) Havlayan köpek s rmaz.” (Aksoy, 1988: 1/223) atasözüyle 
ayn  sözcük ve anlam yap s na sahip olan bu ifade, ayn  kal pla Suriye lehçesinde de kullan lmaktad r 
(Mubayyid, 1986: 253).  

13. (            ) “ a  denebi’l-kelb ‘a’l- leb erbe‘ n y vm kem n 
a‘vac kem n a‘vac.” 

(          ) “Köpe in kuyru unu k rk gün boyunca kal ba koydular, 
yine de e ri kald .”    

Karakterin kolay kolay de i meyece ine ve kötü al kanl klar  b rakman n zorlu una i aret eden bu 
atasözünün, Suriye’de “Kal ba koysalar da köpe in kuyru u düzelmez.” anlam na gelen    )
(      eklinde kullan ld  görülmektedir (Mubayyid, 1986: 253).   

14. (       ) “K neti’n-na a bi cemel a ba ati’l-y vm n-na a bi 
f a.” 

(        ) “Nasihatin kar l  (eskiden) bir deveydi ama bugün nasihatin 
kar l  rezillik oldu.”    

Eski dönemlerde nasihatte bulunanlar n takdir ve mükafatla kar land n , günümüzde ise insanlara 
ho  tavsiyelerde bulunman n ö üt vereni s k nt lara dü ürebilece ini belirten bu atasözü, Suriye’de 
benzer ifadelerle (      ) eklinde kullan lmaktad r (Mubayyid, 1986: 
243).  

15. (                      ) “ ayl min yy le v ’l-mere min ricc le.” 

(       ) “At binicisinden, kad n da adam ndan bilinir.”    

Bu atasözü, at n e itmeni veya binicisinin karakterine uygun bir ekilde hareket edece ini, kad n n da 
e inin fikirleri ve yönelimlerine uygun davranaca n  ifade etmek için kullan lmaktad r. Bir k sm  
Türkçedeki “At sahibine (a as na, biniciye) göre e er (ki ner).” (Aksoy, 1988: 1/163) atasözüyle 
benzerlik gösteren bu atasözü, Filistin lehçesinde (      ) ifadesiyle Alt nözü’ndeki 
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kullan m na yak n bir biçimde yer almaktad r (es-Sehlî, 2003: 190). Ayr ca bu atasözünde de yy le ve 
ricc le kelimeleri aras nda, iirde zengin kafiye olarak de erlendirilebilecek bir ses uyumunun varl  
gözlemlenmektedir.   

Bitki ve yiyecek temal  atasözleri 

Dünya halklar , kültürlerini yans tan temel dil unsurlar ndan biri olan atasözlerinde anlam  
güçlendirmek ve muhataplara iletilmesi hedeflenen mesaj  en net bir biçimde ula t rabilmek için hayvan 
imgelerine ek olarak çe itli bitki ve yiyeceklerden de yararlanm lard r. Sözlü edebiyat n en önde gelen 
türlerinden biri olan bu ifadelerde kulland klar  sembolik dilde, benzetme ve aktarmalara yer 
vermi lerdir. Bireylere ve topluma iletilecek mesajlarda hayvan, bitki ve yiyecek gibi somut unsurlar n 
araç olarak kullan lmas ; farkl  durum, duygu ve dü ünce gibi soyut unsurlar n somut göstergelerle ifade 
edilmesinin canl  ve elle tutulur bir anlat ma olanak sa lamas yla gerekçelendirilmi tir (Aksan, 2015: 
3/185). Alt nözü Arap lehçesinde tespit edebildi imiz, bitki ve yiyecekleri tema olarak kullanan baz  
atasözleri unlard r: 

1. (                               ) “ l  l  ey  a yab mine’l-‘asel, l  l  l- all bi bel .” 

(            ) “Baldan daha tatl  olan nedir diye sordu unda “bedava sirke” 
dedi.”    

nsanlar n para veya emek sarf etmeden elde ettikleri eylerden çok ho land klar n  dile getiren bu 
atasözü, Türkçede “Bedava sirke baldan tatl d r.” (Aksoy, 1988: 1/184) ifadesiyle yer al rken, Filistin 
lehçesinde (   :        ) eklinde yayg n bir ekilde kullan lmaktad r (es-Sehlî, 
2003: 329).  

2. (                    ) “Min ‘ d ’z-za‘ter m  b r m .” 

(                 ) “Kekik sap ndan pipet olmaz.”    

Bir eyin gerçekle ebilmesi için uygun ko ullar n olu mas  ve belirli bir ey elde edebilmek için onun 
üretimine uygun materyalin kullan lmas  gerekti ini belirten bir atasözü oldu u anla lmaktad r.  

3. (                      ) “I‘ i bzek le’l- abb z lev ekel  n .” 

(      ) “Yar s n  yese de ekme ini f r nc ya ver.”    

Suriye’de ayn  ifadelerle kullan lan bu atasözü (Mubayyid, 1986: 40), ödenecek ücret ne kadar çok olursa 
olsun, her i in uzman na yapt r lmas  gerekti ini vurgulamaktad r. Türkçede ayn  sözcük ve anlam 
yap s yla “Ekme i ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver (yar s n  yerse helal olsun).” (Aksoy, 1988: 
1/258) eklinde kullan lmaktad r.   

4. (                    ) “ atli’l- ab b mitil ekli’z-zeb b.” 

(     ) “Sevilen ki inin vurmas , kuru üzüm yemek gibidir.”    

Suriye’de ve Filistin’de (    /     ) eklinde kullan lan bu atasözü 
(Mubayyid, 1986: 185; es-Sehlî, 2003: 265), birbirine de er veren insanlar n veya s k  dostlar n 
birbirlerinden gelecek sitem, yüz çevirme ve ayr l k gibi davran lar  sab rla gö üslemeleri gerekti ini 
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belirten bir ifadedir. Genel anlamda atasözlerinde görülen fas la sonlar ndaki kafiye uyumu, bu 
atasözünde ab b ve zeb b kelimeleri aras nda görülmekte ve söyleme güzellik katmaktad r.    

5. (     ) “M  ad  b  l leben  mi .” 

(      ) “Hiç kimse yo urdum ek i demez.”    

Her insan n satt  mal  övdü ünü, benimsedi i tutum ve davran lara ek olarak taraf n  tuttu u 
kimseleri körü körüne savundu unu ve ele tirilmesine ra men kendine toz kondurmad n  belirten bu 
atasözü Türkçede “Kimse ayran m (yo urdum) ek i demez.” (Aksoy, 1988: 1/363) eklinde yöre 
Arapças ndaki ifadelerin birebir ayn s yla kullan lmaktad r. Suriye’de “Kimse ya na bulan k demez.” 
ve “Kimse pekmezine ek i demez.” anlamlar na gelen (      ) ve (      ) 
(Mubayyid, 1986: 281) atasözleriyle büyük ölçüde benze ti i ortadad r. Her ne kadar bitki ve yiyecek 
temal  olmasa da keza Alt nözü lehçesinde kullan lan ve “Hiç kimse has r m yan k demez.” anlam na 
gelen (                   ) atasözü de ayn  anlam  ta maktad r.    

6. (                       ) “ z  m  al  r sek m  bt l  ancartek.” 

(       ) “Ba n kaynamazsa tenceren kaynamaz.”    

Bir eyi elde edebilmek için emek sarf etmenin gereklili ini belirten bu atasözünün, Türkçede 
gençli inde çal p didinerek varl k sahibi olan n hastaland nda veya ya land nda s k nt  
çekmeyece ini dile getirmek için kullan lan “Yaz n ba  pi enin, k n a  pi er.” (Aksoy, 1988: 1/471) 
atasözüyle ayn  anlama sahip oldu u anla lmaktad r.  

7. (                 ) “Ey  m  bt zra‘  b t sad .” 

(   ) “Ne ekersen onu biçersin.”    

yilik yapan n iyilik, kötülük yapan n da kötülük görece ini ifade eden bu atasözünün, “Herkes ekti ini 
biçer. Eken biçer, konan göçer.” gibi de i ik versiyonlar  olsa da Türkçede daha çok “Ne ekersen onu 
biçersin.” (Aksoy, 1988: 1/395) eklinde yöre lehçesindeki haliyle birebir ayn  laf z ve anlamla 
kullan lmaktad r.  

8. (                                ) “Ç ’s-secra l li b  l a ye ‘ann  h d r d  minn .” 

(             ) “A aç dal  arkada na “karde imi benden uzakla t r, 
meyvesini benden al.” demi .”    

Zaman zaman karde ler veya çok yak n dostlar aras nda ya anabilecek s k nt larda taraflardan biri 
di erine zarar vermekten çekindi i için bu s k nt lar n giderilmesinde ba kalar n n arac  olmas n n 
önemine dikkat çekmeye çal an bir atasözü oldu u anla lmaktad r. 

9. (                              ) “Il-verd  b t allif evk  v ’ - evk  b t allif verd .” 

(            ) “Gül diken do urur, diken de gül.”    
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Erdem sahibi bir ki inin ahlakî de erlerden yoksun bir evlat dünyaya getirebilece ini veya kötü ahlakl  
birinin hay rl  bir evlat yeti tirebilece ini belirten bu atasözü, Filistin lehçesinde de ayn  ifadelerle 
kullan lmaktad r (es-Sehlî, 2003: 477). 

10. (                                          ) “‘And ’l-bi ç kk bi ydek evk   ad m  lt illa b t l 
“a ”, demmek el-a .” 

(.     " "         ) “Eline bir diken batt nda her ne dersen de 
“ah” diyeceksin, çünkü karde in senin kan ndand r.”    

Karde in önemini vurgulayan bu atasözü, insan bir s k nt ya dü tü ünde gerçek anlamda ona yard mc  
olacak tek ki inin karde  oldu unu belirtmek için kullan lmaktad r. nsan n ac  çekti inde Arapçada 
“karde ” anlam na gelen “ah” demesi, karde ler aras ndaki kan ba yla ilintilendirilmeye çal lm t r. 
Suriye’de kullan lan (       ) (Mubayyid, 1986: 289) “Derdini, kan ndan olandan 
ba kas  ta maz.” anlam na gelen atasözü, anlamca bu ifadeye oldukça yak nd r.  

11. (                                             ) “M  b bk  ‘a’l-veled ayr illî rabb h vu m  b bk  ‘a’r-
r z  ayr illî cen h.” 

(              ) “Çocu un ard ndan yeti tirenden ba kas , ekinin 
ard ndan da emek verenden ba kas  a lamaz.”    

Bir ki inin veya bir eyin ba na bir s k nt  geldi inde o ki iye veya eye gerçek anlamda üzülecek tek 
ki inin ona emek harcayanlar oldu unu belirtmek için kullan lan bir atasözüdür. Suriye’de de ayn  
anlam ve laf zlarla kullan lan bu atasözünün (Mubayyid, 1986: 290), ki inin derdine ortak olan ve onun 
için samimiyetle üzülen tek ki inin anne oldu unu dile getiren “A larsa anam a lar, ba kas  (kalan ) 
yalan a lar.” (Aksoy, 1988: 1/122) atasözüyle güçlü bir anlam ili kisi bulunmaktad r. 

12. (                            ) “Kill m  ad  l zeyt b  l bb ‘t  keyl .” 

(         ) “Herhangi bir kimse “ya ” dedi inde, o “ apkam ölçek” der.”    

Kendisini ilgilendiren veya ilgilendirmeyen her i e müdahale etmeye çal an kimsenin durumunu dile 
getirmek için kullan lan bu atasözü, Türkçedeki “her eye (i e) bununu sokmak” (Aksoy, 1988: 2/720) 
deyimiyle ayn  anlam  ta maktad r. 

13. (                    ) “Ekber ba al bi yebk  mine’l-ba al.” “En büyük kahraman bile so andan a lar.”    

Her iyi eyin ho lan lmayan bir yönünün oldu unu, güzel olan her eyin bir ay b n n bulundu unu 
belirtmek için söylenen “Her güzelin bir kusuru vard r.” (Aksoy, 1988: 1/380) atasözünün anlam na 
benzer bir anlam ifade eden bu söz, fasih Arapçada “Her k l c n bir skalamas , her at n bir tökezlemesi 
ve her âlimin bir hatas  vard r.” anlam na gelen (          ) (Meydânî, 
1955: 2/187) sözüyle ayn  anlam  ta maktad r.  

Sonuç 

Alt nözü ilçesi, etnik çe itlili iyle bilinen Hatay’da Sünnî Arap vatanda lar n kalesi olarak kabul 
edilmektedir. Bu kabul, ilçede ba ka etnik gruplar n olmad  yönünde anla lmamal d r. Suriye yerle ik 
lehçesi veya di er ad yla Lübnan-Suriye k y  diyalektinin hâkim oldu u ilçe ve mahallelerinde oldukça 
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yo un Sünnî Türk nüfusun yan nda, az da olsa Alevî Arap, Sünnî Kürt ve Arap Ortodokslar n varl  
bilinmektedir. Alt nözü Arapça lehçesi, Anadolu’nun güneyi ve güneydo usunda konu ulan di er 
Arapça lehçeleri gibi uzun y llar boyunca yaz l  kültürden yoksun bir biçimde sadece sözlü kullan mla 
günümüze ula arak varl n  korumay  ba arm t r. Buna göre -pek az  hâricinde- Alt nözü’nde ya ayan 
Araplar , ana dilleri olan Arapça ölçe inde okuma yazma bilmeyen bireyler olarak nitelemek yerinde bir 
tespit olacakt r. Alt nözü Arapças n n varl n  sadece sözlü kullan mla sürdürmesi, bu diyalekti diller 
aras  etkile im denkleminde resmî dil olan Türkçe kar s nda pasif pozisyona dü ürmü tür. Bu durum, 
yöre Arapças n n deformasyona u ramas na, özünden pek çok eyi kaybetmesine ve orijinal yap s ndan 
uzakla mas na yol açm t r. Suriye yerle ik lehçesinin uzant s  say lan ve temel biçimbilim, sözdizim ve 
sesbilim özellikleri aç s ndan standart Arapçayla büyük oranda benzerlik gösteren Alt nözü Arapças , 
Suriye yerle ik lehçesinin farkl  bir a z  olarak de erlendirilmi tir. Yaz l  bir kültüre dayanmad  için 
Türkçe kar s nda daha çok al c  dil pozisyonunda bulunan Alt nözü diyalektinin, pek çok kelime ve 
terimi bask n dil olan Türkçeden ödünç ald , Arap dilinin bükün sistemi ve biçim bilgisel kal plar na 
uyarlad  ve bu kelimelere Arapça karakter kazand rd  görülmü tür. Türkçeden ödünç al nan 
kelimelerin kullan mlar  incelendi inde fiillerin, s radan Arapça fiiller gibi mâzî, muzârî, emir ve nehiy 
formlar na aktar ld  anla lm t r. Fiillerin zamanlara aktar m nda fiillere ilave edilen eklerin bazen 
standart Arapçayla örtü tü ü, bazen de Suriye yerle ik lehçesinde görülen eklerin kullan ld  
gözlemlenmi tir. Muzârî fiillerin olumsuz formlar n n sadece “mâ nâfiye” ile yap lmas , nehy-i hâz r 
üslubunda “mâ” harfinin “lâ nâhiye”ye e  de er olarak kullan lmas , gelecek zaman için muzârî fiillerin 
ba na esasen “istemek” anlam na gelen ( ) kayna n n getirilmesi, Türkçeden ödünç al nan isimlerin 
Arapça ço ul ekleriyle donat lmas  veya bunlar n cem-i teksirlerinin türetilmesi, ikinci ve üçüncü ah s 
ço ul zamirleri ve nesne zamirlerinde müzekker ve müennes ayr m n n olmamas  ve tesniye 
kullan mlar n n bulunmamas , tesniye ve cem-i müzekker sâlim isimlerin kullan m nda ref halini 
belirten ( ) ve ( ) eklerinin kullan mdan tamamen dü ürülerek sadece nasb ve cer halini belirten ( ) 
ve ( ) ekleriyle yetinilmesi, standart Arapçada âz kabul edilen eski nahiv olgular ndan “ekel n ’l-
ber su” lehçesine rastlanmas  gibi hususlar, Alt nözü Arap lehçesinin öne ç kan özellikleri aras nda 
görülmü tür.   

Alt nözü’nde konu ulan Arapçada kullan lan atasözlerine odaklanan bu çal ma ba lam nda referans 
ki ilerden toplanarak incelenen atasözlerinin insan, hayvan, bitki ve yiyecek gibi unsurlar  kullanarak 
benzetme ve aktarmalar üzerinden mesajlar n  ula t rmaya çal t  anla lm t r. Bu durum söz konusu 
atasözlerinin; insan ili kileriyle ilgili atasözleri, insan temal  di er atasözleri, hayvan temal  atasözleri 
ve bitki ve yiyecek temal  atasözleri gibi tematik tasnife tâbi tutulmas n  uygun hale getirmi tir. Öte 
yandan Alt nözü Arapça lehçesinde kullan lan atasözlerinin bölgede ya ayan Arap kökenli vatanda lar n 
sosyo-kültürel karakterlerinden izler ta d , günlük ya ant lar nda kar la t klar  durum ve olaylar , 
k sa ve öz bir ekilde de erlendirerek formüle etme biçimlerini yans tt  gözlemlenmi tir. Alan 
ara t rmas  sonucunda tespit edilerek bu çal mada ele al nan atasözleriyle Suriye, Lübnan ve Filistin 
lehçelerinde kullan lan atasözleri aras nda zaman zaman birebir ayn s  olacak kadar büyük benzerlikler 
oldu u görülmü tür. Bu durum, Türkçenin yo un etkisine ra men Alt nözü’nde konu ulan Arap 
diyalektinin halen Suriye yerle ik lehçesiyle güçlü bir ba n n oldu unu ortaya koymu tur. Yaz l  kültüre 
dayanmamas na ve sözlü kullan mla yetinmesine ra men yöre Arapças nda yer alan atasözlerinin 
Suriye, Lübnan ve Filistin’de kullan lan atasözleriyle laf z ve anlam yönüyle büyük benzerlik göstermesi, 
atasözlerinin dili de i im ve bozulmadan koruyan ve sonraki nesillere aktar lmas nda rol oynayan 
önemli bir unsur oldu unun somut delili olarak alg lanm t r. Ayr ca Türkçeden etkilendi i için 
bünyesinde pek çok Türkçe kelime bar nd ran Alt nözü’nde konu ulan Arapçan n aksine bu diyalektte 
yer alan atasözlerine büyük ölçüde Arapça kelimelerin hâkim olmas , atasözlerinin kal pla m  ve kli e 
dil ö eleri olmas yla gerekçelendirilmi tir. Atasözlerinde a rl kl  olarak Arapça kelimeler kullan lm  
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olsa da baz  atasözlerinde Türkçeden ödünç al narak yöre lehçesine kazand r lan kelimelerin yer ald  
dikkatlerden kaçmam t r. Bununla birlikte yörenin atasözleri üzerine yap lan incelemeler, Türkçeden 
ödünç al nan dil unsurlar n n sözcüklerle s n rl  kalmad n  göstermi tir. Bu anlamda di er Arap 
lehçelerinde kar l klar  bulunmayan baz  atasözlerinin diller aras  etkile im ba lam nda Türkçeden 
tercüme yoluyla Alt nözü Arapças na transfer edildi i kanaati olu mu tur. Alt nözü lehçesinde yer alan 
atasözlerinin yap lar na bak ld nda iir ve musikinin temel unsurlar ndan yararlan ld  görülmü tür. 
Bu ba lamda iletilmek istenen mesaj n güçlendirilmesi, muhatab n dikkatinin çekilmesi ve 
uyand r lmak istenen etkinin derinle tirilmesi amac yla her toplumun atasözlerinde oldu u gibi 
Alt nözü diyalektinde yer alan atasözlerinde de daha çok iirde görülen redif, kafiye, cinas, seci ve kelime 
tekrarlar  gibi ses sanatlar  ve ahenk unsurlar na ba vuruldu u tespit edilmi tir. Ses yak nl  ve ritim 
duygusunu esas alan bu sanat unsurlar n n, yörenin atasözlerine güç ve zenginlik katan birer ö e olarak 
kullan ld  sonucuna var lm t r. Öte yandan çal mada yer verilen atasözlerinin derlenmesi için 
yap lan alan ara t rmas nda genç nüfusun da söz konusu atasözlerini kulland klar  tespit edilmi tir. 
Çal man n sonunda yer alan kaynak ki ileri gösteren listede görülece i üzere genç ya lardaki bireylerin, 
bu atasözlerini önceki ku aklardan duyduklar  formlar n  koruyarak kullanmay  ve sonraki nesillere 
aktarmay  sürdürdükleri anla lm t r.  
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54-Görsel-i itsel yakla m nda anadili Arapça olmayanlar için konu ma 
becerisinin geli tirilmesi 

Öz 

Bu ara t rman n amac , Arapça ö retiminde önemli bir yere sahip olan konu ma becerisine k 
tutmakt r. Konu ma becerisinin hakk n  vermek onun öneminin bilincinde olmaktan geçer. Zira 
Arapçay  yabanc  dil olarak ö renenlerin neredeyse en belirgin hedefi de bu beceridir. Bu becerinin 
di er dil becerileriyle ili kisini bilmek, türleri, dayanaklar  ve ö retim hedefleri üzerinde de durmak 
gerekmektedir. Bu ara t rman n tasla  bütün bu yazd klar m z  içermekle birlikte, ana dili Arapça 
olmayanlara Arapça konu ma becerisi edindirmeye ba lamak için uygun zaman n belirlenmesini de 
kapsamaktad r. Bu ara t rma, konu ma ö retimindeki en önemli metotlar n n çerçevesini 
çizmektedir. Konu ma ö retimini kolayla t r lmas ndaki önemine binaen görsel-i itsel bölüm olarak 
da isimlendirilen bölüm de bu metotlar kapsamda de erlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Anadili Arapça olmayanlar için Arapça, Konu ma becerisi, Konu ma ö retim 
yöntemleri 

Developing speaking skill in the light of the audio-visual approach for non-
Arabic speakers  

Abstract 

This research sheds light on a very important aspect of teaching Arabic to non-native speakers, which 
pertains specifically to conversational ski lls. We must realise its great importance, as it is almost the 
most prominent goal for all learners of Arabic from non-native speakers, and we must realise its 
relationship in regards to other linguistic skills, and actively engage with its types, pillars, and 

                                                             
1  Ö r. Gör., Bursa Uluda  Üniversitesi, Yabanc  Diller Yüksekokulu (Bursa, Türkiye), muttasemalali@gmail.com, ORCID 

ID: 0000-0002-5321-3435 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 08.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1075640]  
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teaching objectives. This research includes all of the above in addition to determining the appropriate 
time to start teaching conversational skills whilst teaching Arabic to non-native speakers. This 
research draws the features of the most important methods of teaching conversation. 

Keywords: Arabic to non, native speakers, conversational skill, methods of teaching conversation 
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55-Kur’ân’da geçen lider kavramlar  ve özellikleri 

Kemal M EK1 

APA: im ek, K. (2022). Kur’ân’da geçen lider kavramlar  ve özellikleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 911-929. DOI: 10.29000/rumelide.1074124. 

Öz 

Kur’ân, Müslümanlar n söz ve davran lar nda uymalar  gereken kurallar n yaz l  oldu u kitapt r. 
Allah, Kur’ân’da insanlara üstlenmeleri gereken bir tak m sorumluluklar  bildirmi tir. Bu 
sorumluluklardan biri “emânet”i üstlenme sorumlulu udur. Çünkü Kur’ân’da Allah’ n göklere, 
da lara ve yerlere “emânet”i üstlenmelerini teklif etti i onlar n bu sorumlulu u almaktan 
kaç nd klar  ancak insano lunun bu sorumlulu u üstlendi i bildirilmektedir. Müslüman 
dü ünürlerin ço u insan n üstlendi i “emânet”i yönetme, idare etme eklinde anlam lard r. Eskiden 
beri emâneti üzerine alacak olan insanlar n kimler oldu u konusu merak edilen bir konu olmu tur. 
Dolay s yla Kur’ân’da emâneti üstlenip yönetme sorumlulu unu alan insanlar n hangi adlarla 
isimlendirildi i, birinin yönetimine neden ihtiyaç duyuldu u konular  sürekli sorgulanm t r. nsan 
sosyal bir varl kt r. nsan n sahip oldu u bu özellik, insanlar  bir arada ya amaya mecbur etmi tir. 
Bir arada ya amak da belli ortak kurallarla mümkün olmaktad r. Dolay s yla bu kurallar  
uygulayacak, kontrol edecek, kimselere her zaman ihtiyaç duyulmaktad r. Var olan kurallar  
uygulayacak olan kimseler, farkl  yer, zaman ve toplumlarda ba kan, önder, lider anlam na gelen 
de i ik adlarla isimlendirilmi lerdir. Ancak yönetici olan kimselere verilen isimlerin hepsi liderlik 
etme, yönlendirme, yönetme anlamlar n  ifade etmektedir. Kur’ân’da insanlar  yöneten, lider veya 
liderler sahip olduklar  özellikler, yetkilerinin kayna  ve yönettikleri topluluk bak m ndan farkl  
isimlerle ifade edilmi lerdir. Ayr ca liderlere ait özellikler, liderlerin fikir, karar ve davran lar n n 
sonuçlar  örneklerle anlat lm  ve muhataplara buna göre davranmalar  için ö ütler verilmi tir. 
Kuran’da liderler, tek ba na lider ve sosyal s n f olarak liderler toplulu u olmak üzere iki k sma 
ayr lmaktad r. Bu ara t rmada Kur’ân’da geçen lider ve liderlikle ilgili kavramlar incelenecek, lider ve 
liderlerin özellikleri, kaç tür lider bulundu u ortaya konmaya çal lacakt r.  

Anahtar kelimeler: Kur’ân, lider, liderlerin özellikleri 

Leader concepts in Qur’an and their characteristics  

Abstract 

Qur’an is the book in which the rules that Muslims should obey in their words and behaviours have 
been specified. God has conveyed a series of responsibilities in Qur’an that should be obeyed by all 
people. One of these responsibilities is the responsibility of taking on the “trust”. Because it is 
indicated in the Qur’an that God has offered the skies, mountains and lands to take on the “trust” but 
that they refrained from doing so but that humankind has taken on this responsibility. Majority of 
the Muslim thinkers have interpreted the “trust” taken on by humankind as management and 
guidance. It has long been a matter of interest as to who the people are to take on the trust. Therefore, 
it has always been questioned which names the people have in the Qur’an who have taken on the trust 

                                                             
1  Ö r. Gör., Akdeniz Üniversitesi, lahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Belagati ABD (Antalya, 

Türkiye), simsek1080@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-9321-9383 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
07.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074124]  
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and why is there a need for the administration of one person. Humans are social beings. This quality 
of humans has forced them to remain together. Living together is possible only through certain 
mutual rules. Hence, it is always necessary to have people who will impose these rules and control 
them. People who put into effect the already existing rules in societies have taken on different names 
throughout history which all mean leader, apostle, and chief. However, all the names given to these 
individuals express meanings of leading, guiding and directing. The characteristics in the Qur’an of 
leader or leaders who guide people have been expressed in different names based on the source of 
their authority and the community they are guiding. In addition, characteristics of leaders along with 
the outcomes of the decisions and behaviours of leaders have been explained with examples and 
advices have been provided for all related individuals. Leaders in Qur’an are classified into two groups 
as leaders by themselves and leaders as a social class. The aim of the present study was to examine 
the concepts in Qur’an related with leaders and to put forth the types of leaders.  

Keywords: Qur’an, leader, characteristics of leaders  

1. Giri  

Lider kavram  ngilizce “leader” kelimesinden Türkçeye geçmi  bir kavramd r. Türkçesi “önder”, 
“ba kan” olan lider kavram ; bulundu u çevreye yarar sa layan, süregelen gelenekte köklü de i iklikler 
yapan ve çevreyi yönetmek için  sezgi, zekâ ve bilgiye dayal  karar veren ki i anlam na gelmektedir. 
Lider, ayn  zamanda elindeki gücü kullanabilme kapasitesine ba l  olarak, çevresini etkileyen, 
gerekti inde ald  zor kararlar n ve sonuçlar n n ard nda durmas n  bilen kimse anlam na da 
gelmektedir. Lider, , ba kalar ndan bilgi alarak bilgilenen, çevresine dan an ancak son karar  tüm 
sorumlulu u alarak hep kendisi veren, çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip oldu u bilgi ve 
feraseti ile etkileyip, sürükleyen bir yap ya sahip kimsedir.  

Liderlerin, me ruiyet kaynaklar  birbirinden farkl d r. Toplumsal normlar n yükledi i rolü üstlenmek, 
inand  de erleri savunmak, bir soya ba l  olmak, maddî-manevî gücü elinde bulundurmak veya ilahi 
irade taraf ndan seçilmek gibi pek çok etken liderlerin me ruiyetinin kaynaklar ndand r. Liderler, sahip 
olduklar  özellikler, liderliklerinin me ruiyet kayna , liderlik teorileri gibi bir tak m sebepler yüzünden 
birbirlerinden farkl  isimlerle ifade edilmi lerdir. Kur’ân’da liderlikle ilgili olarak geçen kelime ve 
kavramlar , münferit anlam ifade eden liderler ve topluluk halinde liderlik anlam  ifade eden liderler 
eklinde ikiye ay rmak mümkündür. 

Allah Kur’ân-  Kerîm’de, “Do rusu Biz, sorumlulu u “emâneti” göklere, yere, da lara sunmu uzdur da 
onlar bunu üstlenmekten çekinmi ler ve ondan korkup titremi lerdir; ancak emâneti insan üstlendi…)”( 
Kur’ân, Ahzab, 33/72) eklinde buyurmu tur. Göklerin, yerin ve da lar n kaç n p, insan n üstlendi i 
“emânet” nedir ve Allah, insan n bu emâneti yüklenmesine neden izin vermi tir? eklindeki sorular 
liderlik kavram yla yak ndan ili kilidir. Bu yüzden önce emânet kavram  sonra da emâneti üstlenen 
insanlarla yani liderlerle ilgili kavramlara yer verilecektir.  

Emânet  

Emânet ( ) kelimesi, Arapça’da (E-M-N ) kökünden türemi  bir mastard r. Sözlükte, güvenmek, 
korku ve endi eden güvende olmak manas n n yan  s ra güvenilir bir kimseye korunmas  için b rak lan 
ey manas na da gelmektedir ki bu kullan m  daha yayg nd r (el- sfehânî, 1992:140). Terim olarak; bir 
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e ya veya de eri gönül huzuru içinde ve güvenle ba ka birine teslim etmek veya ayn  artlarla teslim 
almak anlam na gelmektedir (Akyüz, 1997:15). 

Emânet kelimesinin Kur’ân-  Kerîm’de iki farkl  manada kullan ld  görülmektedir.  Bu iki manadan 
birincisine göre emânet; güvenilir birine tevdi edilen mal veya e ya demektir. Bu manadaki kullan m na 
Kur’ân’da geçen u ayet örnek olarak verilebilir: “Yine onlar (o müminler) ki, emânetlerine ve ahitlerine 
riâyet ederler.”(Kur’ân,23/08;70/32) Emânet kavram n n ikinci manas  ise; “görev bilinci, sorumluluk, 
iradesini kullanma yetene i” anlam ndad r (Akyüz, 1997: 16). Ahzab Suresi’nin: “Do rusu Biz, 
sorumlulu u (emâneti) göklere, yere, da lara sunmu uzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmi ler 
ve ondan korkup titremi lerdir; onu insan yüklendi. Do rusu o çok zâlim ve çok câhil. (kabulüne 
ra men emânete h yanet etmektedir)” (Kur’ân, 32/72) ayeti bu kullan m na örnek olarak vermek 
mümkündür. 

“Emânet” kavram  için âlimler taraf ndan farkl  yorumlar getirildi i de görülmektedir. Âlimlerin baz lar  
“emânet”; ibadetler, bütün teklifler, Allah’ n insanlardan ald  misakt r demi lerdir. Zemah erî 
“emânet” kavram n n teklif anlam na geldi ini savunmaktad r. O’na göre birini yükümlü k lmak, kendi 
tabiat na uygun davranmas n  istemek demektir. Ayette geçen göklerin, da lar n, yerin kabul etmedi i 
emânet budur. Zira insan d ndaki varl klar ne amaçla yarat ld larsa o ekilde hareket etmek 
durumundad rlar kendi do alar na ayk r  davranamazlar. Öyle ki meleklerin ibadetleri bile bir 
yükümlülük sonucu de il insandaki yeme içme gibi kendi do alar n n bir gere idir (Zemah erî, 276-
277). bn Teymiyye es-Siyasetu’ - er’iyye adl  kitab nda emâneti Allah taraf ndan insana verilen 
yeryüzünü idare etme görevi olarak tefsir etmektedir. bn Teymiyye bu görü ünü “umerâ ayeti” olarak 
da bilinen “Hiç üphesiz Allah size, emânetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar aras nda 
hükmetti iniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel ö üt veriyor. üphesiz Allah 
i itir ve görür” (Kur’ân,4/58) ayete dayand rmaktad r ( bn Teymiyye, 1999: 29).  

Hadis-i eriflerde “emânet” kavram n n Kur’ân’da bahsedilen manalar n n yan  s ra “yöneticilik, yap lan 
vaatler, özel meclislerde konu ulan sözler, verilen s rlar, evlenilen kad nlar n emânet olarak görülmesi” 
gibi anlamlar  da içerdi i a a daki hadislerden anla lmaktad r. 

Emânet kavram n n “yöneticilik” manas nda oldu unu gösteren hadislerden biri meâlen u ekilde 
zikredilmektedir: Ebi Zer el- ifarî dedi ki: “ Rasulullah (s.a.v.)’e bana memurluk veriniz dedim. Allah’ n 
elçisi (s.a.v.), elini omzuma vurarak: Ey Eba Zer, sen zay fs n ve bu i  bir emânettir. Emânet, k yamet 
günü gere i gibi yerine getirmeyen için peri anl k, pi manl k do urur” dedi (Müslim, mâre, 16). 

Bir di er hadis-i erifte ise “emânet”, “yöneticilerin üstlendi i sorumluluk” anlam nda kullan lm t r. 
Rasûlullah (s.a.v.) öyle buyurmu tur: “Emânet kaybedilince k yameti bekleyin. Emânet nas l 
kaybolur? diye sordular. ler ehil olmayanlara teslim edilince" diye cevaplad ” (Buharî, Rikak, 35; 
lm, 2). 

Kur’ân, hadis ve sözlükteki anlamlar na bak ld nda emânet kavram n n; korumas  için birine b rak lan 
mal, birinin di eri üzerindeki haklar  ve yerine getirmek için birinin üstlendi i görev, sorumluluk, teklif 
manalar na geldi i anla lmaktad r. 

Kur’ân-  Kerîm’de emâneti üstlenen kimselerle ilgili münferit anlamda liderlik ifade eden birçok kavram 
yer almaktad r. Bunlar n ba nda “halîfe” kavram  gelmektedir. 
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2. Kur’ân ve sünnette geçen lider ve liderlikle ilgili kavramlar  

2.1.Halîfe 

(H-L-F ) kökünden türeyen (halife ) kelimesi tekil bir kelime olup ço ulu (   hulefâ,   
halâif,     hevâlif) eklindedir. Sözlükte; “birinin pe i s ra gitmek, ard ndan gelmek, yerine geçmek, 
yerini doldurmak, devlet ba kan , hükümdar” anlamlar na gelir (el- sfehânî, 2012: 207). Terim olarak; 
“bir kimsenin yerine geçen, onun ard ndan yöneticili e gelen kimse” demek olup, slâm gelene inde; 
“devlet ba kan , tarikatlarda önceki tarikat liderinin yerini alan yeni postni in” için kullan lan bir isimdir 
(el- sfehânî, 2011: 293-295). 

Halîfe kavram , Kur’ân’da “sonradan gelen” anlam nda tekil olarak (   halîfe) eklinde iki yerde 
(Kur’ân, 2/30; 38/26); “geriye kalan” anlam nda ço ul olarak (  havâlif) eklinde iki yerde (Kur’ân, 
9/87-93) ; (  halâif) “hükümdar” manas nda ço ul ekilde dört yerde (Kur’ân, 6/165; 10/14; 35/39); 
(  hulefâ) “yerine geçmek, yerini almak” manas nda ço ul ekilde üç yerde (Kur’ân, 7/69-74; 27/62) 
geçmektedir. 

Halîfe kelimesinin, tekil olarak geçti i yerlerden biri Bakara Suresi’ndeki u ayettir: “ Rabbin meleklere, 
ben yeryüzünde bir Halîfe yarataca m dedi…”(Kur’ân,2/30) Ebu’s-Suud bu ayette geçen “halife” 
kavram  ile Hz. Âdem’in kastedildi ini söylemi tir (el-Amadî, 2021:299). Zaten eski âlimler bu ayetten 
hareketle yeryüzünde ilk halîfenin Hz. Âdem oldu u hükmüne varm ; yeryüzünün idaresi görevinin 
Allah taraf ndan bu ekilde insano luna verildi ini vurgulam lard r. Halîfe, kavram n n Kur’ân’da tekil 
olarak geçti i bir di er yerde ise muhatap Hz. Davud (a.s)’d r. Orada da Allah, Hz. Davud (a.s)’ n Halîfe 
yap lmas n n sebebini, insanlar aras nda adaletle hükmetmesi art na ba lam t r (Kur’ân, 38/26). 
Kavram n ço ul olarak geçti i ayetlere bak ld nda ise  havâlif ço ul lafz yla “sava a gitmeyip 
geride kalanlar (Kur’ân, 9/87-93) yeryüzüne hâkim kimseler, iktidara gelen sorumlu kimseler, yönetici, 
erk sahibi (Kur’ân, 6/165; 10/14,73; 35/39) anlamlar nda kullan ld  anla lmaktad r. 

Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân adl  tefsirinde “halîfe” kavram n  öyle izah etmektedir: “Allah, Hz. Adem 
(a.s) ile bir tak m ahitler yap p, artlar ko mak suretiyle yeryüzünün anahtar n  (yönetimi görevini) ona 
teslim etmi tir. Hz. Adem (as)’a kendisini yeryüzünde temsil edip, hilafet görevini yürütebilmesi için bir 
tak m bilgiler ö retmi tir (Kutub, 2012; I, 113). 

Kur’ân’ n adeta aç klay c  konumunda olan ve Kur’ân’dan sonra ikinci kaynak olarak kabul edilen hadis-
i eriflerde de Halîfe kelimesi geçmektedir. Hadis-i eriflerde de “halîfe” kavram  Kur’ân’daki 
manalar n n ayn yla (birinin ard ndan gelen, önceki yöneticiden sonra gelen, giden bir liderin yerine 
geçen, yönetici, iktidar sahibi) anlamlar nda kullan lm t r. Kavram n hadislerdeki kullan mlar na 
a a daki hadisleri örnek verilebilir.  

Hz. Muhammed (s.a.v.), :“Her nebinin ard ndan ba ka bir nebi gelmi tir. Ancak benden sonra nebi 
gelmeyecek, halîfeler (hulefâ) gelecek, onlar n da say lar  çok olacakt r…” (Buharî, Ehadisu’l-enbiya, 
50) Bir ba ka rivayette: “Benden sonra halîfeler olacak bildiklerini yapacaklar, emr olunduklar yla 
amel edecekler, ancak onlardan sonra gelen halîfeler, bilmedikleriyle ve emr olunmad klar yla amel 
edecekler…”(Ahmed el-Bustî 15/41), bir di er hadiste ise: “Nebilerden sonra Allah’ n kitab na göre amel 
eden kullar na adaletli davranan halîfeler gelecek. Halîfelerden sonra intikam alan ve erkekleri 
öldüren melikler (mülûk) gelecek” (el-Beyhakî, 7/133) diye buyurmu tur. Zikredilen hadislerden de 
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anla laca  üzere hadis-i eriflerde “halîfe” kavram  genel olarak “devlet ba kan , yönetici, iktidara gelen 
kimseler” anlamlar nda kullan lm t r. 

Kavram n sözlüklerde, Kur’ân’an ve hadislerde “ard, s rt, ard ndan gelen, sonradan gelen, yerine geçen, 
önceki birinin yerine tayin olunan” manalar nda kullan lm  oldu u; terim olarak ise daha çok bir 
topluluk, kavim ve bir devleti yöneten, devletin ba nda bulunan, sorumlu oldu u kimseleri yöneten 
kimse anlam nda kullan ld  görülmektedir.  

Kavram n aç klamalar ndan da k saca unu anlamak mümkündür. Allah, yeryüzüne bulunan di er 
varl klar  yönetme, onlara hükmetme yetkisini insano luna vermi tir. Yani insana, yeryüzünde bir nevi 
kendisini temsil etme görevini vermi  ancak bunu da adaletli, bilgili, ilahi kurallarla amel etmesi kayd  
art na ba lam t r. Öyleyse insan n, Allah’ n halîfesi olabilmesi, arta ba l d r. Çünkü yüce yarat c  

ad na i  görebilecek ve O’nu yeryüzünde temsil edecek olan insan n halîfelik özelliklerine haiz olmas  ve 
o makam n gerektirdi i sorumluluklar  üstlenmesi gerekir ki ilahi iradenin yeryüzünde gerçekle mesini 
sa layabilsin. O halde Allah’ n belirledi i artlara haiz olan her insanda da bu yetkiyi kullanabilme 
potansiyeli ve hakk  mevcuttur demek mümkün olmal d r.  

2.2. mam  

Tekil lider anlam  ifade eden kavramlardan biri de “imam” kavram d r. (E-M-M  ) kökünden türeyen 
(imam ) kelimesinin ço ulu (eimme ) eklinde gelmektedir. Sözlükte; “önde olmak, ba  çekmek, 
imam olmak (el-Mutarrizî, 1982:45) önder, lider, âlim, öncü, rehber” ( bn Manzur, I, 102) manalar na 
gelmektedir. Terim olarak; “devlet ba kan , cemaate namaz k ld ran, bir mezhebin ba nda bulunan 
kimse” (Küçüka ç , 2004/179) anlamlar na gelmektedir.  

mam kavram , Kur’ân’da alt  yerde “imam ” (Kur’ân, 2/24; 15/79; 25/74; 36/12; 46/12) eklinde 
tekil, be  yerde de “eimme ” eklinde ço ul olarak geçmektedir. Tekil olarak geçti i yerlerden 
birincisinde “aç k yol” (Kur’ân, 15/79), ikincisinde “levh-i mahfuz” (Yasin, 36/12), di er ayetlerde ise; 
önder (iyi önder için Kur’ân, 2/124; kötü önder için, Kur’ân, 9/12) , lider, rehber, yol gösterici 
manalar na geldi i zikredilen ayetlerden anla lmaktad r. “ mam” kelimesi, tekil olarak geçti i yerde Hz. 
brahim (a.s) hakk nda kullan lm t r. Orada Allah öyle buyurmaktad r: “Bir zamanlar Rabbi brahim 

(a.s)’i bir tak m kelimelerle s nam , onlar  tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara 
imam/önder yapaca m demi ti…” ( Kur’ân, 2/124). 

Dikkat edilirse t pk  Halîfe kavram nda oldu u gibi burada da önderlik/yöneticilik “bir tak m bilgilere 
sahip olma ve s nava tabi tutulma” art na ba lanm t r. Buradan hareketle yöneticilik görevine 
getirilecek ki ilerin belli bilgilere sahip olmalar  ve s nanmalar  gerekti i sonucu ç kar labilir. 

Hadis-i eriflerde “imam” ço ulu “eimme” kavram , Kur’ân’da geçen manalar n n ayn  ile (cemaate 
namaz k ld ran, devlet ba kan ) anlam nda kullan lm t r. Hz. Muhammed (s.a.v.), “Devlet ba kan , 
(millet için) bir kalkand r. Onun ard nda onun emrinde harp yap l r. Onunla (dü manlardan) 
korunulur. E er imam millete Allah’tan korkarak ve adaletle emrederse bundan dolay  onun için 
sevap vard r. E er bunun d nda emrederse bundan dolay  günah  da onad r” (Buharî, Cihad, 109; 
Müslim, mâre, 53). Ba ka bir hadiste de: "K yamet günü, insanlar n Allah'a en sevgili ve mekân olarak 
en yak n olan , âdil imamd r. K yamet günü, insanlar n Allah'a en menfuru, O'ndan mekân olarak en 
uzak olan  da zâlim sultand r" (Tirmizî, Ahkâm, 4) buyurarak imaml k yapmay  adaletli olma, Allah’tan 
korkma art na ba lam t r. 
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“ mam” kavram n n, “cemaate namaz k ld ran” manas nda geçti i hadislere örnek olarak, " mam, farz 
k ld  yeri de i tirmeden ayn  yerde nafile namaz k lmamal d r" (es-Sicistanî, Salât, 73/616); " mam 
namaz  k l p te ehhüdü tamamlad ktan sonra, selam vermezden önce hades vaki olsa (yani abdesti 
bozulsa), namaz  tamamlanm t r, namaz n  tamamlayan cemaatteki di er kimselerin namaz  da 
tamamlanm t r" (Ebu Davud, Salât, 74; Tirmizî, Salât, 300) hadisleri verilebilir. Cemaate namaz 
k ld ran imamlar n da cemaatin önderi mesabesinde olduklar  unutulmamal d r. 

Ayr ca Kur’ân-  Kerîm’de oldu u gibi hadis-i eriflerde de “imam” kavram  “yol gösterici” ( bn Hanbel, 
4/96) manas nda da kullan lm t r. Hz. Muhammed (s.a.v) döneminde imam kavram , yukar daki 
hadislere göre cemaate namaz k ld ran manas nda kullan lm t r. Daha sonraki dönemlerde ise “imam” 
kavram , cemaate namaz k ld ran manas n n yan  s ra bir toplulu un önderi, yol göstericisi, devlet 
ba kan  anlam nda; özellikle hilâfetin Hz. Ali’ye intikalinden sonra devlet ba kan  görevini yürüten, 
insanlara önderlik yapan anlamlar nda kullan lm t r. Kavram, itikadî ve amelî mezheplerin ortaya 
ç k yla birlikte de mezhep kurucusu veya bir mezhebe öncülük eden ki i eklinde yeni anlamlar 
kazanm t r. 

2.3. Sultân  

Münferit manal  liderlik ifade eden kavramlar ndan ba ka biri de “Sultân” kavram d r. Sultân, Arapça 
“S-L-T ” kökünden tekili “sultân ”, ço ulu “selâtîn ” olan türemi  bir kelimedir. Sultân, 
kelime olarak sözlükte; “padi ah, vali, hüccet, burhan, delil, kuvvet” ( sfehanî, I, 2011:314) manalar na 
gelmektedir. Terim olarak “ slâm dünyas nda XI. Yüzy ldan itibaren (özellikle Selçuklularla birlikte) 
genellikle hükümdar ve devlet ba kanlar  için Kur’ân’daki manalar ndan al nt lanarak kullan lmaya 
ba layan bir unvand r” (Özgüdenli, 2009:496). Ancak kelime, sonradan kazand  bu anlam yla 
Kur’ân’da kullan lmam t r. Kur’ân-  Kerîm’de “sultânin  ” eklinde yirmi bir, (Kur’ân, 7/71; 10/63; 
11/96; 12/40; 14/10-11-22; 15/42; 16/99; 17/65; 18/15; 23/45; 27/21;  37/30156; 40/56; 44/19; 51/38; 
52/38; 53/23; 55/33), “sultânen  ” eklinde on bir (Kur’ân, 3/151; 4/91-144-153; 6/81; 7/33; 17/33-
80; 22/71; 28/35; 30/35, “sultânuhu ” eklinde bir (Kur’ân, 16/100), “sultâniye ” eklinde 
bir (Kur’ân, 69/29) “leselletahum ” eklinde bir (Kur’ân, 4/90), “yusellitu ” eklinde de bir 
yerde (Kur’ân, 59/06) olmak üzere toplam otuz yedi yerde geçmektedir. 

Kur’ân’da “sultân” kelimesi, geçti i yerlerin hepsinde “hüccet, burhan, delil, kuvvet, hâkimiyet” 
anlamlar nda kullan lm t r. Ayette “sultâniyeh” eklinde geçti i yerde ise mana; “mal, mülk, makam” 
anlam ndad r. Görüldü ü üzere Kur'an'da Sultân kelimesi, dört temel kavramsal manay  ifade 
etmektedir. Bu kavramlar: Nüfuz, güç, iktidar; delil, kan t; ferman, izin ve yetkidir. 

Sultân kavram , hadis-i eriflerde de; “yönetici, devlet ba kan , sahip olunan mülk” manalar nda 
kullan lmaktad r. A a daki hadislerde “sultân” kavram n n manas na k tutacak örnek kullan mlar yer 
almaktad r. 

Hz. Muhammed (sav) buyurdular ki: "Cemaate, Kitabullah'  en iyi okuyan kimse imam olur. E er 
k raatte (okumada) herkes e itse, sünneti en iyi bilen; sünneti bilmede e itseler, hicret etmede evvel 
olan; hicrette de e itseler, ya ça büyük olan imam olur. Ki i misafir oldu u evin sahibine veya (emri 
alt nda çal t ) sultân na imaml k yapmas n, ev sahibinin ba kö esine izni olmadan da oturmas n." 
(Müslim, Mesacid, 29) Görülece i üzere burada sultân, emri alt nda çal lan kimse anlam nda 
kullan lm t r. 
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Sultân kavram n n devlet ba kanl  manas nda kullan m na örnek hadiste ise öyle buyurulmu tur: 
Rasûlullah (s.a.v.)'a bir adam gelerek: "Ey Allah' n Rasûlu! Bir adam gelip mal m  almaya kalkarsa (ne 
yapay m)?" dedi. "Ona Allah'  hat rlat!" cevab n  verdi. Adam tekrar: "Hat rlamazsa ne yapay m?)" 
dedi. Allah’ n Rasûlu: "Etraf ndaki Müslümanlardan yard m talep et!" buyurdu. Adam: "Etraf mda 
hiç Müslüman yoksa ne yapay m?" dedi. "Öyleyse sultândan yard m iste!" buyurdu. Adam: "Sultân 
benden uzaksa?" dedi. Allah’ n Rasûlu: "Bir ahiret ehidi oluncaya veya mal n  koruyuncaya kadar 
mal n için mücadele et!" buyurdular (Nesâî, Tahrîm, 21). Anla laca  üzere bu hadiste sultân, yönetici, 
erk sahibi anlam nda kullan lm t r. Ba ka bir hadiste Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Hz. Süleyman 
Beytu'l-makdis'i bina etti i zaman, Allah'tan kendisine üç imtiyaz vermesini istedi: lahi hükme 
müsadif olacak (uygun dü ecek) hüküm (verme kapasitesi) talep etti; bu ona verildi. Kendisinden 
sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti; bu da ona verildi. Mescidin in aat n  bitirdikten 
sonra bu mescide s rf namaz k lmak için gelenlerin oradan ç karken, annelerinden do duklar  gündeki 
gibi bütün günahlar  affedilmi  olarak ç kmalar n  yalvard ; bu duas  da kabul edildi" (Nesâî, Mesâcid, 
6,2,34). Sultân, burada da mevki, makam manas nda kullan lm t r. 

Görülece i üzere “sultân” kavram  Kur’ân ayetlerinde “delil, burhan” manas nda;  yukar da zikredilen 
hadislerde ve sözlüklerde daha çok “devlet ba kan , yönetici, mevki-makam, sahip olunan mülk” 
anlamlar nda kullan lm t r. Ancak burada dikkatlerden kaçmamas  gereken bir husus vard r. 
Kaynaklarda, Halîfe ile Sultân veya halîfe-imam ile melik-sultân kavramlar n n birbirinden farkl  oldu u 
ve bu fark n da Allah’ n insanlara bildirmi  oldu u ilkeler çerçevesinde bir yönetim tarz  sergileyen ile 
buna ters bir yönetim tarz  sergileyen eklinde bir anlam farkl l ndan kaynakland na vurgu 
yap lmaktad r. Bu yüzden isti are ile seçilen ve Kur’ân’da belirtilen ilkeler çerçevesinde devleti yöneten 
ki ilere halîfe-imam denildi ini; bu ilkelere ters bir ekilde seçilen ve devleti dünyevî gayelerle 
yönetenlere ise sultân veya melik (kral) ( slâmo lu, 2009:40-41) denildi ine vurgu yap lmaktad r. 

Bu sebeple olsa gerek dikkat edilirse “imam” kavram yla birlikte “adalet”; “sultân” kavram yla birlikte 
“zulüm” s fat olarak zikredilmektedir. Çünkü “sultân” kelimesinin; dünyevile en, olumsuz bir tak m 
vas flar lay k görülen yöneticiler için sonradan kullan lmaya ba lanan bir s fat oldu una kaynaklarda 
vurgu yap lmaktad r. 

2.4. Melik 

Münferit anlaml  lider kavramlar ndan bir de eri de “melik” kavram d r. Melik, “M-L-K  ” kökünden 
türemi  bir kelime olup ço ulu “mülûk ” eklindedir. Sözlükte “sahip olmak, malik olmak” (Güner, 
2004:51-53); “bir ümmet, kabile veya ülkeyi kontrol alt nda tutan, emir verme yetkisine sahip kimse”; 
“ ” cer harfi ile kullan ld nda “nüfuz-otorite sahibi olan” anlamlara gelmektedir ( brahim Enis, 
1972:886). Terim olarak melik; “hükümdar, kral, bir ehir veya bölgenin idaresiyle görevli hanedan 
mensubu, yüksek devlet görevlileri için kullan lan bir unvan”, (Güner, 2004:51) “bir halk n yönetim 
i lerini üstlenip onlar üzerinde emretme ve yasaklama tasarrufunda bulunan kimse” ( sfehanî, 
2011:775) anlamlar na gelmektedir. 

Kelime, Kur’ân-  Kerîm’de “mülk ” eklinde bir (Kur’ân, 2/25), “melik ” eklinde yedi (Kur’ân, 
12/43-50-54-72/76; 20/114; 23/116), “meliken  ” eklinde iki (Kur’ân, 2/246/267), “el-mülûk ” 
eklinde bir  (Kur’ân, 27/34), “malik ” eklinde üç (Kur’ân, 1/4; 3/26; 43/77), “Melîk ” eklinde 

bir (Kur’ân, 54/55), “Memlûk ” eklinde de bir yerde (Kur’ân, 16/75), olmak üzere toplam on alt  
yerde ayn  kökten türeyen farkl  biçimlerde geçmektedir. 
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Kur'an'da melik kelimesinin, bir yandan “evreni yöneten Allah' n s fat ” (Kur’ân, 114/1-2) olarak, öte 
yandan da “insanlar  yöneten hükümdar”(Kur’ân, 12/76) anlamlar nda kullan ld  görülmektedir 
(Akyüz, 1997: 140). Kur’ân’daki ayn  ay r ma Mâverdî de dikkat çekmektedir. Mâverdî melik kavram  
konusunda; “Kur’ân-  Kerîm’de Allah hakk nda kullan ld  gibi dünya hükümdarlar  (âdil-zalim; 
mümin-kâfir hükümdar)” için de kullan lmaktad r (el-Maverdî, 2004: 67) diyerek konuya aç kl k 
getirmeye çal m t r. 

Ancak Kur’ân’da, melik s fat n n peygamberler için hiç kullan lmad , insanlar n hükümdarl  için 
kullan ld nda da bazen olumlu ço u kez olumsuz ça r mlar uyand racak ba lamlarda kullan ld  
görülmektedir.   

Melik kavram n n, hem Allah hem de devlet ba kan  olan ki iler hakk nda kullan lmas  adeta kâinat n 
as l hükümdar  olan Allah’ n yeryüzünün hükümdarl n  kendisine verdi i insan n Allah’ n vekili 
oldu unun güzel bir kan t d r. Çünkü Allah tüm kâinat n gerçek mâliki insan ise yeryüzünün geçici 
mâlikidir eklinde ç kar m yapmak mümkündür. 

Melik s fat  içerdi i olumsuz anlam nedeniyle olsa gerek ilk dönem slâm devlet gelene inde hükümdar, 
sultân manas nda kullan lmam t r. Emevî Devleti’nin yöneticilerinin, devlet ba kanl n  verasete 
dayal  bir sistem haline getirmek gibi mutat olmayan bir i e ba lamalar  sebebiyle melik s fat n  ilk defa 
kullanmaya ba lad klar n  dile getirenler (Güner, 2004:51-53) de vard r.  

“Melik” ço ulu “mülûk” kavram , hadislerde de “devlet ba kan , yeryüzünde idarecilik yapan ki i, bir 
yere hükümran olan” manalar nda kullan lmaktad r. Melik kavram n n; liderlik, yöneticilik, devlet 
ba kanl  manalar nda zikredildi ini a a daki hadislerde görmek mümkündür. 

Rasûlullah (s.a.v.), buyurdular ki: “Allah Teâlâ yeryüzünü kabzeder, sa  eliyle de gökyüzünü dürer. 
Sonra der ki: melik benim, yeryüzünün melikleri nerede?” (Buharî, Tefsir, 39/3) ba ka bir hadiste 
Rasûlullah(s.a.v.) buyurdular ki: "Mülk (saltanat, idare) Kurey 'tedir. Keza (davalar  hükme ba lama) 
Ensar'dad r. Ezan Habe lilerdedir, emânet (güven) Ezd'dedir, yani Yemen'dedir"(Tirmizî, Menâkib, 
72). 

Görülece i üzere “melik” ço ulu “mülûk” kavram , Kur’ân’da, hadislerde ve sözlüklerde Allah için 
kullan m  söz konusu oldu unda; topyekûn evrenin ve âlemlerin tek sahibi, onlar üzerinde her türlü 
tasarrufa sahip, sevk ve idare eden anlam nda kullan lm t r. Ancak insanlar için söz konusu oldu unda 
melik, yeryüzünde devletler, topluluklar ve insanlar n yöneten; insanlar n sorumluluklar n  üstlenip 
onlar üzerinde hükmetme tasarrufunu, yetkisini elinde bulunduran kimse anlamlar n  ifade etmek için 
kullan lm t r. 

2.5. Emîr 

Münferit anlaml  liderlik ifade eden kavramlardan ba ka biri de “emîr” kavram d r. Kur’ân’da direkt 
olarak “Emîr ” kavram  geçmemektedir. Ancak ayn  kavram n kökü “E-M-R   ”  olan kelime pek 
çok ayette farkl  laf z ve anlamlarda zikredilmektedir. 

Emr sözlükte; “i , olgu, ruh, durum, olay; hüküm, emir” anlamlar na gelmektedir ( sfehanî, 2011:89). 
Emr  terim anlam  bak m ndan ise; “birisine yapmas  için söylenen i ; bir i in yap lmas n n istendi ini 
ifade eden söz, buyruk, istek” ( sfehanî, 2011:89) anlamlar na gelmektedir. Emîr kelime olarak 
sözlüklerde, emir verme yetkisi olan kral, vali, bir imâretin (prenslik) ba na geçip emreden ki i 
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manalar na gelir ( bn Manzur, I, 127-128). Emîr, kavram olarak ise “dört Halîfe döneminde cemaat 
ba kan , devlet ba kan , sonralar  ordu komutan , fetihleri gerçekle tiren vali” (ed-Dürî, 1995:121-123) 

manalar nda kullan lm t r.  

Kavram Kur’ân’da, “i , durum, olgu, olay, hal” manas nda toplam yirmi dokuz yerde (Kur’ân, 2/210; 
3/128, 152, 154, 159; 6/8, 58; 8/43; 9/48; 10/3, 31;  11/44, 73, 123; 12/41; 14/22; 16/77; 17/85; 19/39; 
22/67; 24/62; 32/05; 44/04; 47/21, 26; 49/7; 50/5; 54/3,12; 97/4), “buyruk, hüküm, emir, din” 
anlam nda ancak ayn  kökten olup farkl  kelime kal plar nda toplam k rk yedi yerde (Kur’ân, 2/8; 
4/47,60; 5/52; 6/71;  7/54, 77, 150; 9/31,106; 11/43,59,76,97,101,112; 13/11,31; 15/65,66,94; 16/1,33,50; 
18/50; 19/64; 26/151; 27/33; 28/44; 30/4;33/37,38; 37/102;  40/78; 42/15;  45/7,18; 46/25; 49/9; 
51/44; 57/14; 65/5,8,12; 66/6; 82/19; 98/5) geçmektedir. Laf z olarak “Emîr” kavram  Kur’ân’da 
geçmemekle birlikte hadislerde; “komutan, vali, kabile reisi, prens” manalar nda kullan lm t r ( bn 
Manzur, I, 125). slâm’ n ilk dönemine ait kaynaklarda âmil kelimesi emîr ile e  anlaml  olarak s kça 
geçmektedir. Hz. Peygamber’in vefat  üzerine Ensar ve Muhacirlerin Halîfe seçmek için Sakifetü Benî 
Saîde’de yapt klar  toplant yla ilgili rivayetlerde Müslüman cemaatin ba kan  için “emîr” tabiri 
kullan lm t r (Taberî, 1967: 1840-1841). Daha sonra Hulefâi Râ idin döneminde bu kavram n devlet 
ba kan  manas nda s kl kla kullan lan bir unvan oldu u görülmektedir. 

Emîr kelimesinin “devlet ba kan , kabile reisi, kral" manas nda kullan ld  hadislerden birkaç tanesi u 
ekilde rivayet edilmektedir. Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Size emirlerinizin en hay rl lar  

kimlerdir, en erirleri kimlerdir haber vereyim mi? Onlar n en hay rl lar  sizlerin sevgisine mazhar 
olanlar sizleri sevenlerdir; lehlerinde hay rla dua edersiniz, onlar da size hay r dua ederler. 
Ümeran z n erirleri de sizin bu z ettiklerinizdir, onlar da size bu z ederler, siz onlara lanet edersiniz, 
onlar da size lanet ederler"(Tirmizî, Fiten, 77). Bir di er hadis-i erifte Hz. Muhammed (s.a.v.): 
“Rasûlullah (a.s.) Mute Sava ’nda Zeyd b. Harise (r.a)'  emîr (komutan) tayin etti ve dedi ki: "E er 
Zeyd öldürülecek olursa, komutan Cafer'dir. Cafer öldürülecek olursa Abdullah bnu Ravaha'd r" 
(r.a). Abdullah der ki: "Bu sava ta aralar nda ben de vard m. (Bir ara) Cafer b. Ebi Talib (r.a)'  arad k. 
Onu ölüler aras nda bulduk. Öyleydi ki cesedinin ön cephesinde doksan küsur ok ve m zrak yaras  
sayd k." Bir rivayette de u ziyadeyi ilave etmi tir: "Arka taraf nda hiç yara yoktu"(Buharî, Me azî, 
44) Rivayette “emir” kavram n  ordunun ba nda bulunan komutan anlam nda kulland  
anla lmaktad r. 

Yönetici manas nda “emîr” kavram n n kullan lmas na örnek olmas  bak m ndan a a daki hadisler 
örnek olarak verilebilir. 

“Ebu Musa dedi ki; Yan mda amcam n evlatlar ndan iki ki i daha oldu u halde Rasûlullah (s.a.v.)' n 
huzuruna girdim. Yan mdakilerden biri: "Ey Allah' n Resulü! Allah' n sana tevdi etti i i lerden baz lar  
üzerine bizi emir tayin et" dedi. Di eri de ayn  talepte bulundu. Rasûlullah (s.a.v.)' n onlara cevab  u oldu: 
"Biz, Allah'a kasem olsun, bu i e, onu talep eden veya ona h rs gösteren hiç kimseyi tayin etmeyiz!" (Buharî, 
Ahkâm,12, câre 8, stitâbe 2; Müslim, mâret,7).  “Emîr” kavram  bir di er hadiste de ayn  manada 
geçmektedir: “Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Ey Abdurrahman! Emirlik isteme. E er senin talebin 
üzerine sana emirlik verilirse, istedi in eyin sorumlulu u sana yüklenir. E er sen talibi olmadan sana 
emirlik verilirse, o i te yard m görürsün. Bir i  için yemin eder, sonra da aksini yapmakta hay r görürsen, 
daha hay rl  gördü ün ne ise onu yap, etti in yemin için de kefarette bulun"( Buharî, Ahkâm 5, 6, Eyman 1; 
Müslim, mâret 19, Tirmizî, Nüzur 5). 
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“Emîr” kavram n n, sözlük ve hadis-i eriflerde; devlete ait herhangi bir i i yürütme konusunda emir 
etme yetkisini elinde bulunduran, devletin ba kan , bir mevki makam sahibi olup emretmekle mükellef 
ki i, komutan, vali anlamlar nda kullan ld  anla lmaktad r.  

2.6. Râ’î 

Tek ba na lider anlam ndaki kavramlardan bir ba kas  da “râ’î” kavram d r. Arapça ’da (r-â-y; ) 
kökünden türeyen (râ’î  ) kelimesi sözlükte; “sürüyü gütmek, çobanl k etmek, gözetmek, kollamak, 
bakmak, bir eyden sorumlu olmak” (Enis, 1972:356) anlamlar na gelmektedir. Terim olarak; 
“sorumlulu u alt nda bulunan eyleri korumak, sorumlu oldu u insanlar  yönetmek, gözetmek” 
manalar na gelmektedir ( sfehanî, 2011:262). Ancak “râ’î ” kavram , Kur’ân-  Kerîm’de bu ekliyle 
geçmemektedir. Buna kar n hadis-i eriflerde bizzat yukar da verilen anlam yla geçmektedir. Örne in 
bir hadis-i erifte Hz. Muhammed (a.s.) öyle buyurmu lard r: “Hepiniz çobans n z ve her çoban 
güttü ü ile mesuldür” ( Buhârî, Cum’a 11, stikrâz 20, Itk 17, 19, Vasâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; 
Müslim, mâret 5; Ahmed b. Hanbel, 2/5 , 2/54). Ba ka bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.) râ’î 
kelimesinin farkl  anlamlara geldi ini gösterecek ekilde öyle buyurmu tur: "Hepiniz çobans n z ve 
hepiniz sürünüzden mesulsünüz. mam çoband r ve sürüsünden mesuldür. Erkek ailesinin çoban d r 
ve sürüsünden mesuldür. Kad n, kocas n n evinde çoband r, o da sürüsünden mesuldür. Hizmetçi, 
efendisinin mal ndan sorumludur ve sürüsünden mesuldür." bnu Ömer der ki: "Bunlar  Rasûlullah 
(a.s.)'tan i itmi tim. Zannediyorum ki öyle de demi ti: "Ki i babas n n mal nda çoband r, o da 
sürüsünden mesuldür"(Buharî, Ahkâm, 1, Cum'a, 11, stikraz, 20, Itk, 17, 19, Vesaya, 9, Nikah, 81, 90; 
Müslim, mâret, 20;  Tirmizî, Cihad, 27; Ebu Davud, mâret, 1). 

Görülece i gibi hadislerde “râ’î; ” kelimesi; sorumlu olduklar n  yöneten, bakmakla yükümlü 
olduklar ndan sorumlu, sorumlu olduklar na önderlik, liderlik eden, yönettiklerinden sorumlu ki i 
anlamlar nda kullan lm t r. Burada dikkat edilmesi gereken husus udur. Sorumlu olunan ey; bazen 
ev halk , bazen güdülecek hayvanlar, bazen idare edilecek mal-mülk, servettir. Dolay s yla râ’î, yani 
sorumluluklar  bulunan herkes bir tür liderdir ve bundan dolay  her insan ya am  boyunca bu 
sorumluluklardan bir veya bir kaç n  üstlenmekte ve bu yüzden de râ’î s fat n  ve rolünü alabilmektedir. 
Buradan da u sonucu ç karmak mümkündür. Üzerinde ne tür sorumluluk olursa olsun, sorumluluk 
sahibi herkes râ’î yani idare eden, yöneten, koruyan, kollayan, gözetleyen ve buna uygun hareket eden 
liderdir.  

3. Sosyal bir s n f veya grup olarak liderler 

Kur’ân’da münferit olarak de il de topluluk/grup olarak emâneti üstlenen yani yönetim erkini elinde 
bulunduran kimseler anlam na gelen bir tak m isimler de vard r. çinde bulunduklar  topluma yön 
veren, o toplumun sevk ve idaresini sosyal bir topluluk/s n f halinde yürütenleri i aret eden ve o 
toplulu un bir tak m özelliklerinden bahseden laf zlar mevcuttur. Bunlardan ilki “kebîr” lafz d r. 

3.1. Ekâbîr 

Kelime Arapça (K-B-R ) kök harflerinden türeyen ve ço ulu;  “ekâbir   ve küberâ   ” olan 
kelimenin tekili “kebîr ” eklindedir. Kebîr, sözlükte; “büyük, önder, kocaman, nüfuzlu, ba kan, 
üstün, ya l , büyük günah” anlamlar na gelmektedir (el- sfehanî, 2011:544). Kavram olarak; bir kavmin 
büyükleri, önderleri, ileri gelenleri, beyleri, liderleri anlamlar na gelmektedir ( bn Manzur, V,3710). 
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Kebîr kelimesi, Kur’ân-  Kerîm’de, “a abey” manas nda dört (Kur’ân, 12/80; 20/71; 21/63; 26/49); 
“kavmin önderleri, büyükleri” manas ndaki “küberâ” kelimesi bir (Kur’ân, 33/67); “ileri gelenler, 
liderler” anlam na gelen “ekâbîr” kelimesi bir yerde (Kur’ân, 6/123) olmak üzere toplam alt  yerde 
geçmektedir. 

Kebir kelimesi Yusuf Suresi’nde a abey manas nda kullan lm t r: “Büyükleri dedi ki: Baban z n daha 
önce de sizden Allah ad na söz ald n , Yusuf hakk nda i ledi iniz kusuru biliyor musunuz?” (Kur’ân, 
12/80) Tefsir kaynaklar n n ço unda ayette geçen kebîr kelimesi büyük karde , a abey anlam nda 
kullan lm t r. Allah, En’am Suresi’nde öyle buyurmu tur: “Böylece biz her kasabada orada 
bozgunculuk yapmalar  için, günahkârlar n  liderler yapt k…” (Kur’ân, 6/123). Burada kebir 
kelimesiyle ayn  kökten gelen “ekâbir” kavram  liderler, toplumun önde gelenleri manas nda 
kullan lm t r.  

Hadis-i eriflerde de “kebîr-küberâ” kavram ; “ileri gelenler, büyükler, bir kavmin ya l lar , önderleri, 
büyükleri” manalar nda kullan lm t r (Ahmed b. Hanbel, 4/3). Ayr ca “kebîr”, “küberâ”, “ekâbîr”, 
kavramlar n n pek çok hadiste “ya ça ileri gelenler” manas  kastedilerek kullan lm t r (Ebu Davud, 
Diyat, 8). 

Kebîr, küçü ün z dd  olarak dü ünüldü ünde ya ça büyük olarak da anla labilir. arkl  toplumlar n 
geleneklerinde ister ailede olsun ister en küçük sosyal yap larda olsun söz söylemede, yönetmede hak ve 
yetki ya ça en büyük olan nd r. Bu ilke pek çok do ulu toplumda hala pek çok alanda gayri resmi 
uygulanmaktad r. 

Anlat lanlardan hareketle “Ekâbîr-kübera” kavramlar n n Kur’ân ve sünnette; bir toplulu u, bir kavmi 
sevk ve idare eden, onun ba nda bulunan,  onu yöneten ki i veya ki iler manas nda kullan ld  aç kça 
görülmektedir. 

3.2. Mele’ 

Sosyal bir s n f olarak yönetme erkini elinde bulunduran anlamdaki laf zlardan biri de “mele’” lafz d r. 
Mele’, “M-L-E  ” kökünden türemi  bir mastar olup ço ulu “emlau  ” eklinde gelmektedir. 

Sözlükte; doldurmak, dolmak, bir kimseye yard m etmek, kurulan yay  iyice germek, zengin olmak gibi 
manalar n n yan  s ra heyet, topluluk, bir gurup insan, cemaat, dinleyiciler, ileri gelenler, ekâbîr, 
anlamlar na da gelir (Firuzabadî, 1993: 29). Mele’ kelimesi, mü avere heyeti, idarecilik için toplanm  
heyet manalar nda da gelmektedir (Zebidî, 1984: 119). Bu anlamda kullan ld na dair örnek Ebu Süfyan 
(ö., 652)’ n u cümlesidir: Mekkeli mü rikler Uhud Sava ’nda Bedir Sava ’n n intikam n  almak için 
ehitlerin organlar n  kesmi lerdi. Ebu Süfyan, tasvip edilmeyen bu hareketi kendine dan lmadan 

yap ld n  anlatmak için (    insanlara dan lmadan)  ifadesini kullanm t r (Ahmed b. Hanbel, 
I,463).  Cemaat topluluk manas ndaki kullan m na da (    insanlar n, cemaatin, toplulu un 
gözü önünde) cümlesi örnek gösterilebilir ( bn Manzur, I,159).  Terim olarak mele’; Bir toplumun e raf , 
ileri gelenleri, önderleri, asilzadeleri, soylular , aristokrat tabakas , fikir dan lan kimseleri, beyleri, 
yöneticileri, kodamanlar  demektir. Erkân, kurmaylar, eleba lar , iktidar seçkinleri olarak da 
dü ünülebilirler (Akyüz, 1997:191). 

Mele’ kavram n n geçti i En’am Suresi’nin 52’nci ayetinin nüzul sebebi ile ilgili rivayetlerde de 
(birbirleriyle farkl l k arz etmelerine ra men) bu kavram n; bir kavmin e raf ve ulular  (el-Endülüsî, 
1910: IV, 135), reisleri, beyleri (Taberî, 1967: VII,202) manalar nda kullan ld  görülmektedir. Bu 
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durumda belirtilen ayeti aç klamak için ayn  nüzul sebebinin tamam n  veya mefhumunu alan 
kaynaklara göre “mele’” kelimesi, kavmin içinde sözü geçen kimseler, e raf, bey ve reisler manalar yla 
e  anlaml  say l r. 

Kelime, Kur’ân-  Kerîm’de; “el-meleu ” eklinde yirmi (2/246;  7/60-66-75-88-90-105-127; 11/27-
38; 12/43; 23/24-33; 26/34; 27/32-38; 28/20-38; 37/08; 38/6-69), “mel’ehu ” eklinde bir (Kur’ân, 
10/88), “meleihi ” eklinde alt  (7/103; 10/75; 11/97;  23/46; 28/32; 43/46), “Meleihim  ” 
eklinde bir (Kur’ân, 10/83), “Mele-i A’la   ” eklinde iki yerde (Kur’ân, 37/8;38/69) olmak 

üzere toplam otuz yerde geçmektedir. Kur’ân-  Kerîm’de “mele’” yirmi sekiz yerde bir toplumun e raf , 
ileri gelenleri, önderleri, asilzadeleri, soylular , aristokrat tabakas , fikir dan lan kimseleri, beyleri, 
yöneticileri, kodamanlar  anlamlar nda kullan lm t r. “Mele-i A’la” ise iki yerde en yüksek melekler,  
peygamberlerin ruhlar , yüce meclis/topluluk anlam nda geçmektedir (Akyüz, 1997:190). 

Kur’ân’da Neml Suresi’nde mele’ kavram , devlet ba kan n n etraf nda fikir dan mak için bulunan 
asilzadeler, soylular manas nda da kullan lm t r. Bu manay ;  “Sonra Melike dedi ki: Beyler, ulular bu 
i imde bana fikir verin siz yan mda olmadan hiçbir i i kestirip atamam” (Kur’ân, 27/32) ayetinde 
görmek mümkündür. Kur’ân’da Mele’ kavram n; inkârc l k-küfür; büyüklenme-alay; a r  tutuculuk-
kat  gelenekçilik niteliklerine haiz topluluk gurup eklinde manalar yüklendi i de görülmektedir (Akyüz, 
1997:79-80). Bunlar n, toplumun siyasî, ekonomik ve sosyal güç merkezlerini elinde tutan, kat  
gelenekçi bir grup oldu u anla lmaktad r. 

Hadis-i eriflerde de “mele’ ” kavram ; bir toplulu un önde gelenleri, fikir dan lanlar  manalar nda 
kullan lm t r. Buna örnek olarak u hadis gösterilebilir. Rivayet edildi ine göre Rasûlullah (s.a.v.) 
Ensar’dan olup Bedir sava ndan dönen birinin; “Ya l  kellerden ba ka kimseyle sava mad k” dedi ini 
duydu. Rasûlullah (s.a.v.) ona dedi ki: “Onlar Kurey ’in e raf d r (önderleri, liderleri, büyükleri)” ( bn 
Manzur, VI, 4552). 

Mele’, e raf, bir kavmin yüksek mertebeli, kadri yüce, erefli adamlar  anlamlar na da gelmektedir 
(Firuzabadî, 1993: I,29). Kelimenin bu anlamda kullan ld n  u hadiste görmek mümkündür: “Bedir 
Sava ’ndan zaferle dönen Müslümanlar Medine’ye vard klar nda sevinç ve co kuyla kar lanm , tebrik 
edilmi lerdi. Gazilerden Seleme b. Seleme zaferlerinin büyütüldü ünü kastederek öyle der: “Bizi neden 
böyle co kuyla tebrik ediyorlar? Hâlbuki biz s radan bir tak m aciz ve ya l  kimseleri öldürdük”. 
Peygamber efendimiz bunu duyunca tebessüm ederek: “Ey karde imin o lu, onlar (öldürdükleriniz) 
mele’ (e raf, ileri gelenler ve liderlerdir) der” ( bn Hi am, II, 297). 

Özetle “mele’” kavram ; bir toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik bak mdan ileri gelenleri, bulunduklar  
toplumlarda imtiyaz sahibi, her konu hakk nda sözlerinin dinlenilmesini, görü lerinin al nmas n  ve 
uygulanmas n  isteyen, toplumun gidi at na yön verme hakk n n kendilerinde olmas n  isteyen 
ayr cal kl  bir s n f olarak tasvir edilebilir. 

3.3. Mütref 

Anlam bak m ndan mele kavram yla birlikte zikredilmesi gereken sosyal bir s n f olarak lider anlam  
ifade eden bir di er kavram da “mütref  ” kavram d r. Mütref, Arapça “T-R-F; ” kökünden 
türemi  bir kelimedir. Sözlükte; sulu oldu, bolluk içinde olmak, nimetlenmek ( bn Manzur, IX,17), refah, 
nimette bolluk ( sfehanî, 2011:73), (  if’âl) vezninde kullan l nca mana; nimetin, bollu un azd rmas  
(Zebidî, 1984: VI, 49), diledi ini yapan, men olunmayan, dünya lezzetlerinden ve ehvetlerinden bolca 
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istifade eden (Zebidî, 1984: VI, 49),   (   istif’âl) vezninde kullan l nca nimetin çoklu u nedeniyle 
azg nl k etmek, tu yan, büyüklenmek (Firuzabadî, 1993: III,150) manalar na gelir. Örne in Arapça’da 
birinin azg nl k ve sapk nl kta srar etti ini söylemek için (        ) eklinde söylenir 
(Firuzabadî, 1993: III,150). Terim olarak; “bol nimete sahip olan, rahat içinde müreffeh bir hayat 
sürdüren, kendisine verilen bol nimetlere doymayan, tatmin duygusunu yitiren, pervas zla an, 
kimseden nasihat almaya yana mayan, azan, dünya nimetleri hususunda geni  bir bollu a sahip 
k l nd  için bencil davranan, mard kça maran ve elde ettiklerine hükmetme konusunda akl  
devreden ç k p anl k hazlar n n pe ine dü en, mütekebbir olan kimse, terk edildi i için ba na buyruk 
ya ayan insan tipi” anlamlar na gelmektedir (Yücedo ru, 2012:3-6). 

Kur’ânda mütref kelimesi, sosyal bir s n f olarak liderler anlam n  ifade eden bir kavram eklinde yer 
almaktad r. Çok fazla olmamakla birlikte “mütref” kelimesi tamam  Mekkî olan sekiz ayette (11/116; 
17/16; 21/13; 23/33,64; 34/34; 43/23; 56/45) geçmekte, bunlar n be  tanesi ço ul, di er üç tanesi de fiil 
hâlinde zikredilmektedir. 

Kur’ân-  Kerîm, tekil eklinde de il ama toplumda var olan bir grubu, nitelikleri ön plana ç km  bir 
insan öbe ini; mütref toplulu unu konu edinmi ; sözü edilen bu insan öbe i: Ta uta tapanlar; küfür, 
inkâr, azg nl k ve inatlar  konusunda haddi a an kimseler olarak nitelendirilmi lerdir (Yücedo ru, 
2012:3-6). 

Kur’ân’daki ayetlerin ba lam  incelendi inde mütrefin; kavu mu  olduklar  nimetlerden dolay  
kendilerini, ba kalar na kar  sorumlu görmeyen, ba kalar ndan ba ms z hatta yeryüzünde 
kendilerinden daha ak ll , güçlü, yetenekli kimse olmad n  dü ünen, Allah’a kar  bile sorumluluklar  
yokmu  gibi davranan, Allah’a muhtaç olmad klar  vehmine kap lan, gaflet içinde ya ayan bir toplulu u 
ifade etmek için kullan ld  görülecektir. 

Mütref grubuna dâhil olan kimseler önceden dü kün, muhtaç, zay f olup sonradan mütref s n f na 
girmi seler bu hallerini unutan, sonradan sahip olduklar  her eyin kendi ak l, yetenek ve bilgileriyle 
elde ettiklerini dü ünenlerdir. Allah’  ve insanlara gönderdi i emir ve yasaklar  unutup veya dikkate 
almay p sefih bir hayat sürmeyi tercih edenlerdir. Bunlar, diledikleri gibi konu an, hevâ heves ve 
ihtiraslar n n pe ine dü en, istediklerini elde etmek için her yolu mubah gören, bu konuda kural ve s n r 
tan mayan, hatta bununla da kalmay p ilahl k taslayan ve yeryüzünde tanr  gibi hareket eden, 
kendilerinden olmayan insanlara da tepeden bak p hor gören, a a layan ve insanlara kötü muamele 
eden; kendilerini her eyin üstünde görüp heva ve heveslerini ilah edindikleri için kendilerinden son 
derece emin olan ve bundan dolay  da yapt klar n n da mutlak do ru oldu una inanan bir yap ya 
sahiptirler. 

te bu hal ve tav r içine girmi  insanlar, Kur’ân’da zikredilen s n rlar  a an, isyankâr, zalim, insani 
özelliklerini yitirip daha çok hayvani özellikleri ile ön plana ç kan ahsiyetlerdir. Bu özellikleri dolay s yla 
di er normal insanlardan ayr l rlar. Zevk-ü sefa içinde ya arlar ve ait olduklar  toplumun de er yarg lar  
ve kurallar n  hiçe sayarlar. Toplumun kural ve de er yarg lar n  toplumun ilerleyip geli mesi için engel 
görürler. 

Mütref zümresine dâhil olanlar, bulunduklar  toplumdaki sosyo-ekonomik seviyelerinin, içinde 
do duklar  ailelerinin soyluluk ve erefinden kaynakland na inan rlar. Bundan dolay  geçmi ten miras 
ald klar  sermaye, liderlik ve yönetim tecrübeleri dolay s yla siyaset, sermaye ve idarede herkesten daha 
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fazla söz hakk na sahip olduklar na inan rlar, bu yüzden kimseden ak l, emir ve tavsiye almaya al k n 
de illerdir.  

Bu anlamda asl nda mele’ ile mütref kavramlar  anlam ve i lev bak m ndan birbirine benzemektedir. 
Mütref kavram , yaln zca zenginlik, soyluluk ve üstünlü ü daha sonradan görüp marm , kendi 
olmaktan ç km  bir topluluk olma yönüyle mele’ kavram ndan ayr lmaktad r. Çünkü mele’ kavram  
sözlük anlam  bak m ndan, görü üne ba vurmak için kendisine müracaat edilen manas na haiz iken, 
mütref kavram  sözlük anlam  itibariyle nimetlerden dolay  azm , marm , isyankâr olma manas  daha 
fazla ön plana ç kan bir kavramd r. 

Bu mülahazalar neticesinde; “mütref” için toplumlarda kendi ç karlar  do rultusunda organize bir 
ekilde hareket eden ancak içinde bulunduklar  toplumun geneli için olumsuz davran  ve dü ünü leri 

bak m ndan ters olan etkin bir topluluktur denilebilir. 

Sahih-i Buharî’de “mütref” kavram n n içinde geçti i bir hadis rivayet edilmektedir (Buharî, Tevhid, 24) 
ve “mütref” kavram  bu hadiste t pk  Kur’ân ayetlerinde kullan ld  manas yla kullan lmaktad r 
(Müslim, man, 347). 

Görülece i üzere ayet, hadis ve sözlüklerde mütref;  içinde bulunduklar  toplumda yönetim erkini 
ellerinde tutan, imtiyaz sahibi, nüfuzlu, kendilerine göre de er sistemleri bulunan, toplumdaki önderlik 
yetki ve hakk n n kendi do al haklar  oldu una inanan, bolluk ve refah içinde marm , azm  bir 
topluluk anlamlar na gelmektedir. 

3.4. Nakib 

 Sosyal bir zümre olarak liderlik anlam  ifade eden ba ka bir laf z da “nakib” kavram d r. Arapça “N-K-
B ” kök fiilinden türeyen ço ulu “nukebâ  ” olan “nakîb ) kelimesi tekil bir s fatt r. Sözlükte 
hay rl  seçkin ki i, bir toplulu un ba kan , vekili, kefili, emini (Uyar, 2006:321), bir toplulu un büyü ü, 
kaptan rütbesi, orduda bir rütbe (Enis, 1972: I,944), ayr ca ba ka bir millete ait haberleri ö renen, tefti  
eden, ö rendiklerini kendi milletine aktaran bir nevi casus” anlamlar na gelmektedir (Akyüz, 1997:9). 
Terim olarak nakîb; siyasî, içtimaî, askerî, dinî alanlarda hükümdar veya eyhlerin maiyetinde görevli 
üst düzey sorumlular n  ifade etmektedir. Bu manalar n n yan  s ra Hz. Fât ma ile Hz. Ali’nin neslinden 
gelen seyyid- eriflerin meseleleriyle ilgilenmek üzere devlet taraf ndan tayin edilen memura da bu 
unvan verilmi tir (Uyar, 2006:321). 

Kur’ân-  Kerîm’de “nakîb” kavram  sadece bir yerde geçmektedir: “And olsun ki, Allah, srail 
O ullar ndan söz alm t . Onlardan on iki reis-gözetici gönderdik….. ” (Kur’ân, 5/12) Nakib kavram ; 
bu ayette ; “reis, ba kan, önder, temsilci, gözetleyici” manalar nda kullan lm t r. 

Hadis-i eriflerdeki kullan mlar na bak ld nda, “nakîb” kavram n n; liderin, reisin yard mc s , 
yard mc lar , bir toplulu un veya kabilenin reisi veya vekili, gözetleyicisi anlamlar nda kullan ld  
görülmektedir. Bu anlamda kullan ma: Hz. Peygamberin: “Benden önceki nebilere yedi nakîb, vezîr, 
necîb verilmi tir. Ancak bana yedisi Kurey ’ten, yedisi muhacirinden olmak üzere on dört vezir, nakîb, 
necîb verilmi tir” (Ahmed b. Hanbel, I, 88) hadisi örnek olarak verilebilir.  

Zikredilen hadislerden anla lan o ki “nakîb” kavram ; “yard mc ” manas na da gelmektedir. Gerek 
Kur’ân ayetleri gerek hadisler ve gerekse sözlük anlamlar  gözden geçirildi inde nakîb kavram ; bir 
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toplulu un, gurubun ba kan , vekili manas n n yan  s ra bir liderin yard mc s , lider veya ayn  
konumdaki ki ilerin i lerinden sorumlu ki i/ki iler gibi anlamlar içermektedir. 

3.5. Seyyid/Sâdât 

Sosyal bir s n f eklinde liderlik ifade eden ba ka bir kavram da “Sâdât” kavram d r.  “Sâdât” kavram  
Arapça’da, “S-V-D” kök harflerinden türeyen “seyyid ” kelimesinin ço ulu olan bir s fat isimdir. 
Sözlükte; efendi, mülk sahibi, reis, koca ve ulu ki i, birinin sahibi, efendisi, lideri, ba kan , bir eyi 
yöneten, idare eden, bir eye hükmeden anlamlar na gelir ( sfehanî, 2011:325). Terim olarak; kad n n 
kocas , e i manas n n yan  s ra; sözü dinlenilen, bir toplumda lider konumunda olan efendi ve büyükler 
ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in amcas n n o lu Hz. Ali (r.a) ve k z  Hz. Fatma (r.a)’dan do an torunlar yla 
onlar n soyundan gelenler için kullan lan bir unvan manalar na gelmektedir ( sfehanî, 2011:325). 

Kelime Kur’ân-  Kerîm’de “seyyid ” eklinde e , koca, efendi manas nda bir ayette (Kur’ân, 12/25); 
“Sâda ” eklinde sözü dinlenilen, toplumun lideri, önder olan anlam nda da ba ka bir ayette bir defa 
olmak üzere toplam iki yerde geçmektedir (Kur’ân, 33/67). 

Hadis-i eriflerde “seyyid” kavram ; kabile ba kan , toplulu un ileri gelen seçkin kimseleri, kölenin 
efendisi gibi anlamlarda kullan lmaktad r. Bu manadaki kullan m na örnek hadislere Rasûlüllah (s.a.v.), 
minberde bulundu u bir s rada yan ndaki Hasan (r.a)'  i aret ederek; "Bu o lum seyyiddir. Umulur ki 
Allah onun vas tas yla iki Müslüman f rkan n bar mas n  sa lar" (Buharî, Sulh,9) hadisi ve seyyid 
kavram n n efendi, önder manas nda kullan ld  "Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerinin iki 
seyyididirler" (Tirmizî, Menâs k, 31) hadisi ve "Biz, Abdulmuttalib'in çocuklar  cennet ehlinin 
seyyidleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdî" ( bn Mace, Fitan, 34)  hadisi örnek 
verilebilir.  

Ayr ca Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ashab , seyyid kelimesini aralar ndaki faziletli kimseleri övmek için de 
kullanm lard r. Hz. Ömer (r.a); "Ebu Bekir seyyidinizdir. "Seyyidiniz (Bilâl (r.a)'i azad etmi tir" 
(Buharî, Fedâilu’l-ashab, 23) diyerek seyyid kavram n  faziletli manas nda kullanm t r. Baz  
rivayetlerde de “seyyid” kavram n n; a iretin önderi, lideri, önde gelenleri (Ahmed b. Hanbel, 1/45) 
manalar nda da kullan ld  anla lmaktad r. 

Görüldü ü gibi gerek Kur’ân’da ve gerek Hz. Peygamber (s.a.v.) ve gerekse ashab, “seyyid” kelimesini 
efendi, ba kan, önder ve faziletli kimse manalar nda kullanm lard r. 

3.6. Ûlu’l-Emr 

Topluluk eklide liderlik anlam na gelen kavramlardan ba ka biri de “Ulu’l-emr” kavramad r. Arapça’da 
“sahip” anlam na gelen “ulu ” kelimesi ile “i -emir” anlam na gelen “emr   ” kelimesinin yan yana 
gelmesiyle olu mu  isim tamlamas  eklinde bir kavramd r. Sözlükte “i  sahibi, amir, idareci, yönetici, 
emir sahibi” (Enis, 1972: I,26) manalar na gelir. Emir kelimesi “i ” ve “buyurma” anlamlar n  
içerdi inden “ulu’l-emr” hem yetkili hem de görevli kimseleri ifade etmektedir(Türcan, 2012: 295-297). 
Terim olarak; ba ta devlet ba kan  olmak üzere toplumun üst yöneticilerini, toplumsal sorumluluk ve 
otorite sahibi kimseleri içine alan kapsaml  bir tabirdir (Türcan, 2012: 295-297). 

Ulu’l-emr kavram  Kur’ân’da Nisa Suresi’nde iki yerde geçmektedir. Ayetlerin birincisi: “Ey nananlar! 
Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. E er bir eyde çeki irseniz, 
Allah'a ve ahiret gününe inanm san z onun halini Allah'a ve Peygambere b rak n. Bu, hay rl  ve netice 
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itibariyle en güzeldir” (Kur’ân, 4/59) Bu ayetin tefsirinde Ebu’s-Suud, ulu’l-emr ile kastedilen ki iler, 
hak ve adalet üzere birle en idarecilerdir. Bu idareciler de Hulefâ-i Râ idîn ve onlar n yolunda 
gidenlerdir demi tir (Ebu’s-Suud, II, 180). Ulu’l-Emr kavram n n geçti i ikinci ayette ise Allah öyle 
buyurmu tur:“ Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldi inde onu yayarlar; hâlbuki 
o haberi Peygamber'e veya kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürselerdi, onlardan sonuç 
ç karmaya kadir olanlar onu bilirdi. Allah' n size bol nimeti ve rahmeti olmasayd , pek az n z bir yana, 
eytana uyard n z” (Kur’ân, 4/83) Yine Ebu Suud’a göre burada ulu’l-emr kavram ndan da kastedilen 

din âlimleridir (Ebu’s-Suud, II, 193). Bu ayetlerde ulu’l-emr kavram  için meallerde de; buyruk sahibi, 
idareci, yetkili, emir sahibi manalar  verilmi tir. 

Ayn  terim çok fazla olmamakla birlikte hadislerde de kullan lm t r. Ancak "ulu'l-emr" eklinde de il 
de bazen "vulatu'l-emr," (Ahmed b. Hanbel, 7/183); bazan "vâli'l-emr," (Ahmed b. Hanbel, 1/429) bazen 
da "zu'l-emr" ( mam Malik, Cihad, 43) ifadeleriyle kullan lm t r. Bunlar da hemen hemen "ulu'l-emr" 
ile ayn  manada kullan lan ifadelerdir. Bu terimin hadislerde idareci ve komutan anlam nda kullan ld , 
Kur'ân'daki kullan m na göre daha aç k olarak görülmektedir.  

Buraya kadar yap lan aç klamalardan da anla laca  üzere ulu’l-emr kavram  emir verme yetkisini 
elinde bulunduran herkesi kapsayan genel bir terimdir. Ancak Kur’ân’da ulu’l-emre itaatin Allah’a ve 
peygambere itaatle birlikte zikredilmesi onlar n emirlerine uyulmas  gerekli olan ki iler olduklar na 
vurgu yap lmaktad r. Emir verme yetkisine sahip olan bu zümre kimlerdir? Ayetten anla lan o ki bu 
zümre Müslümanlardan olan ve Müslümanlar n yetki verdi i kimselerin tamam d r denebilir. Ayr ca bu 
kimselerin, Allah’ n hükümlerini uygulad klar  müddetçe cins, renk, rk bak m ndan hiçbir farklar n n 
olmad n  u hadisten rahatl kla anlayabiliriz: “Ey Müslümanlar, Allah’tan korkun. Sizin ba n za amir 
olarak burnu ve kula  kesik bir Habe istanl  köle bile getirilmi  olsa sizin için Allah’ n kitab n  tatbik 
etti i müddetçe onun emirlerini dinleyin ve itaat edin” (Buharî, Ahkâm, 4). 

Görülece i üzere ulu’l-emr kavram  Kur’ân ve sünnetteki kullan mlar  itibariyle “yönetici, lider, önder, 
reis” eklinde ortak manay  haizdirler. Ancak ulu’l-emr denilen ki ilerin kimler oldu u Kur’ân’daki 
kullan mlar nda aç k ve net bir ekilde zikredilmezken, hadislerde yöneticilerin kastedildi i net bir 
ekilde aç klanm , bu kimselere itaat etmenin zorunlu oldu una vurgu yap lm t r. 

3.7.Vezîr  

Ço ul anlaml  liderlik manas  ifade eden bir ba ka kavram da “vüzera” kavram d r. “Vezîr ” kavram  
(V-Z-R ) kökünden türemi  ço ulu “vüzera ” olan tekil bir isimdir. Kelimenin sözlük anlam ; 
destek olmak, destek vermek, yard mc  olmak, (s rt ndaki yükü) ta mak manalar na gelmektedir(Enis, 
1972: I,1028). Terim olarak; halifenin görü üne ba vurdu u, güvendi i, memleket i leri için halifeye 
yard mc  olan kimse demektir ( bn. Manzur, VI, 4824). 

Vezir kelimesi Kur’ân-  Kerîm’de iki yerde geçmektedir. Geçti i yerlerin ikisinde de konu Hz. Musa (a.s) 
ile karde i Hz. Harun (a.s) hakk ndad r. Kur’ân’da Hz. Harun (a.s)’dan ba ka hiç kimse için “vezir” 
kelimesi kullan lmam t r. Taha Suresi’ndeki ayette Hz. Musa (a.s): “Bir de bana ailemden bir vezir 
(yard mc ) ver” (Kur’ân, 20/29) demektedir. Ayette geçen vezîr kavram na Seyyid Kutup fi Zilali Kur’ân 
adl  tefsirinde  u izah  getirmektedir: “Hz. Musa (a.s), ailesinden bir yard mc  istiyor. Bu yard mc n n 
da karde i Hz. Harun (a.s) olmas n  belirtiyor. Çünkü karde i Hz. Harun (a.s) daha fasih 
konu uyordu. Sinirleri sakin biri idi. Hz. Musa (a.s) ise çok heyecanl , keskin tabiatl , çabuk k zan bir 
ki i idi. Bunun için karde ini kendisine yard mc  olarak istiyordu” (Kutub, 2012: X,36) Vezîr 
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kavram n n geçti i di er ayet de Furkan Suresidir. Orada Allah Hz. Musa (a.s)’ n iste ine cevaben 
“Andolsun ki Musa'ya kitap verdik, karde i Harun'u da ona vezir-yard mc  yapt k” (Kur’ân,25/35) 
buyururken vezir kelimesini kullanm t r. Vezîr kavram n n, geçti i bu iki yerde de “yard mc ” 
manas nda kullan ld  aç kça görülmektedir. 

Kur’ân’da zikredilen tüm peygamberler içinde “vezîr” kavram  sadece Hz. Musa (a.s) için kullan lm t r. 
Bu da Hz. Musa (a.s)’ n kendi iste i üzerine ve kendinde bulunan bir eksiklikten dolay  gerçekle mi tir. 
Dolay s yla liderlikte as l olan tek ba l l kt r ancak liderdeki bir eksikli i gidermek üzere bir yard mc  
tayini de mümkündür denilebilir. Liderlerin yan nda onlara yard mc  olan bu s n fa vezîrin ço ulu 
anlam nda vüzerâ denmektedir. 

Vezîr kavram n n hadislerde de ayn  manada kullan ld na ahit olunmaktad r. A a daki hadis “vezîr” 
kavram n n “yard mc ” manas nda kullan ld n  aç k bir ekilde göstermektedir. “Hz. Peygamber (a.s.) 
buyurdular ki: "Allah bir emir için hay r diledi mi ona do ru sözlü bir vezir nasip eder. Bu, ona 
unutunca hat rlat r, hat rlad  zaman da yard m eder. Allah emire hay r dilemezse, kötü bir vezir 
musallat eder. Bu vezir, ona unuttu unu hat rlatmaz, hat rlay nca da yard mc  olmaz" (Ebu Davud, 
Harac, 4) 

4. Sonuç ve tart ma  

Allah, insan  yarat p bir tak m bilgiler (isimler) ö rettikten sonra ona yeryüzünde halifelik görevini 
vermi tir. Ald  bu görevle yeryüzü sahnesine ç kan ilk insan Hz. Adem (a.s)’d r. nsano lu Adem 
(a.s)’dan sonra ço al p dünyaya da lm , topluluklar halinde ya amaya ba lam t r.  

Allah’ n halîfelik (liderlik, yöneticilik) görevi verdi i ilk insan Hz. Adem’den günümüze kadar kurulan 
tüm toplumlarda bir lidere sürekli ihtiyaç duyulmu tur. Dolay s yla Kur’ân’a göre her insan sahip oldu u 
sosyal statüler gere i kendi çap nda bir sorumlulu a sahiptir ve bundan dolay  da bir liderdir.  

Kur’ân’da, insan n içinde yer ald  sosyal yap larda liderlik, yöneticilik görevini yürüten kimseleri ifade 
etmek için çok farkl  kavramlar zikredilmektedir. Bu kavramlar n baz lar yla devlet ba kanlar  (halîfe, 
sultân, imam, melik gibi), devlet ba kanlar n n yard mc lar  (mele’, vezîr gibi), devletin bir kurumunun 
yöneticileri (nakîb, ekâbîr, sâdât gibi), toplumun en küçük yap  birimi olan aile gibi kurumlar n ba nda 
bulunan aile reisleri (râ’î’ gibi), baz lar yla da genel olarak toplumda herhangi bir sorumluluk ta yan 
herkes (râ’î, ulu’l-emr gibi) kastedilmi tir.  

Liderlerde bulunmas  ve bulunmamas  gereken nitelikleri, Kur’ân’da hikâyesi anlat lan peygamberler ve 
di er liderlerden yola ç k larak tespit etmek mümkündür. Kur’ân’a göre olumlu bir lider veya yöneticinin 
adaletli, bilgili, cesaretli, ak ll , cömert, yumu ak huylu, verdi i sözde duran, do ru sözlü, güvenilir, 
efkatli, sab rl , ükreden, affeden, öfkesine hâkim olan, isti areyi benimseyen, iffetli, güzel ve etkileyici 

konu an, s r saklayan, yetenekli, Allah’tan korkan, ba kalar n n yerine kendini koyan, halk n 
ihtiyaçlar yla ilgilenen ve haks z kazanç kabilinden say labilecek hediyeleri kabul etmeyen biri olmas  
gerekmektedir. Ayr ca lider veya yöneticilerin sahip olmamalar  gereken baz  özellikler de zikredilmi tir. 
Bunlar; zulüm etmek, ara t r p-soru turmadan akla ayk r  hareket etmek, aceleci olmak, kibirli olmak, 
cahil olmak, müsrif ve cimri olmak, verdi i sözden dönmek ve yalan söylemek, öfkesine yenik dü mek, 
kibirli olmak, haset etmek, akrabay  kay rmak, sefih bir ya am tarz na sahip olmakt r. 

Liderlere verilen isimler, farkl  dönem ve toplumlarda de i ik adlar alm t r. Kuranda da liderler için 
farkl  isimler kullan ld  görülmektedir. Kur’ân’da münferit anlam ifade eden liderlikle ilgili kavramlar; 
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halîfe, imam, emîr, melik, sultân, ra’i laf zlar yla isimlendirilirken sosyal bir s n f olarak toplumu idare 
eden liderler s n f  anlam  ifade eden liderler de sâdât, mütrefîn, vüzerâ, ûlu’l-emr, ekâbir, mele’, nakîb 
gibi laf zlarla isimlendirilmi lerdir.  

Ancak Kur’ân’da lider/ler anlam  ifade etmek için kullan lan isimler, olumlu-olumsuz baz  niteliklerle 
birlikte an lm t r. Dolay s yla lider anlam  ifade eden halîfe gibi baz  isimler, adaletli olmak ve bilgili 
olmak gibi evrensel niteliklerle birlikte an l rken mütrefîn gibi baz  isimler de toplumu yanl  
yönlendiren, onlara iyi örnek olmamak, ta k nl k yapmak gibi niteliklerle birlikte an lm t r. Ayr ca 
liderlik anlam  ifade eden halîfe gibi baz  isimler dünyay  bilgi ve adaletle yönetmek eklinde zirvede 
bulunan lider manas nda kullan l rken râ’î gibi aile ve benzeri en küçük sosyal organizasyondan en 
büyük sosyal organizasyonu yönetmek eklinde en genel manada sorumluluk üstlenme anlam n  ifade 
etmek için kullan lm t r. 

Kur’ân’da geçen halîfe, emîr, sultân, melik gibi isimlerin slâmiyet’in yay lmas yla birlikte Müslüman 
devlet ba kanlar  için kullan l rken; vüzerâ, nakîb gibi baz  isimler de Müslüman devlet ba kanlar n n 
dan man , yard mc s  anlam nda kullan lm t r.  
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56-Cezayir’in ilk modern öykülerinden biri olmas  yönüyle bn Heddûka’n n 
Yedu’l- nsân adl  öyküsü üzerine teknik bir inceleme 

Ahmet Hamdi CAN 1 

APA: Can, A. H. (2022). Cezayir’in ilk modern öykülerinden biri olmas  yönüyle bn Heddûka’n n 
Yedu’l- nsân adl  öyküsü üzerine teknik bir inceleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  
Dergisi, (26), 930-944. DOI: 10.29000/rumelide.1075644. 

Öz 

Bir Frans z kolonisi olarak çok uzun süre ya amak zorunda kalan Cezayir, hayat n her alan nda bu 
sürecin etkisini görmü  bir ülkedir. Bu alanlardan biri olan edebiyat n önemli türlerinden biri hiç 
üphesiz k sa öyküdür. Modern anlamda k sa öykünün Cezayir’de ortaya ç kmas  oldukça geç 

dönemlere rastlar. lk ortaya ç kan örnekler, klasik anlat  türlerinden biri olan makâme tarz n  
and r rken 1970’li y llara gelindi inde edinilen tecrübeler neticesinde bu tür, büyük ve önemli bir 
dönü üm ya ayarak ekil, üslup ve içerik bak m ndan Avrupal  yazarlar n öncülü ünü yapt  modern 
öykü tarz na geçi  yapar. Cezayir’de öykünün bu dönü ümüne e lik ve hatta öncülük eden ilk 
isimlerden biri de Abdülhamid bin Heddûka’d r. Ayn  zamanda Cezayir’in ilk modern edebî roman  
olan Rîhu’l-Cenûb’un yazar  olan bn Heddûka dört öykü koleksiyonuyla modern Cezayir 
öykücülü ünün de kilometre ta lar ndan biri olmay  ba arm t r. Modern öykünün Cezayir’deki ilk 
örneklerinden biri olan Yedu’l- nsân isimli çal ma el-E i‘‘atu’s-Seba‘ ad n  ta yan koleksiyonun  on 
üç öyküsünden biridir. lkler aras nda yer almas  sebebiyle ad  geçen öykü, elinizdeki bu çal man n 
merce ine al nm t r. Çal man n giri  k sm nda k sa öykünün Cezayir’deki seyrine, edebiyat 
tarihçileri taraf ndan önemli görülen isimlere, akabinde bn Heddûka’ya ve Cezayir edebiyat ndaki 
yerine k saca de inilecektir. Birinci bölümde öykünün özeti sunulacak, ikinci bölümde ise metin 
çözümleme teknikleri kullan larak öykünün teknik incelemesi yap lacak ve elde edilen sonuçlar 
sunulacakt r. 

Anahtar kelimeler: bn Heddûka, Yedu’l- nsân, öykü, Cezayir, çözümleme 

A technical anaylsis on Ibn Hadduqa's story entitled Yad Al-Insân as one of the 
first artistic stor es in Algeria 

Abstract 

Algeria, which has had to live as a French colony for a very long time, is a country having seen the 
effect of this period in every area of the life. One of the important genres of the literature, one of these 
fields, is undoubtedly short story. The artistic short story as a modern genre had emerged in Algeria 
by the fairly late periods. While the first examples resemble the maqâme style, one of the classical 
narrative genres, this genre has undergone a great and important transformation and transitions to 
the modern artistic story style pioneered by European writers in terms of form, style and content as 
a result of the experiences gained in the 1970s. One of the first people who have accompanied and 
even pioneered this transformation of the story is Abd al-Hamid bin Hadduqa. At the same time, Ibn 
Hadduqa, the aurthor of the Rîh al-Ganûb, which is the first artistic novel of Algeria, has 
accomplished to be one of the milestones of modern Algerian storytelling with his four story 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi, Yabanc  Diller Yüksekokulu, Mütercim ve Tercümanl k Bölümü, 
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collections. The Work Yad al- nsân, one of the first examples of Modern artistic story in Algeria, is 
one of the thirteen stories of the collection named as al-Ashe’a al-Sab’a ‘. Thanks to being among the 
initials, the aforementioned story has been put under examination in this study. In the introduction 
of the study the progress of the short story in Algeria, the names considered significant by the 
literature historians, then briefly Ibn Hadduqa and his place in Algerian literature will be touched on. 
The summary of the story will be given in the first part, in the second part the technical examination 
of the story will be made by using the text analysis techniques and the deduced results will be 
presented.  

Keywords: bn Hadduqa, Yad al- nsân, story, Algeria, analysis 

Giri  

Arap edebiyat , Kur’an-  Kerim’deki k ssalar, Câhiliye devrine ait olan ve daha sonra yaz ya geçirilen 
Sîretü Antere, Sîretu’z-Zîr Sâlim, K ssatu Benî Hilâl, Sîretu Seyf b. Zûyezen, Sîretu’s-Sultân ez-Zâhir 
Baybars vb. gibi hem roman hem de hikâye türünün geli mesinde k smen etkili olmu  örnekleriyle 
kendi hikâye gelene ini ortaya koyarken (Yaz c , 1998: 480) Arap co rafyas nda, Muhammed Teymûr 
taraf ndan 1917 y l nda kaleme al nm  olan Fi’l-K târ (Trende), ilk modern öykü olarak kabul edilir (Er, 
2012: 150/ Y ld z, 2002: 44). 

Arap co rafyas n n önemli bir parças  olan Cezayir’de modern anlamda k sa öykü, ülkenin içinde 
bulundu u siyasî ve sosyal artlar nedeniyle oldukça geç bir dönemde Bat ’n n etkisi ve özellikle M s r 
ve Lübnan’dan gelen yay nlar sayesinde tan nm t r. 1930’lu y llarda k sa öyküyü and ran baz  çal malar 
ortaya ç km  olsa da Cezayir 1962’de Frans z kolonisinden kurtulup ba ms zl n  ilan ettikten sonra 
modern k sa öykü türü, ülkede Arapça ve Frans zca olarak kaleme al nmaya ba lanm t r (Yaz c , 1998: 
483). Verilen ilk k sa öykü örneklerinin içerik, ekil, sanatsall k, üslup ve dil özellikleri bak m ndan 
henüz ba lang ç seviyesinde oldu u görülür. Yine bu dönem yaz lan k sa öyküler hikâye, makâme2, edebi 
makale gibi di er yaz n türleri ile benzerlik gösterir (Y ld r m, 2018: 66). Cezayir’in modern k sa 
öykücü ü içerisinde  kendini gösteren ilk isimler aras nda Ahmed R zâ Hûhû (1907-1956), Ebu’l-‘Îd 
Dûdû (1934-2004), et-Tâhir Vattâr (1936-2010), Zuhûr Venîsî (1937-…), Abdullah Halîfe Rakîbî (1928- 
2011), Muhammed Mesâyif (1924- 1987 , Muhammed es-Sâlih es-S ddîk (1926-…), sma‘îl Muhammed 
el-‘Ureybî, Ebu’l-Kâs m Sa‘dullâh (1927-2013),  Hanefî b. ‘Îsâ (1932-…), el-Habîb Bennâsî (1928-1956), 
Muhammed Dîb, Ahmed Munevver gibi edebiyatç lar  saymak mümkündür (Yaz c , 1998: 483/ Y ld r m, 
2018: 90-91).3 

Verilen bu isimler aras nda an lmas  gereken önemli bir di er yazar da Abdülhamid bin Heddûka (1925- 
1996)’d r.4 1960’lar n ba ndan itibaren öykü yazmaya ba layan bn Heddûka, modern Cezayir 
                                                             
2  Sözlükte “Bir araya gelmi  bir grup insan, bunlar n bulundu u veya oturdu u yer” anlam na gelen türemi  bir sözcüktür. 

Zamanla bu yerlerde söylenen sözlere de makâme denmi tir. Emevîler döneminde baz  zahitlerin üst düzey yöneticilere, 
çe itli meclislerde ö üt çerçevesinde sunduklar  hitab n ad  olmu tur. Cümleler Kur’an’dan, hadisten, Arap iiri ve 
atasözlerinden nakledilen örneklerle süslenmi tir. III. (IX.) yüzy ldan itibaren makâme vaaz ve hitabet özelli ini 
kaybetmi , bunun yerini e itici, ö retici, etkileyici ve e lendirici yönü a r basan bir hâl alm , âyet ve hadislerden yap lm  
iktibaslar yerini korumakla birlikte makâme nasihat içeren konu malar niteli inden ç karak edebî bir tür olmu tur 
(Ayy ld z, 2003: 417). 

3  Cezayir öykücülü ünün önde gelen isimleri için bkz. (Gökgöz, Modern Cezayir Edebiyat , 2019) 
4  Cezayir’in Burc Bû ‘Arîric ehri, Mansûra ilçesine ba l  el-Hamrâ’ köyünde dünyaya geldi. Babas  Arap, annesi Berberî 

olan yazar do du u köydeki Frans z ilkokulunda okudu. Kültürlü bir aileden gelen yazar, ailesinin sahip oldu u geni  
kütüphane sayesinde hem dinî bilimlere hem de sosyal ve fen bilimlerine dair kitaplardan istifade ederek büyüme imkân  
buldu. Halk Partisi tandansl  oldu u bilinen el-Kettâya Üniversitesine girdi ancak May s 1945 olaylar  sebebiyle 
Marsilya’ya gitmek zorunda kald . Bu süre zarf nda gurbetteki Cezayirlilerin ya ad  s k nt lara ahit oldu. 1949’da 
ülkesine geri dönerek Zeytûne Üniversitesine girdi. Edebiyat ve Arap Tiyatrosu bölümlerinden diploma ald . Ö rencili i 
s ras nda siyasî platformlardan uzak kalamad . Cezayirli Ö renciler Toplulu u’nun ba kanl n  yapmas n n yan nda 
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edebiyat n n sömürge dönemi, ba ms zl k sava  ve ba ms zl k sonras  dönemlerini ya am  ve bu 
süreçlere çal malar yla e lik etmi  bir edebiyatç d r (el-Yesû‘î, 1996: C. I, 354-355). Yazar, modern 
Cezayir edebiyat nda ilk modern edebî roman olarak kabul gören Rîhu’l-Cenûb’un (Güney Rüzgâr ) 
(1971) yazar  olmas  sebebiyle bu dönemin önemli bir ahsiyetidir. Ad  geçen roman n ondan fazla dünya 
diline çevrilmi  ve ayr ca sinema perdesine aktar lm  olmas  yazar n sanatsal yetene inin ne kadar 
kabul gördü ünü göstermesi aç s ndan önemlidir (Bois & Bjornson, 1992: 105/ Shafik, 2003: 89). ki 
dilli bir edebiyata sahip Cezayir’de eserlerini Arapça kaleme alan bn Heddûka, Cezayir halk n n 
kültürünü, ya ant s n , de erlerini, ba ms zl k öncesi, sava  dönemi ve ba ms zl k sonras  
problemlerini, ya anan toplumsal de i im ve dönü ümleri, bunlar n kentsel ve k rsal alana 
yans malar n  çal malar na ta m  bir edebiyatç d r (Cox, 1998: 193-197). Yazara ait bilinen be  roman, 
bir iir ve biri çocuk öykülerinden olu mak üzere dört adet öykü koleksiyonu vard r. Bu koleksiyonlar 
aras nda kronolojik olarak ikinci s rada yer alan el-E i‘‘atu’s-Seba‘ (Yedi I k) adl  öykü koleksiyonu ilk 
olarak 1972 y l nda Beyrut’ta on bir adet öykü içerecek ekilde bas lm ken (el-Yesû‘î, 1996: 357) iki öykü 
daha eklenerek ikinci kez 1981 y l nda  Cezayir’de tekrar bas lm t r ( bn Heddûka, 1981). Bu makalede 
ad  geçen koleksiyonun 1981 bask s nda üçüncü s rada yer alan Yedu’l- nsân ( nsan Eli) adl  öykünün, 
metin inceleme tekniklerinden yararlan larak teknik çözümlemesi yap lacak ve elde edilen bulgular 
payla lacakt r. Modern Cezayir öykücülü ünün ba lang c na ve geli imine katk s  yads namaz olan bn 
Heddûka’n n öykülerini, bir örnek üzerinden üslup, içerik ve yap  bak m ndan incelemek, mezkûr 
dönem edebiyat n n öykü türünün biçim ve içerik özelliklerini tan ma olana  sunaca  gibi bu çal ma 
ayn  zamanda bn Heddûka öncesi öyküler üzerine ara t rma yapan ve yapmak isteyenler için bir 
kar la t rma imkân , Cezayir öykücülü ünde ya anan geli im, de i im ve dönü ümü tan ma f rsat  da 
olu turacakt r. 

1. Yedu’l- nsân (Bir nsan Eli) adl  öykünün özeti 

Öykünün ana karakteri olan Yunus, postaneye bir paket b rak r, posta görevlisinden paketin ne zaman 
ula aca na dair bilgiyi ve makbuzunu da alarak dü ünceli bir ekilde gi enin önünde bir müddet kal r. 
Verdi i paketin di erleri aras na kar t n  ve kimselerin onu ay rt edemeyece ini kendine telkin ederek 
bir insan elinin haz rlad  bu paketin, yine bir insan eliyle damgalan p da t ma ç kaca n , da t ma 
ç kan paketlerin yine bir insan eli taraf ndan teslim al naca n , kiminin sevinç kiminin ise ölümle 
kar la aca n  akl ndan geçirir. Postaya verdi i pakette asl nda bir bomba vard r. Yunus, detaylar  
verilmeyen bir lider taraf ndan, yine detaylar  verilmeyen bir ba kan  hançerle öldürme emri alm t r. 
Öykünün ilerleyen zamanlar nda Yunus’un asl nda, bomban n hedefi olan ba kan n özel kalemi oldu u 
anla l r. Yunus bu i i bizzat i lemek yerine böyle bombal  bir paket plan  yapm t r. Kendini, içinde ne 
oldu u bilinmeyen paketlere benzetir. Çünkü tam bir suçlu oldu unu dü ündü ü ahs n n insanlar 
taraf ndan öyle bilinmedi i kanaatindedir. Bu yüzden kendini i renç ve kötü bir varl k olarak tan mlar.  

Yunus, bu bombal  paket plan n  uygulamak için Buveyra’dan ba kent Cezayir’e gelmi tir. Kafas nda 
beliren senaryoya göre bomba adrese ula acak ve hedefindeki ba kan  ortadan kald racakt r. Kulland  
ifadelerden anla ld  kadar yla Yunus’un, ba kana bir k zg nl  ve kini vard r. Patlamadan sonra 
ba kan n ailesi, annesi ve babas  bir müddet sürecek olan derin bir ac n n ard ndan yava  yava  ac lar n  
unutacaklard r. Yunus, Buveyra’ya geri dönmek için bindi i trende yine dü üncelere dalar. Ba kan  
bizzat kendi elleriyle öldürmedi i için pi manl k duyar. Nitekim ald  emir bu ekildedir. Hem emre 
                                                             

Demokratik Özgürlükler Hareketi’nin de bir üyesiydi. 1952’de meydana gelen siyasî olaylar neticesinde Frans zlar 
taraf ndan Tunus’ta hapse at ld  ancak bir müddet sonra firar etti ve tekrar Fransa’ya gitti. 1956’da radyo ve televizyon 
yay mc l  hayat na ad m att . Tunus Radyosu’nda uzun süre çal p emekli oldu. Çocuk programlar  yan  s ra kültürel 
radyo programlar  haz rlad . Cezayir ba ms zl k mücadelesine hem sahada fiilen kat ld  hem de kaleme ald  eserlerle 
bu mücadeleye edebiyat alan nda destek verdi (Gökgöz, 2019: 319-320).  
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itaatsizlik etmi  hem de iki yüzlülü ünü ortaya koyacak sinsice bir plan yapm t r. Tüm bunlar onun bir 
korkak oldu unun aç k bir göstergesidir.  

Bulundu u kompart manda Avrupal  bir genç kad n, Fransa’da i çi olarak çal an Cezayirli üç erkek ve 
orta ya l  Cezayirli bir adam vard r. çiler yar m yamalak Frans zcalar yla genç kad na laf at p onunla 
konu maya çal rlar ancak kad n hiçbir ekilde i çilere kar l k vermez. Güne  tam tepededir ve içerisi 
oldukça s cakt r. Yunus vücudundan s zan terle birlikte yine dü ünceli, tedirgin ve histeriktir. Yava  
yava  kafas nda bir eyler netle meye ba lar; ölüm emrinin bizzat kendisine verilmesinin iki amac  
vard r; ba kandan ve özel kaleminden kurtulmak. Patlama sonucu ba kan ölecek ve suikast  
gerçekle tiren ki i yani özel kalemi olan kendisi de hapsi boylayacakt r. Devrimi yönetenler muhtemelen 
Yunus’un sadakatine inanmad  için böyle bir yola ba vurmu tur. Daha sonra Yunus bombal  paketin 
belki de ba kan taraf ndan evde aç laca n  akl ndan geçirir ve bir pi manl k duygusuna kap l r. Bu 
durumda ba kan n yan nda çocuklar  ve e i de ölecektir. Kafas  tam bir karma a içerisinde olan Yunus, 
bir anda, ölecek olan masumlar  umursamay  b rak p ne hapse dü meye ne de ölmeye niyetinin 
oldu unu, asl nda onun kadar her insan n suçlu oldu unu kendi kendine ifade eder. Histeri asla Yunus’u 
terk etmez. Bu sefer de ald  emrin asl nda devrimci örgütten gelmedi ini aksine terfi derdinde olan, 
bu nedenle ba kan ve özel kaleminden kurtulmay  planlam  olabildi ini dü ündü ü, “lider” diye 
ça rd  ki iden gelmi  oldu unu varsayar. Daha sonra ba kan ölünce yerine kendisinin geçece ini 
hayal eder. Çünkü ba ka kimse bu makama geçmeye cesaret edemeyecektir diye dü ünür.  

Tren el-Harrâ  istasyonuna vard nda kimlik kontrolü için iki polis trene biner. Avrupal  kad n n rengi 
de i ir, trenden inmek ister ancak kap daki polis buna izin vermez. Daha sonra kad n kimli ini evde 
unuttu unu söyler ancak polisler kad n  derdest ederler. Aln na silah dayal  olan kad n büyük bir cesaret 
ve so ukkanl l kla polisler e li inde trenden iner. Bu esnada konu mas ndan anla l r ki Yunus’un 
Avrupal  diye dü ündü ü bu kad n asl nda bir Cezayirlidir. Bu sefer de kad na imrenerek neden verilen 
emri gerçekle tirip bir kahraman olamad  için kendi kendine hay flan r. Ayn  istasyonda trene bir y n 
Frans z askeri biner ve tren hareket eder. K sa bir süre sonra tren köprüden geçerken önceden kurulmu  
olan may n patlar, tren parçalan r. Ufku dolduracak kadar büyük, kara bir insan eli Yunus’un gözünün 
önüne gelir. A z ndan kanlar f k r rken öyle m r ldan r: Bir nsan Eli ( bn Heddûka, 1981: 27-37)! 

2. Öykünün teknik çözümlemesi 

2.1. Ki iler, zaman ve mekân 

Bir nesnenin, bir bireyin, bir toplulu un kendine has yap s , di erlerinden ay ran özellikleri ve bireyin 
davran  biçimlerinin s n rlar n  belirleyen temel nitelikler, karakter olarak tan mlan r (Tekin, 2001: 
78). Bu kelime edebiyat n kurgu türlerinde hikâyenin ki i veya ki ilerini nitelemek için kullan l r ve 
karakterler hikâyeye devinim kazand rmak için sokulur. Bu karakterler olaylar ve durumlar kar s nda 
tav r alan ki ilerdir (Çetin, 2008: 161). Kurgu içerisindeki seviyesine göre karakterler birkaç tasnif 
alt nda okuyucunun kar s na ç kar. Bunlardan ilki merkezî ki i olup “temel ki i”, ba ki i”, “esas 
kahraman”, “as l kahraman”, “protagonist” vb. gibi adlarla da an l rlar (Çetin, 2008: 148).  

Yunus: Çal mam z n oda ndaki öyküde olay örgüsüne canl l k veren ana karakter, ba kan n özel 
kalemi olan Yunus ad ndaki ah st r.  Hikâyenin yazar  karakterlerin özelliklerini ya kendisi aç klayarak 
belirtir ki buna “aç klama yöntemi” denir ya da karakter, olay ak  içerisinde gösterdi i davran , 
dü ünce ve duygularla kendi kendini ortaya koyar ve okuyucuya tan t r. Bu ikinci yönteme ise “dramatik 
yöntem” denir (Tekin, 2001: 79). Yunus karakterizasyonuna bakt m zda ki isel niteliklerin ortaya 
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konmas nda bu her iki yönteme de ba vuruldu unu görürüz. Ancak ana karakter olan Yunus’ta dramatik 
yöntem oldukça bask n gelir. Her zaman öyle midir bilinmez ancak Yunus okuyucunun kar s na fiziksel 
özellik olarak kül rengi dudaklar  olan, solgun gülümsemeli, sert ve yak c  bak lara sahip biri olarak 
ç kar: Ard ndan bir o kadar daha kat  olan ba ka bir dü ünce akl na geldi, kül rengi dudaklar nda 
solgun bir gülümseme belirdi...Yunus gönderi makbuzunu ald , sert ve yak c  bak larla paketi 
u urlad  ( bn Heddûka, 1981: 28)... Yazar n Yunus’a dair aç klama yöntemiyle verdi i d  görüntüsüne 
dair nitelikler öyküde bu iki cümleyle s n rl d r. 

Okuyucu Yunus’u tan mak ve anlamak için daha çok onun iç monologlar na, bilinç ak na ve 
davran lar na dikkat kesilmek zorundad r. Yunus, tekrarlayan bir ekilde kendini “bir korkak” ve “bir 
suçlu” olarak tan mlar: O ölüm ta yor içinde, ben ise suçluluk ( bn Heddûka, 1981: 28)!... Ben bir 
korka m [Ayn  sayfa içinde dört tekrar] ( bn Heddûka, 1981: 29) …, Ben bir suçluyum, bak n ellerime… 
Ben on y ll k arkada m  ve amirimi öldürdüm. Onu da vatan u runa öldürmedim. Korkakl ktan 
öldürdüm. renç varl m  kurtarmak için öldürdüm. Bak n ellerime!... ellerimdeki günah n izlerini 
görmüyor musunuz? Üzerindeki izleri görmüyor musunuz? Çünkü onlar korkak bir suçlunun elleri! 
( bn Heddûka, 1981: 35). Sürekli de i ken bir psikolojiye sahiptir. Kendini suçlu olarak tan mlar, 
kendinden tiksinir ama bir müddet sonra bütün insanlar n suçlu oldu unu dü ünerek kendini hakl  
görür. Ald  emirle on y ll k arkada  ve amiri olan ba kan  öldürmek için eyleme geçer. Ba kan n 
ölmesini ve yerine geçmeyi arzular. Bir an bu eylem esnas nda ba kalar  da ölecek diye üzülüp 
pi manl kla kendine k zarken ayn  dakika içinde bu dü üncesini bo lay p tüm insanlar n ölmesini ümit 
eder ( bn Heddûka, 1981: 32). Kimi zaman hümanistçe dü ünürken kimi zaman zalim ve gaddar bir 
psikolojiye bürünür: Kimseye de merhamet etmezdim. Yoluma ç kan herkesi u tren gibi ezip geçerdim. 
Kimse de bana kar  ç kamazd  ( bn Heddûka, 1981: 34). Sürekli dü ünceli, tedirgin kendi kendine 
konu up senaryolar kuran bir yap dad r. Duru  olarak net bir ekilde nerede oldu unu bilmemektedir. 
lk olarak ölüm emrini devrimci örgütten ald n  söyler. Ard ndan örgüt içindeki bir istismarc  olan 

“lider” diye tan mlad  ki inin, intikam amac yla bu emri kendisine verdi ini dü ünür. Ba kan oldu u 
takdirde hem Fransa hem de Cezayir’le ortak çal aca n  ifade ederken devrimci oldu unu anlad  
trendeki genç kad na imrenerek onun gibi olmay  ba aramamas n n pi manl n  ya ar. Ayr ca “Ben bir 
kahraman olarak yarat lmam m! ( bn Heddûka, 1981:35)” eklinde kendine dair dü üncesini 
belirterek hem öz güveninin bulunmad n  hem de kendisiyle bar k olmad n  gösterir. Böyle ini  
ç k lar, üpheler, tereddütler ve korkular içeren haller, Yunus’un histerik bir ki ilik oldu unu 
göstermektedir. Tüm bunlar n yan nda Yunus asl nda Fransa’dan nefret ederken Frans zlar n ülkelerini 
terk etmeyece inden ve millet olarak sömürgeden kurtulamayacaklar ndan emindir. Yani hem ferdi 
hem de toplumsal anlamda tam bir ümitsizlik içindedir.  

Kurmaca dünyada karakterler, s n rlar  çizilmi  olan amaçlarla, itina ile belirlenerek yarat l r ve bu 
karakterler kullan ld klar  eser için geli tirilmi  yakla m n ruhuna uygun bir ekilde hareket ederler 
(Tepeba l , 2012: 57). Forster’in kurgudaki ki ileri “yal nkat” ve “yuvarlak” diye iki türe ay rd n  
görürüz. Ona göre yal nkat ki iler kat ks z ve tek bir nitelik ya da dü ünceden müte ekkildir. Karakterin 
yap s na birden çok nitelik girdi i an yuvarlakla maya ba lar (Forster, 1985: 108). lginç ki iliklere sahip 
olan yuvarlak karakterler eserin merkezinde kendine yer bulur (Do ru, 2018: 161). Bu durumda girift 
dü ünce yap s , hal ve davran lar  gözlemlendi inde Yunus’un “yuvarlak” tan ml  karakter oldu unu 
söylememiz mümkündür.  

Kompart mandaki Avrupal  kad n: Seyahat esnas nda kompart manda bulunan bir di er ki i ise 
ilk etapta okura Avrupal  oldu u söylenen genç bir kad nd r. Öyküde kad n n ilk önce d  görüntüsüne 
dikkatler çekilir ve u ekilde betimlenir:  
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Kad n n gözleri derin bak l , dupduru ve maviydi. Onlar  iki kara ka  çevreliyordu. Yukar  bakan 
burnu sahibesinin etraf ndakileri önemsemedi i hissini veriyordu. Bedeni son derece orant l yd . 
Ne var ki çehresinde bir anlam bulunmuyordu. Saten mavi bir gömlek, yapay kuma tan deniz 
mavisi k sa bir etek giyiniyordu. Plastik beyaz bir kemer belini sarmal yordu. Aya nda beyaz 
yazl k bir çift ayakkab  vard . Elleri görünmüyordu. Çünkü beyaz eldiven giyinmi ti. 
Kompart manda beraberinde bulunan hiç kimseye bakm yordu. Aksine sanki gelecek birine 
bak yormu  gibi bak lar  hep kap dayd . Kompart mandaki Arap yolculardan darald na dair en 
ufak bir hareket ya da k m ldama sergilemiyordu ( bn Heddûka, 1981: 30).  

Yunus ilk ba ta Avrupal  genç bir kad n n Cezayirlilerle birlikte ayn  kompart manda yolculuk 
yapmas na a r r. Yukar da verilmi  olan kad n n betimlendi i cümleler içerisine yazar asl nda ilk 
ipucunu gizlemi tir. Kad n, kompart mandaki Cezayirlilerden s k lmaz hatta bir ara muhabbet etmek 
isteyen o gençlere gülümser. Anla lan o ki normalde Avrupal  kad nlar Cezayirlilerle ayn  mekanda 
bulunmaktan imtina etmektedir. Ancak öyküdeki bu kad n as l kimli ini gizlemek üzere bu ekilde 
giyinmi  ve aç k vermemek için de di er üç gencin k r k dökük Frans zcalar yla muhabbete çekmek 
maksad yla kendisine att klar  laflara hiçbir ekilde cevap vermemi tir. Gözünün sürekli kap da olmas  
kad n n teyakkuzda ya da bir bekleyi  içinde oldu unun emaresidir. Nihayetinde kimlik kontrolü 
esnas nda kimli ini polislere vermemesi, trenden inmeye çal mas  ve en sonunda polislerle girdi i 
diyalog neticesinde kad n n bir Cezayirli oldu u anla l r. Bu genç kad n sadece s radan bir vatanda  
de il ayn  zamanda bir gerilla militan d r. Bunu ilk önce Yunus, polislerden birine ait tabancan n aln na 
dayal  olmas na ra men genç kad n n üzerinde korkudan zerre kadar eser bulunmaks z n ba  dik bir 
ekilde polislerin aras nda yürüdü ünü gördü. Benden daha yürekli bir genç k z! Ba kan  bürosunda 

hançerle öldürmü  olsayd m ben de bu sayede devrime olan bu ba l l m  ve Fransa'ya olan 
dü manl m  apaç k ortaya koyar ve bir kahraman olurdum ( bn Heddûka, 1981: 35). eklindeki 
cümlelerden ve öykünün sonunda trenin havaya uçurulmu  olmas ndan anl yoruz. Yunus’un kad na 
imrenmesi, onu bir kahraman olarak nitelendirmesi, devrime ba l l n  ve sömürgeci Fransa’ya kar  
duydu u dü manl  örnek bir davran  olarak sunmas  bu kad n n asl nda beklenen ideal tip oldu unu 
bizlere göstermektedir. Bu aç dan bak ld nda bu kad n n öykünün gizli kahraman  oldu unu 
söyleyebiliriz. 

Orta ya l  Cezayirli adam: Avrupal  kad n n sa nda oturan, d  görünü ü öykü de … altm na 
merdiven dayam  oturakl , d  görünü ünden zengin oldu u anla lan tam bir Cezayirli adam vard . 
Havan n s cakl na ra men tak m elbise ve aban n üzerine iki tane pelerin giyinmi ti. Ba na yünden 
sar  iplikleri olan bir sar k dolam t . K yafetinin bu bollu u, o gün yeri alazlayan kavurucu s cakl a 
meydan okur gibiydi. Abas n n alt ndaki elleri karn n n üzerinde geziniyordu ( bn Heddûka, 1981: 31). 
ekilde betimlenen bu ki inin bir tip oldu unu söyleyebiliriz. Tipler, duyu , davran , dü ünce ve eylem 

itibariyle; meslek mizaç ve i levleriyle ötekilerden ayr l rlar. nsani özellik ve kusurlar tiplerde daha aç k 
ve somut olmas n n yan nda onlar ait olduklar  tür ve gruplardan farkl d r. Tip eklinde tan mlanan 
ki iler toplumsal kimli iyle temsilî konumdad r (Tekin, 2001: 98-99). Yunus’la ayn  kompart manda 
yolculuk  yapan bu ki i kurguda statik bir haldedir. Olaylara canl l k ya da devinim kazand rma gibi bir 
rölü yoktur. Tekin’in verdi i kriterlere uymakla birlikte daha çok yazar n dü üncelerinin okuyucuya 
aktar lmas  amac yla öyküye sokulmu tur. Bu karakterin hakiki Cezayirlileri temsil etti ini 
söyleyebiliriz. K yafetlerine bakt m zda geleneksel bir Cezayirli erkek profilinin kabu u kar m za 
ç kmaktad r. Trendeki herkes s caktan gev eyip kendinden geçmi ken o dipdiri ve canl d r. Pencereden 
görünen, alabildi ine uzanan, Yunus’un “sömürgecilere ait” diye nitelendirdi i verimli tarlalara bakarak 
o topraklar n sömürgeciler taraf ndan ellerinden al n p kendilerinin çöllere at ld n  ama yak nda 
sömürgecinin terkedip gidece ini ve o topraklara tekrar sahip olacaklar n  söyler ( bn Heddûka, 1981: 
36). Özetle, bu karakter yakla k yüz otuz y ld r topraklar nda var olan sömürgeciyi Yunus’un aksine asla 
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kabullenmemi , özünü yitirmemi  ve sömürgecinin en sonunda bir ekilde bu topraklardan gidece ine 
dair ümidini hep korumu tur.  

Bunlar n d nda, öykünün yard mc  ki iler kadrosunu olu turan ah slar n varl na ve yazar n öyküyü 
kaleme almadaki amac na uygun olarak bu ah slar  modelledi ine ahit olaca z. Yard mc  ki iler, tip 
ve karakter özellikleriyle görünmeyen, dekorun ya da sahnenin tamamlanmas  için kendilerine ihtiyaç 
duyulan, gereksinim duyuldu u anlarda ortaya ç kan unsurlard r (Çetin, 2008: 167). imdi öyküdeki 
yard mc  ki ileri tan maya ve çözümlemeye çal al m.  

Posta görevlisi: Yazar öyküye bu karakterle ba layarak olay örgüsüne ilk hareketi verir. Öyküye bir 
anl na giren bu karakter çal t  kurum olan postanenin güvenilirli ini jest ve mimiklerine yans t r: 
Posta görevlisi postanenin, güvenilir bir koruyucu oldu unu dile getirircesine Yunus'a gülümsüyordu 
( bn Heddûka, 1981: 27). Bu ah s, kibar ve sorulan sorulara k sa ama yeterli cevaplarla kar l k veren 
bir ki idir. lk sahnenin tamamlanmas n n ard ndan bir daha okuyucunun kar s na ç kar lmaz. 

Ba kan: Öyküde yer alan bu ki i, fiilen olay ak  içerisinde yer almay p tamamen Yunus’un bilinç ak  
ve iç monologlar yla okuyucuya sunulan, statik bir unsurdur. D  görünü üne dair hiçbir bilgi 
sunulmam , hangi kurumun hangi seviyedeki bir yöneticisi oldu u bilgisi de aç kça verilmemi tir. 
Yunus’un postaya verdi i bombal  paketinin hedefidir. Bilindi i kadar yla on y ld r Yunus’un hem 
arkada  hem de amiridir. Devrimin hedefinde olmas , ülkenin ba ms zl  önünde engel te kil eden ve 
bürokrasinin önemli bir yerinde bulunan bir ah s oldu u dü üncesini öncelikle bizlere veriyor. Bir 
büroya sahip olmas , bir özel kaleminin bulunmas  bu dü üncemizi destekleyen di er unsurlard r. 
Çetin’in tasnifine göre “hat rlanm  ki i” gerçek hatta var olan, ya am  ya da ya yor olan ancak kurgu 
içerisinde o an bulunmay p hikâyenin ki isi ya da ana karakterleri taraf ndan an lan ki idir (Çetin, 2008: 
168). Bu yönüyle ba kan n “hat rlanm  ki i” oldu unu söylememiz yanl  olmayacakt r. Öyküde ba kan 
karakteriyle ili kilendirilmi , bahsi tek cümlede geçen ki iler de bulunmaktad r. Bunlar ba kan n anne 
babas , ailesi ve çocuklar d r. Yunus’un ifadesiyle bu insanlar ba kan öldü ü takdirde birkaç ay derin bir 
üzüntü ya ay p daha sonra yava  yava  normal hayata döneceklerdir ( bn Heddûka, 1981: 28). 

Lider: Yunus, geri dönü  yolculu unda dü ünceli ve tedirgin bir halde kendi kendine konu urken 
“lider” diye ça rd  birinden bahseder. Yunus ilk önce öldürme emrini devrimci örgütten ald n  
söyler. Emri veren ki i de “lider” dedi i adamd r. Ancak Yunus’un de i en psikolojik halleri esnas nda 
bir anda liderin asl nda örgüt içinde bulunan ancak terfi derdinde olan biri oldu u ve s rf Yunus’tan 
intikam almak ve prestij kazanmak için bu emri verdi i bilgisi okuyucuya sunulur. Bu dü üncelerden 
hangisinin do ru oldu u net bir ekilde okuyucuya bildirilmez ancak bilinen bir ey vard r ki o da 
Yunus’un bu Lider’e son derece kin ve nefret besledi idir. Bunu Yunus’un u cümlelerinden anl yoruz:  

Belki de asl nda devrimci örgütten gelmeyen bir emre boyun e dim. u lanet olas  lider olabilir… 
nek çoban  herif! Belki de benden intikam almak isteyip kafas ndan uydurdu u ve pislik ruhundan 

ç kard  bir emri bana ula t rd . Kim derdi ki o sefil budala bana emir verecek! nek çoban  herif. 
Öyle ama kim tedbiri elden b rakmak ister ki? Sayg nl  daha da artacak ve üstlerinden terfi 
alacak… Hem de kendi ellerimle yerine getirdi im bir i  sayesinde gelecek olan bir terfi ( bn 
Heddûka, 1981: 32-33) … 

“Lider” denen bu ki inin de “ba kan” ad ndaki ki iyle ayn  metot kullan larak öyküye sokuldu unu 
görüyoruz. O da fiilen olaylar n içinde yoktur ama Yunus taraf ndan an larak bahsi geçmektedir. 

Kompart mandaki üç genç: Dönü  yolculu u esnas nda Yunus’un bulundu u kompart manda dört 
erkek vard r. Bunlardan üçü Fransa’da i çi olarak çal p tatil için Cezayir’e dönmü lerdir. Özentiden 
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olsa gerek Avrupal lar gibi giyinmi ler ancak yar m yamalak Frans zcalar yla sahip olduklar  Avrupai 
görüntü bir araya gelince bu, onlar  gülünç duruma dü ürmü tür. Para kazanm  olarak evlerine 
dönmek her ne kadar bu insanlarda bir mutluluk olu tursa da a r çal ma ko ullar , kötü bar nma ve 
yetersiz beslenme gibi olumsuzluklar bu insanlar  hasta etmi tir. Tüm bunlar  bn Heddûka’n n bu 
ki iler için yapt  betimlemeden anlamak gayet mümkündür:  

Di er üç ki iye gelince rengarenk, gülünç Avrupai k yafetler giyinmi lerdi. Kaba, güçlü ellere 
sahiptiler. Bunlar Fransa'da çal an i çilerdi. Geri dönmenin verdi i sevinçle yüzleri yukar  
bak yordu. Gülüyorlar, kaba- sert dillerinin k r p döktü ü Frans zcayla yüksek seste birbirleriyle 
konu uyorlar, Citroën fabrikalar ndan, Marsilya'dan Cezayir'e gemiyle olan yolculuklar ndan 
bahsediyorlard . Ne var ki onlar n bu gülü meleri, sevinç ve mutluluklar  Fransa'da çal an di er 
Cezayirli i çiler gibi tenlerine bula an o koyu ye il rengi saklayam yordu ( bn Heddûka, 1981: 31). 

Kimlik kontrolü yapan iki polis: el-Harrâ  stasyonu’nda kimlik kontrolü yapmak üzere trene 
binen iki polis vard r. Frans z sömürgecisinin polisi oldu unu dü ündü ümüz ah slar  yazar Yunus’un 
a z ndan sevimsiz ve çirkin bir biçimde tasvir eder: Bayan aya a kalkt  ve ç kmak istedi i o anda öküz 
kafas  gibi kafas  olan, kumral tenli, geni  omuzlu polisin kap n n önünde dikildi ini gördü. Sar  
gömle inin koltukaltlar  a r  terlemekten slanm t . Bir eliyle tabancay  tutuyordu … Polisler kaba 
bir ekilde k z  tutup götürdüler ( bn Heddûka, 1981: 34-35). Öyküdeki rolleri, oldukça k sa olan bu iki 
polisin olay örgüsüne dahil edilme sebebi hem öyküye heyecan katmak hem de o dönem Cezayir’de 
sömürgeci güçlerin kontrolünün ne kadar s k  ve o insanlar n ne kadar sevimsiz oldu unu göstermek 
içindir. 

Öyküde figür olarak kurguya yerle tirilmi  ki i unsurlar  da mevcuttur. Bunlar  u ekilde özetleyebiliriz:  

Yunus’un seyahat etti i vagondaki birkaç Avrupal : Bu ki ilere dair herhangi bir betimleme 
verilmemi tir. Tek görevi kurgu içerisinde atmosferi tamamlama aç s ndan vagona yerle tirilmi  
olmalar d r ( bn Heddûka, 1981: 30). Nihayetinde bahsi geçen tren bir yolcu trenidir ve içerisinde 
yolcular n olmas  beklenir. Yolcular n Avrupal  olmas  ülkedeki sömürgeci nüfusun da varl na bir 
i arettir. 

el-Â â stasyonundaki iki i çi: Kald r mda bulunan ve “ çlerinden biri eskimekten rengi maviden 
beyaza dönmü  i  pantolonu giyiyordu. Bir taraf n  ensesine sald  mendil, kasketinin üzerinden ba n  
sarmalam t . ki el hissedilir bir yava l kla yük arabas n  itiyordu. Di eri ise cennet elmas  sar l nda 
yazl k bir k yafet giyiniyordu. Ba nda demir yolu ortakl na ait bir apka vard . Sa  elinde küçük bir 
bayrak ve sol elinde de bir düdük bulunuyordu ( bn Heddûka, 1981: 31)” eklinde k saca tasvirlerine yer 
verilen iki i çi bulunmaktad r. Toplu ula m noktas  olan bir yerde panoramaya göz gezdirdi inizde 
hemen her kesimden insan  görmeniz mümkündür. Bu iki i çinin sunulma sebebi ise Cezayir insan n n 
büyük bölümünü olu turan i çi s n f n  temsil etmek içindir. Bunun d nda olay örgüsüne canl l k 
kazand racak herhangi bir rolü bulunmamaktad r. 

Trene binen çok say da asker: el-Harrâ  stasyonu’nda kimlik kontrolünün ard ndan say s  net 
olarak verilmeyen, çok say da Frans z askeri trene biner: Tren kavisli bir yola varm t . Bu vagondan 
bak nca ilk ba takiler gözüküyordu. T ka basa asker doluydu ( bn Heddûka, 1981: 36). Asl nda 
bunlar n Frans z askeri oldu u da belirtilmez ancak öyküden anlad m z kadar yla olay, Cezayir’in 
ba ms zl n  kazanmadan önce geçmektedir. O dönemde ülke içerisinde asayi i elbette ki 
sömürgecinin kolluk kuvvetleri sa l yordu. (Benamou, 2006: 58) Ayr ca askerlerin trene binmelerinden 
k sa süre sonra trenin havaya uçmu  olmas  bize o dönemki gerilla operasyonlar n  hat rlat yor. Bu 
operasyonlar n neredeyse tamam  devrimci milisler taraf ndan Frans z güçlerine kar  düzenleniyordu 
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(Benamou, 2006: 16-17). Yani bu operasyon muhtemelen trendeki genç k z n da içinde bulundu u 
Cezayirli milis güçler taraf ndan trene binen askerlere kar  gerçekle tirilmi tir. Bu da o askerlerin 
Frans z askeri oldu u sav n  güçlendirmektedir. 

Makinist: Öykü boyunca hareket halinde olan bir trenin elbette bir makinist taraf ndan yönetilmesi 
beklenir. bn Heddûka bu detay  atlamay p makiniste öyküde asl nda Yunus’un iç dünyas na dair 
detaylar vermek maksad yla Yunus’un a z ndan k sa da olsa de inmi tir: Adeta makinisti, ans z n kara 
varl n n ve kara ellerinin fark na varm  da yeryüzündeki herkese hiddetlenmi  ve trenin ç l klar n  
göndermek, üstüne trenin g c rt s n  ve h r lt s n  eklemek suretiyle çevresindeki bina sakinlerinden 
intikam al r gibiydi ( bn Heddûka, 1981: 29). 

Kurgusal metinlerin önemli bir parças  olan zaman, Tekin’in ifadesine göre olaylar n içinde geçti i eydir 
ve de i im zaman içinde gerçekle ir. Bu unsur, anlat  sanat  için oldukça de erli olup olaylar n s n rlar  
çizilmi  bir amaç düzleminde, belirli bir siteme göre s ralan  anlam na gelen ‘hikâye’ de zaman içinde 
meydana gelir. Olay örgüsünün sahip oldu u aksiyon ‘zaman’ unsuru sayesinde anlam kazan r ve 
bununla biçimlenir. En eski anlat  türlerinden olan destandan tutun da modern anlat  türü olan romana 
kadar gelen tüm kurgu metinlerinde ‘zaman’ unsurundan soyutlanm  bir in an n mümkün olmad n  
görürüz (Tekin, 2001: 110). Kurguda zaman n belirlenmesini Tekin, Toma evski’den aktararak öyle 
s n rland r r: Birincide yazar olay n geçti i zaman  kendisi verir ki bu da ya olay n geçti i gün, ay, y l, 
saat ya da mevsim okuyucuya sunulmak ya da olayla ilgili olarak belli ba l  zaman periyotlar  ibarede 
kullan lmak suretiyle iki ekilde gerçekle ir. kinci yolda ise zaman n ne kadar sürdü ü okuyucuya aç k 
edilir. Bu yöntemle olaylar aras nda ili ki kurularak bütünlük için gerekli olan durum meydana getirilir 
ve bu sayede okuyucunun olaylar  bütün olarak alg lamas  sa lan r. Son olarak üçüncü yol ise olaylar n 
sunumu esnas nda geçen zaman okuyucuya hissettirilir (Tekin, 2001: 125-126). 

Yedu’l- nsân adl  öyküyü zaman noktas nda ele ald m zda yazar n bize net olarak verdi i bir tarih 
bulamay z. Ancak olaylar n ak n , verilen doneleri Cezayir tarihiyle k yaslamal  bir ekilde takip 
etti imizde olay örgüsünün Cezayir ba ms zl k mücadelesinin alevli oldu u dönemde cereyan etti i 
gerçe i kar m za ç kar. Bu da bizi 1962 y l n n hemen öncesine götürmek için yeterlidir. Zira öyküde 
örne i verilen gerilla sald r lar n n yo un oldu u dönem özellikle 1957-1962 y llar  aras d r (Dursun, 
1993: 491-492). Çeti li’nin tasnifine göre roman ve hikâyede ‘vaka zaman ’ ve ‘anlatma zaman ’ olmak 
üzere iki farkl  zaman bulunur. Hikâye belirli bir zaman noktas nda ba lar yine belirli bir zaman 
diliminde devam eder ve belirli bir zaman noktas nda sona erer. Neticede olaylar n ba lama noktas  ile 
biti  noktas  aras nda geçen zamana vaka zaman  denir. Yani vaka zaman  anlat lan olaylar n ya da olay 
örgüsünün içinde ya and  zamand r (Çeti li, 2004: 73-74). Bu incelenen öyküde vaka zaman n  
belirlemek için öncelikle olaylar n hareket kazand  postaneye dönü  yapmak gerekir. Cezayir Merkez 
Postanesinin günümüzde hâlâ 1910 y l nda in a edilen binada hizmet verdi i bilinmektedir (Grande 
Poste d'Alger, 2021).  Yunus paketi postaya verip yürüyerek on iki dakikal k bir mesafede olan Cezayir 
Tren stasyonu’na gider ve çok beklemeden trene biner. Tren, el-Â â stasyonu’na varmadan önce saatin 
ö leden sonra bir oldu u bilgisi okuyucuya verilir: Saat ö leden sonra birdi ve güne in klar  yere 
ate ten bir sütun gibi vuruyordu ( bn Heddûka, 1981: 30). Bu durumda kaba bir hesapla Yunus 
postanedeyken saat ö leden önce on bir sular n  göstermektedir.  el-Harrâ  stasyonu’ndan hareket 
ettikten sonra ba ka herhangi bir istasyon ismi ve zaman dilimi zikredilmeden trenin havaya uçtu unu 
ö reniriz. Yani tren güzergah n n hemen hemen yar s n  tamamlam ken yani ö leden sonra saat iki 
sular  vaka zaman n n biti  noktas d r5. Havan n son derece s cak oldu unun bilgisi, “…güne in klar  

                                                             
5  Mesafe bilgisi https://maps.google.com sitesinden teyit edilebilir.  
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yere ate ten bir sütun gibi vuruyordu ( bn Heddûka, 1981: 30).”  eklinde okuyucuyla do rudan 
payla l rken bu bilgi Avrupal  kad n n yazl k ayakkab  giyinmi  olmas , trendeki herkesin s caktan 
gö sünün darald , bo azlar n n kurudu u, dillerinin dü ümlendi i ve bak lar n n sönükle ti i gibi 
verilerle de desteklenmi tir. Co rafi bilgilere bakt m zda Cezayir’de s cakl n en iddetli oldu u ay 
a ustos olarak kar m za ç kar (Güner, 2000: 66-67).  Elde edilen verileri bir araya getirdi imizde vaka 
zaman n n 1957-1962 y llar  aras nda tahminen bir a ustos ay  içerisindeki herhangi bir günün, gündüz 
saat on bir ila iki sular  aras ndaki zaman dilimine tesadüf etti ini görüyoruz. Ayr ca öykü içerisinde 
birtak m farkl  zaman belirteçlerine rastlamak da mümkündür. Postaya verilen paketin postac  
taraf ndan ‘yar n’ adresine ula aca  bilgisi, bomban n hedefine ula t  takdirde ölecek olan ba kan n 
‘yar n bilemedin üç gün sonra mezara konulaca ’ ya da Yunus’un tahminine göre paketin ‘yar n ya da 
öbürkü gün… saat dört buçukta’ yerine ula aca  yönündeki bilgisinde yer alan zaman ifadeleri bu 
belirteçlere örnek olarak verilebilir ( bn Heddûka, 1981: 27, 32).  

Hikâyede yer alan bir di er zaman ise daha önce de bahsi geçti i üzere anlatma zaman d r. Bir olay bir 
zaman içerisinde cereyan eder. Bu olay kurgu yazar  taraf ndan duyulur ve belli bir zamanda kaleme 
al n r ki bu da anlatma zaman n  te kil eder (Tekin, 2001: 118). Yedu’l- nsân adl  öykünün içinde yer 
ald  koleksiyonun ilk bas m tarihi 1962’dir (Ma'â , 2013: 93). Yazar n, metin sonunda öyküyü kaleme 
ald  tarihi vermemi  olmas  sebebiyle öykünün bas m tarihini ya da hemen öncesini anlatma zaman  
olarak kabul etmemiz mant kl  olacakt r.  

Çeti li, ah s kadrosunu olu turan insan veya varl klar n kurgusal bir alemde ya ad klar  olaylar n 
anlat s  olan hikâye türünde hayalî ya da hakikî bir mekâna ihtiyaç oldu unu söyler. Bu sebeple bu türün 
önemli unsurlar ndan birini ‘mekân’ te kil eder (Çeti li, 2004: 77). Mekân n hayalî ya da hakikî olmas  
özde bir de i ikli e sebep olmad  gibi anlat  sistemi içerisinde var olan vakan n somutla mas nda 
önemli bir rolü vard r (Tekin, 2001: 150). Çetin, anlat lardaki mekân  somut ve soyut olmak üzere ikiye 
ay r rken somut mekânlar  aç k mekân ve kapal  mekân olacak ekilde tasnif eder. Somut mekânlar 
ki ilerin gerçek hayatta oldu u gibi içinde bulunduklar , faaliyet gösterdikleri, bu aleme dair bilinen 
mekânlard r  (Çetin, 2008: 137-138).  

Elimizdeki öykünün kapal  mekânlar ndan ilki olay örgüsünün hareket kazand  yer olan Cezayir 
Merkez Postanesidir. Yazar bu mekana dair hiçbir fiziksel betimlede bulunmazken sadece içeride 
bulunan bir gi enin ad  geçer. Ancak soyut özellik olarak buran n güvenilir bir kurum oldu u bilgisini 
verir ( bn Heddûka, 1981: 27). kinci olarak belirledi imiz mekân ise olay örgüsünün seyrine etkisi ya 
da katk s  olmayan ancak Yunus’un dü ünce dünyas  üzerinden aktar lan mezard r. Yunus, bombal  
paketi alacak olan ba kan n konulaca  bu mezar  öyle tasvir eder: Yar n, bilemedin üç gün sonra 
uzunlu u iki metre geni li i bir ar n  geçmeyecek olan o dikdörtgenin içindeki yerini alacak. Bu 
dünyadan hiçbir ey götüremeyecek. Kendisi de topra n içinde toprak olacak. Güne in, yüzünü asla 
görmedi i bir toprak. Yüzünü kurtçuklar öpecek ( bn Heddûka, 1981: 28). Anlat larda mekâna kimin 
bak  aç s yla bak ld  önem arz eder. Kahraman n bak  aç s yla bak lan mekânlar yazar bak  aç s yla 
sunulandan farkl  olur. Bulundu u konum itibar yla hâkim (tanr sal) bak  aç s na sahip olan yazar 
olaylar n döndü ü çevreyi kendi hayal gücü ve tasvir yetene i ölçüsünde tan tacakt r. Nihayetinde 
mekân, bakan ki inin psikolojisine, konumuna, dü ünce dünyas na vb.ye göre de i iklik arz eder (Tekin, 
2001: 151). Burada Yunus’un bak  aç s yla aktar lan mezar tam da onun içinde bulundu u psikolojnin 
etkisi alt nda iç karart c , ürkütücü ve ümitsiz bir betimlemeyle aktar lm t r. Yunus’un bilinç ak  ve iç 
monologlar yla devinim kazanan öyküde en çok kullan lan kapal  mekân trendir. Mobil halde olan tren 
Cezayir Tren stasyonundan Buveyra yönünde seyretmektedir. Trenin tasvirini yazar te his sanat n  
kullanarak öyle yapar: Tren hareket etmeye ba lad . Adeta ba rsaklar nda tutu an alevden ac  
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çekercesine k s k bir ses, bo uk nefeslerle ( bn Heddûka, 1981: 29). Yunus bu trenin üçüncü mevkideki 
vagonunda iç mekânlardan biri olan bir kompart manda seyahat eder. Tüm yolculuk bu kompart manda 
geçer. Bu iç mekâna dair fiziksel betimlemelere yazar n pek fazla yer vermedi i görülür. “Yunus dü ünce 
ve an lar n n ayaklar n n aras nda sigara küllerine ve izmaritlerine kar t n  görüyordu ( bn 
Heddûka, 1981: 30).” cümlesinden sadece bu mekan n kirli bir yap ya sahip oldu unu anlayabiliyoruz. 
Sigara külleri ve izmaritlerin yerde bulunmas  temizlik yap lmad na bir i arettir. Bu durumda ba ka 
çöplerin de yerlerde bulunmas  gayet beklenen bir durum olur. 

Öyküde ad  geçen aç k mekânlar n ba nda ise Buveyra ve ba kent Cezayir yer al r. Yunus’un paketi 
postaya vermek için Buveyra’dan Cezayir’e geldi ini kendi kendine konu urken dile getirdi i s rada bu 
ehir isimlerine ahit oluruz ( bn Heddûka, 1981: 29). Buveyra’ya dair hiçbir tasvir yap lmaz ya da bilgi 

verilmezken yolculuk esnas nda ba kent Cezayir için hâkim bak  aç s yla sunulmu  birkaç tasvire 
rastlar z. Bunlar n ilkinde binalar n yap s na ve fabrikalar n dinginli ine vurgu yap l r. Ayr ca Cezayir 
Merkez Tren stasyonunun meskenlerin yo un oldu u bir bölgede bulundu una bu sayede ahit oluruz:  

Tren uykuya dalm  bas k binalar n ve sessiz fabrikalar n aras ndan geçen yolunu yararak 
u uldayan bir gürültü ile Cezayir Merkez stasyonundan gidece i yöne do ru zorlukla güç bela 
ç kt … Tren de çevresindeki evler de ak p gidiyordu  ( bn Heddûka, 1981: 29). ehir merkezini 
ç kt ktan sonra ba kent Cezayir’in verimli, oldukça geni  ve düz olan tarlalarla dolu oldu unu 
anl yoruz: Tren önündeki tarlalar  zorbaca yar p gidiyordu… gözün alabildi ince uzay p giden, 
yolun iki taraf ndaki güzel tarlalara; sömürgecilerin topraklar na do rudan bak yordu. 
Bak lar n  mümbit düzlükler üzerinde gezdirerek yol arkada lar na seslendi… ( bn Heddûka, 
1981: 36). 

Öyküde sadece ismi geçip olay örgüsü içerisinde statik durumda olan aç k mekânlar  u ekilde 
s ralayabiliriz: Cezayir Merkez Tren stasyonu. Oldukça sakin ve tenha olan el-Â â stasyonu: Tren 
güne in alt na uyumakta olan el-Â â stasyonuna ula t . Kald r mdaki iki ki iden ba ka istasyonda 
kimse yoktu ( bn Heddûka, 1981: 31). Askerlerle dolu kalabal k bir yer olan el-Harrâ  stasyonu ( bn 
Heddûka, 1981: 34). Bunlar n yan nda kompart mandaki üç i çi gencin konu malar  esnas nda geçen 
Fransa, Paris, Marsilya, St-Lazare, Clichy Meydan  ve Citroén Fabrikas  gibi baz  yer isimleri de 
mevcuttur. 

2.2. Anlat m tekni i, dil ve üslup, olay örgüsü 

Hikâyenin iki temel unsurunun ‘anlatan’ ve ‘anlat lan’ oldu u bilgisinden hareketle bu edebî türün, 
‘anlatma’, ‘anlat c ’ ve ‘anlat lan’ ile var oldu unu söyleyen Çeti li, ‘anlat c y ; olaylar , meseleleri, 
kahramanlar , zaman ve mekânlar  gören, bilen, duyan ve kavrayan ki i olarak ahs na münhas r imkân, 
tercih, dil ve üslubuyla hedefindekilere anlatan eklinde tan mlar (2004: 79). Anlat  metinlerinde olay 
örgüsünün, zaman, mekân, ah s kadrosu gibi unsurlar n kim taraf ndan görülüp kavrand  ve kim 
taraf ndan kime aktar ld  sorular na ‘bak  aç s ’ terimi cevap verir. Roman, hikâye gibi türlerde yazar, 
ifade etmek istedi i dü ünceye, aktaraca  olaya ve kurgusuna kazand rmay  ye ledi i ekle göre anlat c  
yahut anlat c lar olu turmak yani bak  aç s / aç lar  kullanmak zorunda kal r (Akta , 1991: 84). Bir eser 
içerisinde tek bak  aç l  anlat c  kullan labildi i gibi birden fazla bak  aç l  anlat c  da kullan labilir. Bu 
aç lardan ilki ve özellikle klasik eserlerde çokça kullan lan ; hikâye ve roman n kurgusal dünyas n n 
mutlak hâkimi bir di er de i le yarat c s  durumunda olan hâkim bak  aç l  anlat c d r (Çeti li, 2004: 
84).  bn Heddûka’n n bu öyküsüne bakt m zda karma bir anlat c  tekni i kulland n  görüyoruz. lk 
olarak hâkim bak  aç l  anlat c  tekni ine örnek te kil edecek, öykünün muhtelif bölümlerinden yap lan 
u al nt larla bakal m:  
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Posta görevlisi gönderinin emin ellerde oldu unu dile getiriyormu ças na Yunus'a gülümsüyordu… 
Yunus gönderi makbuzunu posta görevlisinden alana dek pencerenin önünde ayakta durdu. Gözleri 
görevlinin hizas nda duran posta kolilerine dikilmi ti…Yolcular n terleri, Yunus'un dü ünceleri ve 
an lar  da süzülüp ak yordu… Ne var ki tren köprüye ula m t  ve köprüde bir may n kuruluydu. 
Patlaman n etkisiyle Yunus'a ufku dolduran ve y ld r m gibi ba na çarpan kara bir el göründü ( bn 
Heddûka, 1981: 27, 30, 37)… 

Olaylar n anlat m nda kullan lan bir di er bak  aç s  ise; anlatan ile anlat lan aras ndaki mesafenin en 
aza indi i ‘kahraman bak  aç l  anlat ’ tekni idir. Bu aç da olaylar n anlat m n  ana kahraman ya da geri 
planda olan kahramanlardan biri gerçekle tirir. Burada anlat , ilgili kahraman n sahip oldu u bilme, 
görme, duyma, ya ama vb. gibi yetenekleriyle s n rl  olup ilahi de il tamamen be erîdir (Çeti li, 2004: 
85). Yedu’l- nsân adl  öyküde bak  aç s  kullan lan kahraman, öykünün ba  ki isi olan Yunus’tur. Yazar 
onun iç dünyas n  kullanarak öykünün kilit noktalar n  okuyucuya bildirmeyi tercih etmi tir. Bu sayede 
hem Yunus’un ruh hali daha net belirmi  hem de okuyucu olaylar n içine daha kolay ve inand r c  bir 
ekilde çekilmi tir. Bu tespiti somutla t rmak için öyküden yap lacak olan u al nt lar yeterli olacakt r: 

Ben de bir insan m! T pk  u paket gibiyim. çimdekileri kim bilebilir? Kim görebilir ki içimdekini 
ve kim anlayabilir suçlu biri oldu umu? Tam da u paket gibiyim. O ölüm ta yor içinde, ben ise 
suçluluk! Ambalaj n n gizledi i bir i rençlik, bedenimin örttü ü iç dünyamda bir kötülük. 
Üzerindeki posta pullar yla gitmesini istedi im yere gidiyor. Ben de gülümseyi imle gitmek 
istedi im yere gidiyorum. Ne var ki o bir ba kas n n ölümünü ta yor içinde, ben ise kendi 
ölümümün tohumunu… imdi her ey bitti. Ard ndan belki bir ay sürecek olan bir pi manl k dönemi 
bu biti i takip edecek daha sonra unutman n eli bu yok olu  içerisindeki yerini alacak. Ailesinin, 
anne ve babas n n ac lar  dinip hüzünleri kaybolacak. Hat ras  ve bu dünyada yap p ettikleri yok 
olup gidecek, yeryüzünde gölgesi bile kalmayacak. Yar n, bilemedin üç gün sonra uzunlu u iki 
metre geni li i bir ar n  geçmeyecek olan o dikdörtgenin içindeki yerini alacak… Ben bir 
korka m. Bu ekilde de il de onu bürosunda öldürmek için emir alm t m. Talimat  tüm 
incelikleriyle yerine getirmem gerekirdi. nsanlar n emirleri gökten gelen emirlerden daha 
güçlüdür. Emirlere kar  gev ek davranan herkes itaatsiz kabul edilir. Ona bomba yüklü bir paket 
gönderme emri de il onu öldürme emri alm t m… Paket yar n ya da öbürkü gün ona ula r… Saat 
dört buçukta elinde olur. Paketi bürosunda açmayacakt r. Evine götürüp orada açar. Sadece o 
ölmeyecek ( bn Heddûka, 1981: 28, 29, 32)…  

Anlat  türlerinde kullan lan di er bak  aç lar  ise ‘gözlemci bak  aç l  anlat c ’ ve ‘ço ulcu bak  aç l  
anlat c ’d r (Çeti li, 2004: 87). Ne var ki inceledi imiz öyküde yazar n bu iki bak  aç s n  kullanmad n  
görüyoruz. 

bn Heddûka’n n üslup özelliklerine göz att m zda öncelikli olarak dilinin gayet aç k ve anla l r 
oldu unu görüyoruz. Frans zcaya ana dili kadar hakim olan yazar n (Gökgöz & Y ld r m, 2019: 69-70) 
birçok ça da n n aksine tamamen fasih Arapçayla öyküyü yazm  oldu una ahit oluyoruz. Kulland  
dil her ya tan okuyucunun anlayabilece i bir yap ya sahiptir. Kurulan cümleler çok uzun olmamakla 
birlikte özellikle mekan tasvirlerinde zaman zaman romantik betimlemeler te his sanat  e li inde 
kendini gösterir.  

Yunus’un iç monoglar  ve bilinç ak , bn Heddûka’n n modern öykü sanat n n üslubunu yakalad n  
söylemek için önemli bir veridir. Çünkü ilk Cezayir öyküleri  ekil, üslup ve içerik bak m nda daha çok 
makâme tarz  olup dinî kayg larla yaz lm , slah amaçl  vaaz ve ir ad formunu bar nd rmaktad r 
(Gökgöz & Y ld r m, 2019: 13-15). Olay örgüsünü canl  tutmada önemli bir yere sahip olan ey, Yunus’un 
bu iç monologlar  ve bilinç ak d r. Örneklerine öyküde çokça rastlanan bu durum için verece imiz birer 
al nt n n, yeterli olaca n  kanaatindeyiz:  

Bizden kurtulmak istediler: birimiz öldürülecek, di erimiz de hapse girecekti. ayet amaçlar  
sadece onu öldürmek olsayd  bunu kolayl kla ba arabilirlerdi. Onu öldürme emrini bizzat bana 
verdiler. Hay r! Devrime olan sadakatime asla inanmad lar. Aksi taktirde görevin yerine 
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getirilmesinin ard ndan kurtulmam için gerekli tüm önlemleri al rlard … Yar n varacak… di er 
kolilere kar t  ve onlardan biri oldu. Kim anlayabilir ki bu paket bir dostlu un ve bir hayat n 
sonunu ta yor ( bn Heddûka, 1981: 27, 32)…   

Yazar n kulland  üslup unsurlar ndan bir di eri de karma k bir ruh haline sahip Yunus’un a z ndan 
ç kan “Bir insan eli” ve “Ben bir korka m” leitmotifleridir. Daha çok psikanalitik teman n yo un oldu u 
metinlerde tekrar tekrar sunulan, adeta bir nakarat mesabesinde olan leitmotifler (Fidan, 2018: 24) 
Yunus’un psikolojisini okura aç k etmede önemli bir unsur te kil eder. ç monologlar daha bask nken 
diyaloglar da öykü de kendine yer bulur.  

Yazar, Fransa’dan dönen Cezayirli i çileri, ö rendikleri yar m yamalak bir Frans zcayla kendi aralar nda 
konu turur. Akabinde bu diyaloglar n fasih bir ekilde Arapças n  da verir:  

Allo! Mademoiselle, ti connais Paris (Alo! Genç bayan tan yor musun Paris'i)?… Ici y a le Metro, 
mademoiselle, à Paris y a le metro (Burada yoktur metro kibar bayan. Ama orada; Paris'te vard r 
metro). La-bas, moi, tous les dimanches y va à Sanazare (St-Lazare). à la place Clichy. Ah! Oui, moi 
l à-bas tous les dimanches, marcher, marcher… tout' la journée dans (Paris). C'est pourquoi, moi, 
connais Baris (Orada ben her Pazar gidiyor Sanazar'a, Clichy Meydan ’na. Ah, evet, ben orada her 
pazar, yürümek, yürümek… Bütün gün Baris'de, bu nedenle ben tan yor Baris'i ( bn Heddûka, 1981: 
32-33). 

Bu yöntemle hem gerçe e yak n bir atmosfer yakalam  olur hem de anla lmayan Frans zca cümlelerin 
okur taraf ndan anlam bulmas n  sa lar. 

Çeti li olay örgüsünü, bir konu etraf nda var olan birden fazla olay n, sebep- sonuç ili kisine ba l  olarak 
olu turdu u organik bütün eklinde tan mlar ve bu olu umun ba ta insan olmak üzere birtak m canl  
varl klara, bu varl klar aras ndaki herhangi bir alâkaya ihtiyaç oldu unu söyler (2004: 60). Anlat  
türlerinin neredeyse tamam nda metin karakterine ait en küçük bütün, bir olay parças  çevresinde 
ortaya ç kar. Metne anlam kazand ran ah s kadrosu, zaman ve mekân gibi unsurlar belirli bir kural 
dairesinde bir araya gelerek bu parçalar , bu parçalar da metin halkas n  olu turur (Akta , 1991: 48-49).  

Elimizdeki öykü tamamen Yunus karakterine ba l  bir olay örgüsüne sahiptir. Merkezi bir ki iye ba l  
olarak ba lay p geli en ve girift bir hâl almayan olay örgüsü, yap  olarak ‘tek zincirli olay örgüsü’ eklinde 
de erlendirildi inden (Çeti li, 2004: 62) Yedu’l- nsân’ n tek zincirli olay örgüsüne sahip oldu unu, 
ba tan sona olay odakl  oldu u için Maupassant tarz  öykü (Uçan, 2002: 203-205) s n f na girdi ini 
söylemek yerinde olacakt r. Öykünün ana olay n , bombal  paketi postaya vermek için ba kent Cezayir’e 
gelmi  olan Yunus’un geri dönü  yolculu u ve yolculu un daha yar s na varmam ken bindi i trenin 
havaya uçurulmas  olu turur. Bu olay esnas nda Yunus’un devrim için çal an bir örgütte faaliyet 
gösterdi i, bu örgüt içerisinde s rf kendi ç karlar  için yer alan birtak m insanlar n da yer alabildi i, 
devrimci örgütün sadece sömürgeciye kar  de il ayn  zamanda ba ms zl n önünde engel olarak 
gördü ü kendi vatanda lar n  da hedef alabildi i, sömürgecinin, halk  s k  bir ekilde güvenlik 
denetimine tabi tuttu u, Cezayir’in ba ms zl  için can n  feda edecek kadar gözü kara, devrime gönül 
vermi  insanlar n yer ald  gibi durumlara ahit oluruz. Son olarak ana olay içerisine yerle tirilmi  bir 
küçük olay da Avrupal  k l na girmi  Cezayirli kad n gerillan n tutuklanmas d r. Öyküde olaylar, 
herhangi bir kurgu zay fl na yol açacak hataya mahal verilmeksizin sebep- sonuç ilkesiyle 
ekillendirilmi tir.  
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Sonuç 

Modern Cezayir edebiyat nda k sa öykü ülkenin içinde bulundu u özellikle siyasî ve sosyal artlar 
neticesinde oldukça geç bir dönemde; 1970’li y llara do ru ortaya ç km t r. Abdülhamid Bin Heddûka 
Cezayir’de modern anlamda sanatsal öykü kaleme alan ilk isimlerden biri olarak kar m za ç kar. Yazar 
as l ününü Cezayir’de ilk modern edebî roman n sahibi olmas  sayesinde kazanm ken öykü türünün 
geli imine de katk da bulunmu tur. Kaleme ald  öykü koleksiyonlar ndan biri de el-E i‘‘atu’s-Seba‘’d r 
(Yedi I k). Yedu’l- sân adl  öykü, ad  geçen koleksiyonun ikinci bask s nda on üç öykü aras nda üçüncü 
s rada yer al r. Öykünün 1957- 1962 y llar  aras nda kaleme al nm  oldu u tahmin edilmektedir. Geni  
hacimli olmamas na ra men anlatt  dönemin siyasî ve sosyal artlar  hakk nda okuyucusuna birçok 
bilgi sunar. Ülkede sömürge güçlerinin hâlen hâkim oldu u, sömürgeci kolluk kuvvetlerinin s k  
güvenlik tedbirleri uygulad , Cezayir ba ms zl  için çal an bir örgütün varl , sömürge güçlerine 
kar  gerilla sald r lar n n düzenlendi i, bu gerilla sald r lar na kad nlar n da e lik etti i, çok say da 
Cezayirli genç i  gücünün Fransa’da kötü artlar alt nda çal t  verilen bu bilgiler aras ndad r.   Geni  
bir ah s kadrosuna, basit ama iyi yap land r lm  bir olay örgüsü, zaman ve mekân unsurlar na sahiptir. 
Fasih Arapçayla kaleme al nm  olan öykünün dili kolay anla l r ve ak c d r. Diyaloglar, iç monologlar, 
bilinç ak , leitmotifler öykünün sunumunda kullan lan bask n tekniklerdir. bn Heddûka, kulland  
teknikler, ekil, yap  ve üslup bak m ndan modern dönem ilk Cezayirli öykü yazarlar ndan ayr lm , 
modern öykünün özelliklerini bu çal mas nda gözetmeyi ba arm t r. 
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57-La place de la littérature francophone en classe de FLE comme un médium 
interculturel: « Une si longue lettre » de Mariama Bâ 

Jonathan BROUTIN1 

Dilek SOYLU BA TU 2 

APA: Brout n, J. & Soylu Ba tu , D. (2022). La place de la littérature francophone en classe de FLE 
comme un médium interculturel: « Une si longue lettre » de Mariama Bâ. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 944-952. DOI: 10.29000/rumelide.1075651. 

Résumé  

La littérature en classe de FLE est un support didactique pertinent comme medium de 
l’interculturalité. La littérature de genre en particulier contient des caractéristiques culturelles qui 
permet d’aborder le thème de l’égalité homme/femme dans les institutions scolaires. Pour développer 
la compétence interculturelle, la littérature a une place importante car les apprenants interagissent 
non seulement avec les parents, d’autres adultes et d’autres apprenants mais aussi avec les multiples 
produits culturels comme les livres, la télévision, etc. Selon la perspective démarche actionnelle, 
l’apprenant en interagissant avec d’autres êtres sociaux se trouve confrontée à d’autres cultures. C’est 
pourquoi, de nombreuses recherches en Français Langue Etrangère (FLE) s’intéressent à 
l’interculturel en didactique du FLE. Dans cette recherche, nous proposons d’analyser l’œuvre de 
littérature francophone de l’auteure sénégalaise Mariama Bâ intitulée « Une si longue lettre ». Nous 
montrerons dans un premier temps que la littérature francophone qui est un support pertinent sur le 
plan interculturel et éducatif en classe de FLE. Enfin dans la recherche, nous montrerons une piste 
d’exploitation de la littérature de genre. 

Mots-clés: Français langue étrangère, l’interculturalité, la littérature 

Frankofon edebiyat n Frans z dili e itimi s n flar nda kültürleraras  bir araç 
olarak yeri: Mariama Bâ’n n Une si longue lettre  

Öz 

Frans z dili e itimi s n flar nda edebiyat, kültürleraras  araç olarak ö retici bir kaynakt r. Özellikle 
toplumsal cinsiyeti konu alan edebiyat e itim kurumlar nda toplumsal cinsiyet e itli i konusunun ele 
al nmas na olanak tan yan kültürel özellikler içermektedir. Kültürleraras  yetkinli i geli tirmek için 
edebiyat önemli bir yere sahiptir, çünkü ö renciler sadece ebeveynler, di er yeti kinler ve di er 
ö rencilerle de il ayn  zamanda kitap, televizyon vb. gibi çok say da kültürel ürünle de etkile ime 
girerler. Eylem odakl  yakla ma göre ö renen, di er sosyal varl klarla etkile ime girerek farkl  
kültürler ile kar  kar ya gelir. Bu nedenle, Frans zca'da çok say da ara t rma, Frans zca'n n yabanc  
dil olarak ö retiminde kültürleraras l kla ilgilenmektedir. Bu ara t rmam zda, Senegalli yazar 
Mariamma Bâ 'n n "Une si longue lettre" adl  eseri incelenecektir. Öncelikle, Frans z dili e itimi 
s n flar nda toplumsal cinsiyeti konu alan Frankofon edebiyat n  e itsel ve kültürleraras  araç olarak 
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tan mlayaca z. Sonuç olarak, çal mam zda toplumsal cinsiyeti konu alan edebiyat eseri ilgili bir 
uygulama örne i sunaca z.  

Anahtar kelimeler: Yabanc  dil olarak Frans zca, kültürleraras l k, edebiyat 

The place of Francophone literature in French as a foreign language classes as 
an intercultural medium: «Une si longue lettre" by Mariama Bâ» 

Abstract 

Literature in French language education classrooms is an instructive resource as an intercultural tool. 
In particular, literature on gender includes cultural features that allow the issue of gender equality to 
be addressed in educational institutions. Literature plays an important role in developing 
intercultural competence as learners interact not only with parents, other adults and other students, 
but also with many cultural products such as books, television, etc. According to the action-oriented 
approach, the learner comes face to face with different cultures by interacting with other social beings. 
Therefore, a lot of research deals with interculturality in the teaching of French as a foreign language. 
In this research, Senegalese writer Mariama Bâ "Une si longue lettre" will be analysed. First of all, we 
will define Francophone literature on gender in French language education classes as an educational 
and intercultural tool. As a result, in our study, we will present an example of the use of literature by 
means of a literary work on gender. 

Keywords: French language teaching, interculturality, literature 

Introduction  

Dans le domaine de la didactique du FLE, la perspective actionnelle décrite par le  Cadre Européen 
Commun de Référence (CECRL (2001) définit l’apprenant comme un acteur social avant a réaliser des 
tâches en collaboration avec les autres apprenants comme le mentionne Doehler (2000, p.4) « La 
conception de l’apprenant comme individu intériorisant un système linguistique est abandonnée en 
faveur de l’idée d’un acteur social qui développe des compétences langagières variables à travers son 
interaction avec d’autres acteurs sociaux ». Cette nouvelle approche implique que l’apprenant comme 
tout être social soit confronté à d’autres cultures, à d’autres façons de voir le monde. C’est pourquoi de 
nombreuses recherches en FLE s’intéressent à l’interculturel en didactique du FLE. Parmi les plus 
récentes, nous pouvons citer Toro (2019) qui étudie l’influence de l’intégration des TICES sur le 
développement de la compétence interculturelle en classe de FLE. On peut également citer le 
rapprochement, dans les articles ayant pour centre d’intérêt l’interculturalité en classe de FLE, du texte 
littéraire et de la compétence interculturelle. Au sein de leur recherche, Messaoudi & Aifour (2017) 
considèrent la littérature comme un medium interculturel en classe de FLE. 

La littérature de manière générale semble être un support de prédilection pour développer cette 
compétence interculturelle sur laquelle il est nécessaire de nous attarder. Parmi la pluralité de 
définitions et d’objectifs liées à la notion d’interculturalité et de compétence interculturelle, on peut citer 
Abdallah Pretceille (2015, p. 254) qui considère la démarche interculturelle comme « L’interrogation 
identitaire de soi par rapport à autrui ». Cette notion est complétée par l’évocation d’une nécessaire 
antériorité de la perception de l’altérité chez autrui pour mieux se définir et se connaitre. Selon 
Charaudeau (2006, p. 340) « Ce n’est qu’en percevant l’autre comme différent que peut naître la 
conscience identitaire. La perception de la différence de l’autre constitue d’abord la preuve de sa propre 
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identité : « il est différent de moi, donc je suis différent de lui, donc j’existe ». Les apports de cette 
compétence à se confronter à l’altérité se retrouvent dans la capacité à pouvoir communiquer dans une 
démarche interculturelle comme l’évoque Galisson (1997, p. 141) « Mettre en commun ce que l’on est et 
ce que l’on sait, ses ressemblances, ses différences et ses antagonismes, pour briser les barrières de 
l’étrange, se reconnaître et mieux se connaître dans et à travers l’Autre, s’enrichir, s’apprécier 
mutuellement, ouvrir ensemble les portes de la fraternité ». Ainsi, dans la lignée des idées évoquées 
précédemment, la littérature en didactique du FLE est susceptible d’offrir un support didactique 
pertinent en se posant comme medium de l’interculturalité et vecteur d’une identité qui se veut 
dynamique cassant les schèmas des stéréotypes comme l’évoque Zheng (2017, p. 397) dans son étude 
sur les enjeux interculturels mis en lumière par l’intégration de la littérature en classe de FLE sur le plan 
didactique :  «  Nous avons décelé, dans les concepts de culture et d’interculture, une « culturalité » 
évolutive attachée à l’identité de l’individu et du groupe. Cette idée a élargi notre analyse sur 
l’interculturel vers les notions de « stéréotype » et d’ « altérité ». 

 Un autre facteur qui rend l’intégration de la littérature en classe de FLE primordiale pour développer la 
compétence interculturelle est le caractère inadapté des manuels de FLE pour une telle approche comme 
le souligne Mangiante (2014 : 123) « Il semble ainsi que la dimension interculturelle d’un apprentissage 
de langue ne puisse se réaliser qu’avec l’élaboration d’un manuel réservé à une zone culturelle homogène 
ou au travers un processus d’adaptation de manuels existant déjà ». De plus, la langue française à cette 
particularité d’être parlée sur les cinq continents et la littérature francophone produite dans ces espaces 
culturelles variées et donc riches par leur différences se pose comme le medium naturel de 
l’interculturalité en classe de FLE comme le soulignent Blondeau et Allouache (2008, p. 7) en 
considérant la littérature francophone comme un « carrefour d’interculturalité » ou encore Chaulet 
Achour (2006, p. 27) qui voit dans la littérature francophone une opportunité de se décentrer sur le plan 
linguistique et culturel. 

Ainsi, nous proposons dans cette recherche d’analyser l’œuvre de littérature francophone de l’auteure 
sénégalaise Mariama Bâ intitulée « Une si longue lettre ».  Nous montrerons dans un premier temps que 
la littérature de genre francophone, après l’avoir définie, est un support pertinent sur le plan 
interculturel et éducatif en classe de FLE. Nous décrirons la méthodologie d’analyse selon les valeurs 
universelles de Schwartz qui nous paraissent être une bonne entrée pour collecter les données relatives 
à la triade valeurs-identité-interculturalité aux personnages féminins perçues dans le discours de 
l’auteure. Enfin, en guise de conclusion, nous montrerons une piste d’exploitation de la littérature de 
genre en classe de FLE comme medium de l’interculturalité et des valeurs citoyennes. 

1. Les apports de la littérature de genre et le discours sur la femme : Le roman épistolaire 
sénégalais « Une si longue lettre » 

Dans les littératures de genre, la femme via son discours se construit comme une identité non pas figée 
dans le temps et unique mais une identité construite de manière individuelle selon d’autres facteurs 
comme la gestion de la confrontation à deux cultures différentes et par conséquent le choc entre la 
tradition et la modernité. En effet, lors de la rédaction « Une si longue lettre » par Mariama Bâ vers 1975, 
le Sénégal est indépendant depuis 1960 et est en pleine phase post-colonialisme. C’est ce que fait 
remarquer Alonso (2004, p. 9) en ces termes « Les textes de femmes reflètent non seulement la 
confrontation inhérente face à l’identité postcoloniale francophone mais aussi la confrontation face à la 
condition de l’individu sexuée ». L’œuvre de Mariama Bâ nous parait très intéressante puisque cette 
œuvre est un roman épistolaire. En effet, la narratrice Ramatoulaye, le personnage principal, qui vit le 
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deuil de son mari, écrit une lettre à sa meilleure amie Aïssatou vivant à l’étranger. Le choix de ce genre 
permet à l’auteure de nous montrer avec un impact plus grand les valeurs chères à la narratrice 
principale, via les sentiments qu’elle éprouve vis-à-vis de ses actions mais aussi du comportement des 
autres en abordant en plus des thèmes cités précédemment, les thèmes de l’amour, l’amitié. L’intérêt du 
choix du roman épistolaire est résumé de la façon suivante par Forest et Conio (2004, pp. 150–151) « Le 
principal intérêt du roman épistolaire est de faire pénétrer le lecteur dans l’intimité des personnages : 
ceux-ci semblent se confier directement dans leurs lettres comme ils le feraient à un ami ou à un 
confident et sans que l’expression des sentiments semble passer par la méditation de l’auteur du 
roman ».  

Ainsi, toujours dans une optique d’intégrer la littérature de genre comme medium interculturel en classe 
de FLE il nous semble pertinent de tenter de caractériser l’identité que revendique la narratrice 
principale par l’analyse des valeurs véhiculées par son discours, ce qui constitue la base de notre 
méthodologie pour analyser l’Œuvre de Mariama Bâ. En outre, la présence de narrateurs secondaires 
dans l’œuvre permettra de confronter des points de vue différents et donc de valeurs différentes, ce qui 
souligne le caractère muable de l’identité de la femme déjà évoqué précédemment. 

2.Les valeurs universelles de Schwartz comme base pour la méthodologie d’analyse des 
identités féminines plurielles 

Dans la construction de l’identité d’un individu et le choix de son projet de vie, les actions réalisées ainsi 
que les valeurs jouent un rôle fondamental et déterminant. Ainsi, nous partons du principe que 
comprendre les valeurs individuelles des différents personnages féminins perçus à travers le prisme de 
la subjectivité de la narratrice permettra d’illustrer le discours sur la femme dans l’œuvre. Nous 
montrerons également que la présence de narrateurs secondaires guidés par des valeurs personnelles 
différentes ne sont pas contradictoires au discours de Mariama Bâ. Au contraire, cela renforce son 
réalisme et sa crédibilité dans son entreprise de donner un regard juste sur la juxtaposition d’identités 
féminines différentes dans la société sénégalaise dans les années 70. 

Parmi la multitude de définitions et de réalités auxquelles renvoie la notion de valeurs (personnelles), 
Schwartz (2006, p. 930) dans sa théorie et sa modélisation du système de valeurs considère qu’une 
valeur est « ce qui nous semble important dans la vie. Chacun de nous accorde des degrés d’importance 
divers à de nombreuses valeurs (par exemple la réussite, la sécurité, la bienveillance). Une valeur 
particulière peut être très importante pour une personne et sans importance pour une autre ».  Dès lors, 
nous verrons dans quelle mesure chez les personnages féminins présents dans l’œuvre que l’importance 
accordée aux différentes valeurs impliquent des réactions et des comportements différents alors qu’ils 
sont immergés dans la même société. Nous verrons également, comme nous l’avons évoqué 
précédemment, que l’identité féminine construite n’est pas figée car cette importance à différents degrés 
accordés aux valeurs évolue dans le temps. 

Schwartz (2006, p. 930) part du principe que « Si la structure des valeurs est similaire dans des groupes 
appartenant à des cultures différentes, cela permet de penser qu’il existe une organisation universelle 
des motivations humaines ». A partir de ce constat et à partir de ces recherches et expériences, il définit 
une liste de 10 valeurs universelles que nous avons synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
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Valeur Objectif Items liés à la valeur 

Autonomie Indépendance de la pensée et de l’action – 
choisir, créer, explorer. L’autonomie comme 
valeur est ancrée dans les besoins vitaux de 
contrôle et de maîtrise 

créativité, liberté, choisissant ses propres 
buts, curieux, indépendant 

Stimulation enthousiasme, nouveauté et défis à relever 
dans la vie 

une vie variée, une vie passionnante, 
intrépide 

Hédonisme plaisir ou gratification sensuelle personnelle. plaisir, aimant la vie, se faire plaisir 

Réussite le succès personnel obtenu grâce à la 
manifestation de compétences socialement 
reconnues 

ambitieux, ayant du succès, capable, ayant 
de l’influence ainsi que intelligent, amour-
propre, reconnaissance sociale. 

Pouvoir statut social prestigieux, contrôle des 
ressources et domination des personnes 

autorité, richesse, pouvoir social 

Sécurité sûreté, harmonie et stabilité de la société, des 
relations entre groupes et entre individus, et de 
soi-même 

ordre social, sécurité familiale, sécurité 
nationale, propre, réciprocité des services 
rendus 

Conformité modération des actions, des goûts, des 
préférences et des impulsions susceptibles de 
déstabiliser ou de blesser les autres, ou encore 
de transgresser les attentes ou les normes 
sociales. Les valeurs de conformité proviennent 
de la nécessité pour les individus d’inhiber ceux 
de leurs désirs qui pourraient contrarier ou 
entraver le bon fonctionnement des 
interactions et du groupe 

obéissant, autodiscipliné, politesse, 
honorant ses parents et les anciens ainsi 
que [loyal, responsable] 

Tradition respect, engagement et acceptation des 
coutumes et des idées soutenues par la culture 
ou la religion auxquelles on se rattache 

respect de la tradition, humble, religieux, 
acceptant ma part dans la vie 

bienveillance la préservation et l’amélioration du bien-être 
des personnes avec lesquelles on se trouve 
fréquemment en contact (l’« endogroupe »). 
Les valeurs de bienveillance proviennent de la 
nécessité pour le groupe de fonctionner de 
manière harmonieuse 

secourable, honnête, indulgent, 
responsable, loyal, amitié vraie, amour 
adulte ainsi que [sentiment d’appartenance, 
un sens dans la vie, une vie spirituelle 

2.1. L’autonomie 

Pour Ramatoulaye, la narratrice principale du roman, l’autonomie est primordiale bien que cette valeur 
rentre en conflit avec d’autres valeurs à savoir la bienveillance et la tradition. L’importance accordée à 
cette valeur se voit particulièrement quand Bâ (1975, p.50) fait dire à la narratrice principale, quand elle 
relate et loue le départ de son ami Aïssatou qui s’émancipe en demandant le divorce et part vivre à 
l’étranger car son mari a épousé une deuxième femme, « Tu eus le surprenant courage de t’assumer. Tu 
louas une maison et t’y installas. Et, au lieu de regarder en arrière, tu fixas l’avenir obstinément. Tu 
t’assignas un but difficile ; et plus que ma présence, mes encouragements, les livres te sauvèrent. 
Devenus ton refuge, ils te soutinrent ». L’auteure suggère également que l’émancipation et l’autonomie 
de la femme au Sénégal passent avant tout par l’éducation. Pour Ramatoulaye, la valeur « autonomie » 
prend le dessus sur la valeur « tradition » au moment où le frère de son mari décède suite à une crise 
cardiaque et lui demande de l’épouser comme le veut la tradition. Ce glissement dans l’importance 
accordée à l’une et l’autre des valeurs est visible lorsque Ramatoulaye écrit ces lignes à la page 63 « Je 
regarde Tamsir droit dans les yeux. Je regarde Mawdo. Je regarde l’imam. Je serre mon châle noir. 
J’égrène mon chapelet. Cette fois, je parlerai. Ma voix connaît trente années de silence, trente années de 
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brimades. Elle éclate, violente (..). » En plus de montrer le conflit intérieur entre plusieurs valeurs : 
tradition, autonomie, bienveillance (sur laquelle nous reviendrons), l’auteure nous montre le caractère 
dynamique et non figé des différents degrés d’importance accordés aux différentes valeurs définissant 
l’identité de la femme dans ce roman. L’importance de la valeur « autonomie » pour Ramatoulaye se 
voit par sa volonté d’être libre d’exploiter ses propres capacités. En effet, en plus de son rôle de mère, 
elle a eu la volonté de suivre une formation pour être enseignante et prend son rôle d’enseignante très à 
cœur car elle-même donne à son tour aux nouvelles générations de femmes sénégalaises les armes et les 
moyens pour se battre pour leur autonomie étant éduqués « « Les enseignants – ceux du cours maternel 
autant que ceux des universités – forment une armée noble aux exploits quotidiens, jamais chantés, 
jamais décorés. Armée toujours en marche, toujours vigilante. Armée sans tambour, sans uniforme 
rutilant. Cette armée-là, déjouant pièges et embûches, plante partout le drapeau du savoir et de la 
vertu. ».  Un autre aspect de la valeur « autonomie » très chère au personnage principal se caractérise 
par le fait que Ramatoulaye souligne la nécessité à pouvoir penser librement et prolonger cette liberté 
de penser en liberté d’action. Le droit de vote pour les femmes au Sénégal évoqué par Ramatoulaye 
symbolise une consécration de cette autonomie et de cette liberté « le droit de voter est une arme 
sérieuse pour nous ». Enfin, sur la valeur « autonomie », nous pouvons dire que pour Ramatoulaye mais 
également pour son ami Aïssatou, la femme doit pouvoir en termes de moyens et de droits s’affranchir 
du joug de son mari en toute liberté. Le personnage d’Aïssatou pour qui la valeur « autonomie » a 
prévalu plus tôt sur les autres valeurs au moment où elle apprend que son mari a épousé une deuxième 
femme sans l’avertir devient l’espace d’un moment narrateur secondaire à travers la retranscription de 
la lettre annonçant sa rupture. Selon Bâ (1979, p. 36) « Les princes dominent leurs sentiments, pour 
honorer leurs devoirs. Les « autres » courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. 
Voilà, schématiquement, le règlement intérieur de notre société avec ses clivages insensés. Je ne m’y 
soumettrai point ». Un autre personnage féminin, Daba la fille ainée de Ramatoulaye démontre que pour 
résoudre les problèmes, la femme sénégalaise doit avoir les moyens en termes d’éducations, de droits 
pour prendre conscience de l’importance de la valeur « autonomie » et la revendiquer et l’homme en 
tant que mari doit être sensible à la valeur « universalisme » et donc à la nation d’égalité. Pour cela, le 
mari doit considérer sa femme comme son alter-ego en termes de droits et de devoirs à l’instar de Daba 
et de son mari décrit par Ramatoulaye en ces termes. Selon Bâ (1979, p. 79) « Je sens mûrir la tendresse 
de ce jeune couple qui est l’image du couple tel que je le rêvais. Ils s’identifient l’un à l’autre, discutent 
de tout pour trouver un compromis ». Enfin, le personnage de Jacqueline symbolise la société qui ne 
comprenait pas ou ne voulait pas admettre l’insoutenabilité des inégalités entre sexes ce qui entraîne 
une souffrance psychologique et son admission à l’hôpital. 

2. 2. La tradition 

Si la « tradition » nous a semblé une valeur antagoniste, au premier abord à la valeur « autonomie » 
pour les personnages féminins présents dans le roman de Mariama Bâ, une analyse plus fine via les 
valeurs personnelles nous montre que pour construire son identité, il n’y a pas un clivage absolu entre 
les traditions et la modernité ni entre la valeur « autonomie » et la valeur « tradition ». On remarque 
que le personnage de Ramatoulaye est reconnaissant de la part d’éducation traditionnelle qu’elle a reçue 
de sa grand-mère « Brave grand-mère, je puisais, dans ton enseignement et ton exemple, le courage qui 
galvanise aux moments des choix difficiles » d’après Bâ (1979 : 84). Par ailleurs, elle s’attache à respecter 
les traditions musulmanes et a un regard positif sur cette religion. Bâ (1979, p10) souligne cette 
reconnaissance par ces mots  « Et monte, réconfortante la lecture du Coran ; paroles divines, 
recommandations célestes, impressionnantes promesses de châtiments ou de délices, exhortations au 
bien, mise en garde contre le mal, exaltation de l’humilité, de la foi. » ou encore « J’espère bien remplir 
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mes charges. Mon cœur s’accorde aux exigences religieuses. »  Si la valeur « tradition » est importante 
pour Ramatoulaye, elle rejette l’instrumentalisation qui en est faite pour asseoir le patriarcat et 
l’asservissement des femmes. Enfin,  Ramatoulaye prône une vision critique relative aux traditions tout 
en gardant les parties qui sont bénéfiques pour elle dans une sorte d’accommodation culturelle 
dépassant le clivage modernité/tradition pour se construire une identité féminine renouvelée comme le 
met en lumière Bâ (1975, p. 20) de la façon suivante « Nous sortir de l’enlisement des traditions, 
superstitions et mœurs; nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre; élever 
notre vision du monde, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts; faire 
fructifier en nous les valeurs de la moral universelle » . 

Dans la description des valeurs de Schwartz, la valeur « tradition » est souvent associée à l’humilité. 
Cette notion n’est pas fortement évoquée dans le roman. On peut cependant citer le moment où 
Ramatoulaye relativise sa souffrance par rapport à d’autres personnes qui, selon elle, ont plus de 
légitimité de se plaindre comme l’évoque Bâ (1979, p. 16) en ces termes « Je pense aux aveugles du 
monde entier qui se meuvent dans le noir. Je pense aux paralytiques du monde entier qui se traînent. 
Je pense aux lépreux du monde entier que leur mal ampute. Victimes d’un triste sort que vous n’avez 
pas choisi, que sont à côté de vos lamentations, mes démêlés, motivés cruellement, avec un mort qui n’a 
plus de mainmise sur ma destine ». Même si c’est pour reprendre courage et ne pas sombrer dans la 
tristesse, cette constatation de la narratrice pourrait relever de la valeur « humilité ».  

2.3. La bienveillance  

La valeur « bienveillance » est d’une importance capitale pour le personnage principal Ramatoulaye. Au 
moment où elle apprend la trahison de son époux qui se marie une seconde fois sans la prévenir, cette 
valeur est prioritaire sur la valeur « autonomie », car elle pense au bien-être et à l’avenir de ses enfants 
et donc s’interdit de divorcer. Pour cette valeur Mariama Bâ veut nous montrer via ses personnages 
féminins que les femmes sénégalaises sont fiables, honnêtes, et bienveillantes contrairement aux 
personnages masculins à l’exception du mari de Daba. Ramatoulaye nous montre l’importance de la 
valeur « bienveillance » en soulignant le fait que pour son mari, cette valeur ne l’est pas, ce qui cause sa 
souffrance. La narratrice principale, en accablant le mari infidèle de Jacqueline, illustre bien par 
contraste l’importance de la valeur « bienveillance ». Un autre aspect de la valeur « bienveillance » 
perçu chez les personnages féminins est la capacité à pardonner. En effet, après l’enterrement de son 
mari, Ramatoulaye s’exprime ainsi « Je lui ai pardonné. Que Dieu exauce les prières que je formule 
quotidiennement pour lui » (Bâ, 1979, p. 63) 

2.4. L’universalisme 

La valeur « universalisme » est très présente dans l’œuvre par le côté militant des personnages féminins 
en particulier Ramatoulaye qui se bat pour obtenir le droit de vote des femmes et obtenir une égalité en 
termes de droit et de pouvoir comme l’indique Bâ (1979, p.  67 ) dans son roman « Presque vingt ans 
d’indépendance ! À quand la première femme ministre associée aux décisions qui orientent le devenir 
de notre pays ? Et cependant le militantisme et la capacité des femmes, leur engagement désintéressé 
ne sont plus à démontrer. La femme a hissé plus d’un homme au pouvoir. (…) Quand la société éduquée 
arrivera-t-elle à se déterminer non en fonction du sexe, mais des critères de valeur ». C’est bien en termes 
de valeurs personnelles que Ramatoulaye veut être considérée et non en tant que femme ou homme.  
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Conclusion 

On peut donc à partir du degré d’importance accordé aux différentes valeurs par les différents 
personnages féminins qui guident leur action pour dresser un portrait de la femme idéale telle que 
Mariama Bâ la conçoit. Tout d’abord, Mariama Bâ montre que la femme doit accorder de l’importance 
en premier lieu aux valeurs « d’autonomie » et « de bienveillance ». La valeur « bienveillance » pour le 
bien-être de son foyer et de ses enfants et la valeur « autonomie » pour avoir conscience de l’importance 
de pouvoir penser et acter librement pour, entre autres, ne pas se placer dans une situation 
d’asservissement. C’est donc cette association des deux valeurs qui permet selon Bâ à la femme 
sénégalaise, dans une symbiose harmonieuse, d’être en même temps mère, épouse, et femme ayant sa 
propre identité. En ce qui concerne la valeur accordée à la valeur « tradition », il serait erroné de penser 
que Mariama Bâ prône un rejet drastique des traditions pour adopter toutes les valeurs de la société 
occidentale associée à la modernité sélective dans le sens où la femme sénégalaise doit, selon elle, 
prendre des valeurs issues des deux cultures qui se rencontrent pour réinventer une identité de la femme 
sénégalaise sans rentrer en conflit avec les valeurs « autonomie » et « bienveillance ». Cet aspect nous 
semble bien transcrit par Ramatoulaye lorsque  Bâ (1979, p. 20) s’exprime de la façon suivante 
« Aissatou, je n’oublierai jamais la femme blanche qui, la première, a voulu nous sortir de l’enlisement 
des traditions, superstitions et mœurs ; nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement 
de la nôtre; élever  notre vision du monde, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos 
défauts; faire fructifier en nous les valeurs de la moral universelle ». Aussi, Bâ, via son personnage 
Ramatoulaye montre que la femme ne doit pas idéaliser la culture « moderne » mais l’analyser avec un 
regard critique. Il faut également relever la volonté de la narratrice de donner aux femmes accès à 
l’éducation, à la vie politique c’est-à-dire jouer un rôle actif en tant que citoyenne du Sénégal. 

Cette étude sur les personnages féminins qui sont présentes dans l’œuvre de Mariama Bâ et le discours 
tenu sur la femme sénégalaise nous ont permis de constater plusieurs éléments susceptibles d’être 
exploités par les enseignants de FLE. D’une part la littérature francophone est un médium interculturel 
très riche à exploiter en classe de FLE entre autres. La littérature de genre en particulier permet 
d’aborder le thème de l’égalité homme/femme dans les institutions scolaires. En effet, il faut, selon 
l’article L. 721-2 du code de l'éducation « sensibiliser l'ensemble des personnels enseignants et 
d'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations ». Pour 
l’œuvre de Mariama Bâ, l’acculturation modérée, les valeurs de « bienveillance » et d’« autonomie » et 
les autres présentes peuvent faire l’objet de séquences didactiques ayant pour thème les valeurs 
personnelles universelles de Schwartz qui se sont montrées pertinentes pour analyser les différentes 
identités culturelles féminines présentes dans le livre. L’intérêt d’analyser cette œuvre « Une si longue 
lettre » nous semble pertinent pour développer la compétence interculturelle. En effet, c’est la capacité 
de la narratrice à gérer la rencontre de deux cultures qui va donner la possibilité et les armes aux femmes 
sénégalaises pour s’émanciper et ainsi redéfinir une identité renouvelée. Cela peut montrer aux 
apprenants l’importance d’acquérir une compétence interculturelle dans une société ou au sein d’un 
même pays l’on peut rencontrer une multitude d’individus aux identités culturelles riches et variées. 
Sans cette capacité à prendre du recul sur sa propre identité, sur sa propre culture, il est parfois difficile 
d’adopter une démarche orientée vers l’autre, pour décoder les comportements et les systèmes de 
valeurs quand ces derniers nous sont complètement étrangers.  
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58-Le profil d’enseignant de FLE visé et l’autonomie des facultés de pédagogie 

Bar  AYDIN1 

APA: Ayd n, B. (2022). Le profil d’enseignant de FLE visé et l’autonomie des facultés de pédagogie. 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 954-964. DOI: 10.29000/rumelide.1076384. 

Résumé 

Depuis l'année universitaire 2018-2019, les cursus de tous les programmes de licence des facultés de 
pédagogie de Turquie ont été radicalement modifiés par le Conseil de l'enseignement supérieur de 
Turquie (YÖK). Pour les départements de didactique du français langue étrangère, ce nouveau cursus 
a fait l'objet de nombreuses discussions. Parmi les sujets critiqués figurent, d'une part, la diminution 
du nombre ainsi que des heures et des crédits ECTS des cours dispensés en français, d'autre part, 
l'augmentation significative du nombre de cours de connaissances professionnelles, de culture 
générale et de sciences de l'éducation dont la langue d'enseignement est le turc. Parmi plusieurs 
renouvellements du cursus des départements de formation des futurs enseignants, celui-ci s'avère 
être le plus catégorique étant donné qu'aucun droit de changement n'a été accordé aux départements 
des neuf universités qui forment des professeurs de français. Bien entendu, chaque État a le droit de 
déterminer les politiques de formation des enseignants en fonction des besoins du pays et à la lumière 
des plans à court, moyen et long terme de l'État ; cependant, l'application du même programme par 
chaque département semble contredire la définition de l'université. La présente étude vise à faire une 
brève évaluation de ce nouveau cursus. Le but ultime est de mettre en évidence certains inconvénients 
du programme en question. Pour ce faire, nous nous référerons à l'ancien cursus du département de 
FLE de l'Université Hacettepe. Une analyse comparative nous permettra de faire des observations sur 
la différence entre les profils d'enseignants visés par les deux curricula. 

Motsclés: Français, éducation, curriculum, autonomie 

The targeted FLT teacher profile and the autonomy of faculties of education 

Abstract 

From the 2018-2019 academic year, the curricula of all bachelor's degree programs of the faculties of 
education in Turkey, have been drastically changed by the Higher Education Council (YÖK). With 
regard to the teaching departments of French as a foreign language, this new curriculum has been the 
subject of discussions which have not yet been concluded. Among the subjects criticized are, on the 
one hand, the decrease in the number as well as in the hours and ECTS credits of courses given in 
French, on the other hand, the significant increase in the number of professional knowledge courses, 
general culture and educational sciences whose language of instruction is Turkish. Following several 
renewals in the curriculum of the departments training future teachers, this one turns out to be the 
most categorical given that no right of change has been granted to the departments of nine 
universities that train teachers of French. Although it is entirely permissible for each state to 
determine its training policy for future teachers according to the needs of the country, the fact that 
all departments follow the same course is against the very definition of the university. Indeed, 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, E itim Fakültesi, Yabanc  Diller E itimi Bölümü, Frans z Dili E itimi ABD 

(Ankara, Türkiye), barisa@hacettepe.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-6203-9299 [Ara t rma makalesi, Makale kay t 
tarihi: 21.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1076384]  
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departments of different universities must have the right to organize their curriculum according to 
their own vision, without departing from the framework defined by the state. 

Keywords: French, education, curriculum, autonomy 

Hedeflenen Frans zca ö retmeni profili ve e itim fakültelerinin özerkli i 

Öz 

2018-2019 Akademik y l nda al nan bir karar sonras nda, E itim Fakültelerine ba l  tüm lisans 
programlar n n e itim izlenceleri Yüksek Ö retim Kurulu (YÖK) taraf ndan bütünüyle 
de i tirilmi tir. Di er tüm alanlarda oldu u gibi Frans z Dili E itimi lisans program  da yeniden ve 
bütünüyle olu turulmu  ve bu tarihten ba layarak ilgili tüm anabilim dallar nda uygulanmaya 
ba lanm t r. Frans z Dili E itimi lisans ö retim programlar ndaki bu de i iklik beraberinde birçok 
tart may  da getirmi tir. Bu yeni ö retim program na yöneltilen ele tirilerin ba nda Frans zca 
olarak verilen derslerin say s nda ve AKTS’lerindeki dü ü ; buna paralel olarak da ö retim dili Türkçe 
olan meslek bilgisi ve genel kültür derslerinin say s n n daha da artmas  gelmektedir. Tüm bu 
de erlendirme ve ele tirilerin de ötesinde, gelece in Frans zca ö retmenlerini yeti tirme görevini 
yürütmekte olan dokuz ayr  üniversitenin ilgili dokuz ayr  anabilim dal na hiçbir söz hakk  
tan nmam  olmas  asl nda sorunun temelini olu turmu tur. Elbette her devlet, ülkenin 
gereksinimleri do rultusunda ve devletin k sa, orta ve uzun vadeli planlamalar  nda ö retmen 
yeti tirme politikalar n  belirleme hakk na sahiptir; ancak her anabilim dal n n tamamen ayn  
ö retim programlar n  uygulamas  da üniversitenin tan m na ayk r  görünmektedir. Bu çal ma, üç 
y l  a k n bir süredir uygulanmakta olan Frans z Dili E itimi yeni lisans program n n k sa bir 
de erlendirmesini yapmay  hedeflemektedir. Bu de erlendirme, Hacettepe Üniversitesi Frans z Dili 
E itimi Anabilim Dal ’n n eski lisans program  referans al narak ve her iki program n hedefledi i 
ö retmen profilleri aras ndaki fark ortaya konularak yap lacakt r. 

Anahtar kelimeler: Frans zca, e itim, e itim program , özerklik 

Introduction 

Les discussions sur les modèles de formation des enseignants, dans le monde et dans notre pays, 
remontent à loin. En Turquie, on a appliqué plusieurs modèles en la matière : le premier que l’on appelle 
« Écoles d’instituteur » (Tr. lkö retmen okullar ) est suivi des « Instituts de village » (Tr. Köy 
Enstitüleri) (1940-1954), propres à la Turquie, qui ont connu un grand succès à la fois dans le pays et 
dans le monde entier. Le modèle actuel, qui a confié la tâche de formation des enseignants aux 
universités, date de 1981 et suit le modèle appelé les « Instituts pédagogiques ». La loi pour 
l’enseignement supérieur (le 6 Novembre 1981), adoptée lors de la période de junte militaire et avec la 
fondation du Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK) le 6 novembre 1981, a mis fin aux « Instituts 
de pédagogie » et une nouvelle période a commencé : celle des facultés de pédagogie. 

Avec la fondation des facultés de pédagogie, plusieurs programmes de licence ont été élaborés dans 
l’objectif de répondre au besoin des professeurs du pays avec leurs jeunes diplômés. Dans la même 
période, certains professeurs, diplômés des instituts de pédagogie, ont assisté aux programmes 
universitaires pour obtenir le degré de licence. 



956 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

The targeted FLT teacher profile and the autonomy of faculties of education / B. Ayd n (pp. 954-964) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Actuellement, la tâche de formation des enseignants est exécutée dans les facultés de pédagogie soit par 
le biais programmes de licence soit par le biais des programmes de certificat de formation suivis par les 
diplômés ou par les étudiants de la dernière année des facultés des lettres et des sciences. Il faut 
souligner pourtant que ces programmes ne sont pas appréciés par les spécialistes du domaine du fait de 
la courte durée de cette formation et de sa qualité. De plus, à cause de ces programmes, le nombre des 
candidats qui attendent d’être nommés comme professeurs (de français) augmentent de jour en jour.   

À partir de l’année académique 2018-2019, les curricula de tous les programmes de licence des facultés 
de pédagogie en Turquie, ont été radicalement modifiés par le Conseil de l’enseignement supérieur 
(YÖK). En ce qui concerne les départements de didactique du français langue étrangère, ce nouveau 
curriculum a fait l’objet de débats qui n’ont pourtant pas abouti à une solution. Parmi les sujets critiqués 
se trouvent, d’une part, la baisse dans le nombre ainsi que dans les heures et les crédits ECTS des cours 
faits en langue française, de l’autre, la hausse importante dans le nombre des cours de connaissances 
professionnelles, de culture générale et de sciences de l’éducation dont la langue d’enseignement est le 
turc. A la suite de plusieurs renouvellements effectués dans le curriculum des départements formant les 
futurs enseignants, celui-ci s’avère être le plus catégorique étant donné qu’aucun droit de modification 
n’a été accordé aux départements des neuf universités qui forment des enseignants de français. Bien que 
soit entièrement admissible que chaque État détermine sa politique de formation des futurs enseignants 
selon les besoins du pays, le fait que tous les départements suivent un cursus « en tout point identique » 
va à l’encontre de la définition même de l’université. En effet, les départements de différentes universités 
doivent avoir le droit d’organiser leur curriculum en fonction de leur propre vision, sans s’éloigner du 
cadre défini par l’État. 

Cette étude portera sur une brève évaluation du nouveau curriculum, appliqué depuis plus de trois 
années dans les départements de didactique du FLE. L’objectif ultime de ce travail est de mettre en 
évidence certains inconvénients du curriculum en question. Pour ce faire, nous allons nous référer à 
l’ancien curriculum du département du FLE de l’université Hacettepe. Une analyse comparative 
permettra de faire des constatations sur la différence entre les profils d’enseignant visés par les deux 
curricula. 

La majorité des critiques faites contre le nouveau cursus ont essentiellement un caractère réactionnel 
contre la violation de l’autonomie des universités. Les différentes réprobations avaient en fait débuté le 
6 novembre 1981 où le Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK) avait été fondé par le Conseil de 
sécurité nationale après le coup d’État de 1980. Depuis cette année-là, on discute sur la définition de 
l’université ainsi que sur sa fonction sociale et politique. Lors de l’élaboration de cet article, le Conseil 
de l’enseignement supérieur a pris une décision importante accordant aux facultés de pédagogie le droit 
de décider les curricula de leurs programmes de licence (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/…). Cette 
décision importante mais tardive, qui va nous obliger de mener trois curricula en même temps, montre 
également le contexte universitaire turc. 

Il nous faut, tout d’abord, commencer par les définitions des notions d’université et d’autonomie.  

Université et autonomie 

Définie comme « établissement d’enseignement supérieur constitué par un ensemble d’unités de 
formation et de recherche, d’instituts, de centres et de laboratoires de recherche » (Petit Robert, 2009), 
l’université est un mot qui vient du latin (universitas) et qui veut dire « communauté », « totalité ». Il 
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est dérivé du mot universus, équivalent de l’univers en latin. C’est un nom dérivé de la famille 
étymologique « un », mot « issu du latin unus « un ; seul ; unique » […], rattaché à une racine 
indoeuropéenne signifiant « seul, unique […] » (ibid.). Cette même famille latine « se compose aussi de 
mots référant à plusieurs éléments formant un tout, un ensemble » comme dans les exemples d’univers, 
universel, universalité, université et uniate. Le mot université, dérivé de la famille étymologique « un » 
et du verbe « verser » issu du latin versare « faire tourner » qui, « par ses dérivés et composés, a donné 
des mots comprenant l’idée de changement d’orientation » comme dans l’exemple d’univers : tourné de 
manière à former un tout.  

« Le mouvement tournant peut tout mettre sens dessus dessous (renverser et renverse, bouleverser [  
boule], […], faire changer, s’éloigner (divers, diversité, diversifier, versicolore), jusqu’à la séparation 
(divorce) » (Petit Robert, 2009) 

À partir de ses racines étymologiques, on peut redéfinir la notion d’université comme établissement 
d’enseignement supérieur (un tout) ayant une diversité qui renverse, bouleverse, et qui 
fait changer. Quels sont les éléments qui constituent cette diversité ? Bien sûr, ce sont d’abord les 
disciplines, les domaines de spécialité des cadres académiques, la voix libre de tous les composants, y 
compris les étudiants, ce qui nécessite une atmosphère d’autonomie et de démocratie. 

Le Centre européen de l’UNESCO pour l’enseignement supérieur (CEPES) définit la notion d’autonomie 
en la matière comme « la prise de décision confiée aux universités » (CEPES, p. 2), ce qui rend la 
situation plus complexe car la définition de l’université implique la notion de « communauté » qui est 
composée, selon le CEPES, des « professeurs, jeunes chercheurs, étudiants de toutes catégories, 
administrateurs de l’université ». Le CEPES explique la complexité de la situation par les conflits 
éventuels de ces composantes et y ajoute des « forces externes qui réclament leur droit d’avoir voix au 
chapitre : gouvernements qui fournissent des fonds ou la société - au sens large – qui attend que les 
universités préparent des diplômés de bonne formation et une recherche de haute qualité […] » (ibid. p. 
2).  

L’état actuel des facultés de pédagogie en Turquie 

Les facultés de pédagogie au sein des universités turques sont celles qui souffrent le plus du manque 
d’autonomie universitaire, car depuis longtemps, les curricula des programmes de licence de ces facultés 
sont élaborés par le Conseil de l’enseignement supérieur en collaboration avec le ministère de 
l’Éducation nationale en fonction des qualifications d’enseignant requises par le ministère. 
L’intervention du ministère est admissible jusqu’à un certain degré, car c’est l’État qui est responsable 
de la formation des futures générations et qui est l’employeur principal des enseignants dans les écoles 
publiques. Il est vrai que l’encadrement des qualifications professionnelles des enseignants est l’une des 
missions de l’État, mais conformément à la définition de l’université qui exige une diversité d’approches, 
il faut de « différentes photos » prises par les spécialistes du domaine pour remplir ce cadre. En effet, 
les mêmes photos avec un cadrage identique n’auraient aucun intérêt dans une exposition. De la même 
manière, les critiques actuelles sont centrées sur un curriculum « identique » défini jusqu’au moindre 
détail par le Conseil sans accorder aux départements le droit d’être « différents ». 

Pour mieux comprendre ces critiques, une analyse comparative permettra de faire des constatations sur 
la différence entre les profils d’enseignant visés par l’ancien et le nouveau curricula qui sont appliqués à 
l’heure actuelle simultanément. 



958 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

The targeted FLT teacher profile and the autonomy of faculties of education / B. Ayd n (pp. 954-964) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Comparaison des deux curricula 

Le curriculum précédent, que nous allons appeler « ancien », date de l’an 2006. Jusqu’à celui de 2018 
que nous appellerons « nouveau », comme c’était le cas dans tous les départements des facultés de 
pédagogie, les départements de FLE avaient le droit d’organiser leur curriculum dans une certaine 
mesure laquelle leur donnait la chance d’y mettre leur marque de manière à les distinguer des autres 
départements de FLE. Grâce à cette « liberté », mot-clé de la définition universelle de l’université, 
chaque département avait un cachet particulier issu de l’identité et de la vision des universitaires. 

Avant de commencer la comparaison de deux curricula, il serait mieux de catégoriser les cours donnés 
dans les départements de FLE. Nous avons essentiellement trois catégories de cours : cours de domaine, 
cours de connaissances professionnelles et cours de culture générale. Le Tableau 1 peut mieux expliciter 
cette classification : 

Cours de domaine Cours de connaissances 
professionnelles 

Cours de culture 
générale 

Cours en français donnés par les 
enseignants des départements de 
la pédagogie du FLE : cours de 
langue (grammaire, lexicologie, 
etc.) ; cours de littérature ; cours 
destinés à l’enseignement du FLE 

Cours en turc donnés par les 
enseignants du département des sciences 
de l’éducation aux étudiants inscrits à 
tous les départements de la faculté de 
pédagogie : psychopédagogie, sociologie 
de l’éducation, gestion de classe, etc. 

Cours en turc donnés par 
les enseignants de la faculté : 
relations humaines et 
communication, art et 
esthétique, alimentation et 
santé, etc. 

Tableau 1: Catégories de cours donnés dans les départements de la pédagogie du FLE 

La critique essentielle adressée au nouveau curriculum concerne la hausse considérable dans le nombre 
des cours de connaissances professionnelles (ceux de sciences de l’éducation) et de culture générale dont 
la langue d’enseignement est le turc. En fait, cette critique peut être considérée comme l’aspect principal 
du problème ayant des sous-aspects liés à ce problème essentiel. La Figure 1 montre la comparaison des 
deux curricula au niveau du nombre des cours. Les cours de connaissances professionnelles en turc 
constituaient, dans l’ancien curriculum, 12,96% (avec 7 cours sur 54) des cours au total, tandis que dans 
le nouveau curriculum, on voit une hausse importante : cette catégorie occupe 29,41% du curriculum 
avec 20 cours sur 68 au total. Cette comparaison montre également la hausse considérable dans le 
nombre des cours au total (16,45%). La hausse dans le nombre des cours de connaissances 
professionnelles a une influence négative sur le nombre des cours de domaine, c’est-à-dire sur les cours 
faits en français. (ici, la couleur bleue représente l’ancien curriculum et le rouge, le nouveau curriculum.) 
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Figure 1 : Rapport des nombres de cours dans les deux curricula

Les sept cours de connaissances professionnelles contenus dans l’ancien curriculum constituaient la 
base des sciences de l’éducation : le Tableau 2 montre les cours de cette catégorie selon les deux 
curricula. 

Ce qui est le plus intéressant, c’est que le cours intitulé « Introduction à la science de l’éducation » de 
l’ancien curriculum s’est divisé en quatre cours qui constituent, au total, le contenu de ce même cours.

Une autre différence, c’est que le cours des « Technologies d’enseignement et élaboration des matériels 
didactiques » donné par les enseignants de notre département en langue française s’est transformé en 
un cours de connaissances professionnelles donné par les enseignants du département des sciences de 
l’éducation, en langue turque, en perdant à la fois la moitié de son nom et de son contenu : « élaboration 
des matériels didactiques ».
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Nombre de 
cours 
(ancien)

Ancien curriculum Nouveau curriculum
Nombre de 
cours 
(nouveau)

1

Introduction à la science de 
l’éducation

Introduction à l’éducation
1

Sociologie de l’éducation
2

Philosophie de l’éducation
3

Histoire de l’éducation turque
4

2 Psychopédagogie Psychopédagogie 5

3 Principes et méthodes 
d’enseignement Principes et méthodes d’enseignement 6

4 Évaluation dans l’enseignement Évaluation dans l’enseignement 7

5 Gestion de classe Gestion de classe 8

6 Guidance (et consultation 
psychologique) Guidance dans les écoles 9

7 Système éducatif turc et gestion 
d’école Système éducatif turc et gestion d’école 10

Technologies d’enseignement 11

Méthodes de recherche dans l’éducation 12

Éthique et morale dans l’éducation 13

Éducation spéciale et intégration 14

Tableau 2: Comparaison des cours de connaissances professionnelles

Il est à noter que les étudiants doivent prendre, hormis ces 14 cours, 6 autres cours sélectifs en turc 
proposés par la faculté de pédagogie.

Figure 2 : Répartition des ECTS de cours selon les catégories
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Comme la Figure 2 le montre, au niveau des ECTS, on observe une hausse de 16,67% dans la catégorie 
des cours de connaissances professionnelles. De même, pour ce qui est des ECTS de la catégorie de cours 
de culture générale, on observe une hausse de 3,34%. Par contre, pour les ECTS des cours de domaine 
faits en français, il s’agit d’une baisse de 20%, ce qui signifie que les nouveaux étudiants vont être exposés 
à la langue française beaucoup moins que les anciens.

La baisse observée dans les ECTS apparaît également dans le nombre des cours faits en français (15,19% 
de baisse). Comme la Figure 3 le montre, les cours dont la langue est le français occupe 51,47% du 
nouveau curriculum tandis qu’ils occupaient 66,66% de l’ancien curriculum.

Figure 3: Proportion des cours en français (par rapport au nombre des cours)

On peut mieux distinguer la baisse observée dans le nombre des cours faits en français dans les deux 
curricula grâce aux deux figures (Figure 4 et Figure 5) qui mettent au jour les rapports des heures 
consacrées à ces cours par rapport aux heures consacrées à ceux dans lesquels la langue d’enseignement 
n’est pas le français. Dans l’ancien, l’heure totale consacrée au français représentait 69% de l’ensemble 
du cursus. Avec la baisse dans le nombre de ces cours, on observe une baisse de 14%.

Figure 4 : Heure totale consacrée aux cours en français dans l’ancien curriculum
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Figure 5 : Heure totale consacrée aux cours en français dans l’ancien curriculum

Une autre critique importante faite au nouveau curriculum concerne la baisse observée dans les heures 
consacrées aux activités pratiques (une baisse de 4,55%).  

La baisse dans les heures consacrées aux activités pratiques (Figure 6) lesquelles étaient estimées 
insuffisantes par les étudiants de l’ancien curriculum sera encore plus insatisfaisant pour les étudiants 
du nouveau, car il s’agit d’une baisse de 8 heures par semaine dans les activités pratiques qui n’étaient 
déjà pas suffisantes pour les étudiants.

Figure 6 : Cours théoriques et activités pratiques des deux curricula

Conclusion

Il faut encore une fois rappeler que l’avenir d’un pays dépend incontestablement des enseignants bien 
formés. On sait très bien, aujourd’hui, qu’une bonne éducation est plus efficace que toutes les mesures 
de sécurité à prendre par les autorités. C’est pourquoi, chaque pays devrait y accorder de l’importance 
pour assurer sa continuité, et doit mener une politique d’éducation « nationale », et non 
gouvernementale. 
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Du fait de son rôle dans la tâche d’organiser le système éducatif selon sa politique nationale, l’État a le 
droit de participer, en tant que partie prenante, au processus d’élaboration des curricula. Pour ce faire, 
il doit bien définir le profil des enseignants, c’est-à-dire leurs caractéristiques essentielles selon sa 
politique nationale qui ne changera pas souvent et radicalement du jour au lendemain. Le contenu de ce 
cadre, tracé par les autorités étatiques et respecté par les facultés de pédagogie, doit être décidé par les 
Conseils académiques de ces mêmes institutions selon les critères scientifiques et les besoins actuels des 
domaines en question.  

Les données recueillies de l’analyse de la comparaison des deux derniers curricula des départements de 
didactique du français langue étrangère montrent l’importance des rôles attribués à chaque partie 
prenante de ce processus. Ignorer le rôle de l’une des parties prenantes concernées peut dégrader ce 
processus et ses résultats peuvent être dramatiques. A ce propos, Arnove (2003) attire l’attention sur le 
fait que « l’université a été et continue d’être utilisée afin de piloter – ou maîtriser – les rapports de force 
dans le domaine social, politique et économique » (cité par Denman, 2005). Or, les gouvernements ne 
doivent être que les représentants de la société en tenant compte des attentes de ces institutions. 

« Les pouvoirs publics affirment souvent qu’ils n’hésitent pas à transférer les décisions concernant 
les « affaires internes » de l’université à ceux qui en sont concernés, que cela revient en effet aux 
organismes des institutions elles-mêmes. Mais quelles sont les questions que l’on peut considérer 
« internes » ? Les décisions concernant les curricula et l’organisation de l’enseignement et de la 
recherche ont été mentionnées. Mais une fois mentionné le curriculum, l’hésitation s’est fait ressentir. 
Tandis que les universitaires sont considérés compétents pour élaborer un curriculum par exemple 
en sociologie, les autorités semblent être plus méfiantes quant à leur compétence d’organiser un 
programme de médecine et de formation pour l’enseignement primaire ou secondaire » (CEPES, p. 
5). 

Comme nous l’avons indiqué, la politique d’enseignement supérieur est naturellement menée et 
planifiée par l’État, mais une politique qui ignore les experts du domaine, ici les professeurs 
universitaires, sera vouée à l’échec. Par ailleurs, la politique collaborative en la matière ne doit pas 
changer de cap avec chaque nouveau gouvernement :   

« Aujourd’hui, dans n’importe quel domaine, on s’adresse aux experts pour résoudre nos problèmes. 
Les professeurs universitaires sont les experts en ce qui concerne l’enseignement et la recherche et 
par conséquent ils doivent être les mieux placés pour prendre des décisions sur ce qu’il faut enseigner, 
sur la manière d’enseigner, sur les problèmes qu’il faut adresser à la recherche, sur les questions qui 
paraissent les plus prometteuses pour des investigations supplémentaires, etc. » (CEPES, p. 5) 

Une autre constatation issue de ce travail est que le profil d’enseignant visé par ce nouveau curriculum 
est celui qui connaît en détail les sciences de l’éducation en sa langue maternelle sans pourtant connaître 
suffisamment son domaine de travail, autrement dit, la langue française. Selon Günday, « il semble 
impossible de former des enseignants de français qualifiés avec ce programme » (2019, p. 19). 

Un dernier résultat de ce travail montre qu’avec le nouveau cursus entré en vigueur, le futur enseignant 
de français va être doté de certaines connaissances théoriques, mais celles-ci ne pourront pas être 
suffisamment testées dans les activités pratiques. 
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59-Non deve essere una guerra: la viralità delle metafore belliche nel linguaggio 
della pandemia 

Antonella ELIA1 

APA: Elia, A. (2022). Non deve essere una guerra: La viralità delle metafore belliche nel linguaggio 
della pandemia. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 965-977. DOI: 
10.29000/rumelide.1074137. 

Riassunto 

Si presenterà in questo articolo una riflessione sulla cornice retorica bellica dominante in Italia 
durante la pandemia da Covid-19. La guerra causando sofferenza, privazione, devastazione e morte, 
rappresenta una minaccia costante all’ integrità fisica delle persone. Dopo l’epidemia di Sars del 
2003, l’immagine drammatica della guerra che mette in pericolo la salute e la vita delle persone, è 
ritornata prepotentemente alla ribalta nel 2020. Al repertorio delle metafore belliche hanno attinto 
diffusamente non solo medici, politici, giornalisti, opinionisti, ma anche comuni cittadini.  Dopo un 
excursus storico sul ruolo della metafora nella poesia e nei linguaggi specialistici, si passerà ad una 
riflessione basata sull’evidenza di un microcorpus nato dalla raccolta di duecento titoli di articoli di 
giornale, video, inchieste, sondaggi, libri e interviste collezionati sul web. I titoli selezionati sono una 
dimostrazione tangibile della pervasiva propensione degli italiani al ricorso alle metafore belliche e 
al lessico della guerra nella comunicazione quotidiana, giornalistica, politica e scientifica. 
Accomunare due fenomeni come la “pandemia” e la “guerra” è un’attitudine molto pericolosa. Si è 
visto infatti come quest’aggressività verbale abbia prodotto risultati non molto rassicuranti. Ci si 
auspica, pertanto, l’adozione in futuro di scelte lessicali e metaforiche meno belligeranti e violente e 
la loro sostituzione con una dimensione metaforica ispirata a principi e valori pacifisti, che 
incoraggino lo spirito di collaborazione, unità, solidarietà e responsabilità civile. 

Parole chiave: Pandemia, Metafore, Guerra, Covid-19, Solidarietà 

It must not be a war: The virality of war metaphors in the pandemic language 

Abstract 

This article is a reflection on the war rhetoric framework dominant in Italy during the Covid-19 
pandemic. War represents a constant threat to the physical integrity of people since it causes 
suffering, deprivation, devastation and death. After the SARS epidemic in 2003, the dramatic image 
of the war that endangers people’s health and life came back to the fore in 2020. Not only doctors, 
politicians, journalists, opinion leaders but also ordinary citizens drew widely from the war 
metaphors’ repertoire. After a historical excursus on the role of metaphor in poetry and in “language 
for specific purposes”, a reflection based on the investigation of a microcorpus born from the 
collection of two hundred titles of newspaper articles, videos, surveys, books and interviews collected 
on the web has been carried out. The selected titles are a tangible demonstration of the pervasive 
inclination of Italians towards the use of war metaphors in their daily, journalistic, political and 
scientific communication. It is a very dangerous attitude combining two phenomena such as 
“pandemic” and “war”. It has been noticed that this verbal aggressiveness has produced results which 

                                                             
1  Doç. Dr., stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bat  Dilleri ve Edebiyatlar  Bölümü, talyan Dili ve Edebiyat  ABD 

( stanbul, Türkiye), antonellaelia@libero.it, ORCID ID: 0000-0002-6019-7349 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
20.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074137]  
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are not very reassuring. Therefore, we hope for the adoption of metaphors and words less violent in 
the future and their replacement with a metaphorical dimension inspired by pacifist principles and 
values, which will encourage the spirit of collaboration, unity, solidarity and civil responsibility. 

Keywords: Pandemic, Metaphors, War, Covid-19, Solidarity 

 

Bu bir sava  olmamal : Pandemi dilinde virüs kaynakl  sava  metaforlar  

Öz 

Bu makalede covid-19 pandemisi esnas nda talya’ da egemen olan sava  söylemi çerçevesinin 
yans mas  sunulacakt r. Ist raba, yoklu a, ölüm ve y k ma neden olan sava , ki inin fiziksel 
bütünlü ünün de i mez tehdidini temsil eder. 2003’ de ki Sars salg n ndan sonra, 2020’ de 
insanlar n hayat n  ve sa l n  tehlikeye sokan dramatik sava  görüntüsü sert bir ekilde gündeme 
geri döndü. Yaln zca sa l k çal anlar , politikac lar, gazeteciler de il, ayn  zamanda bölge belediyeleri 
de yayg n bir ekilde sava  metaforlar  kullan m na do ru çekildiler. Metaforlar n, uzmanl k 
dillerinde ve iirlerdeki kullan mlar na bir göz att ktan sonra, internet röportajlar na, kitaplara, 
ara t rmalara, soru turmalara, videolara ve gazete yaz lar ndan derlenen iki yüz ba l a 
yans malar na geçilecektir. Seçilen ba l klar talyanlar n gözle görülür bir yayg nl kla bilimsel ve 
politik, yaz l  bas n ve günlük ileti imlerinde sava  terimlerini ve sava  metaforlar n  kulland klar n  
göstermektedir. Sava  ve pandemi kavramlar n  birle tirmek çok tehlikeli bir durumdur. Gerçekte, 
bu denli agresif sözcüklerin pek de güven verici sonuçlar üretmedi i görülmü tür. Dolay s yla 
gelecekte, sivil sorumluluk, sivil dayan ma, birlik ve i birli i ruhunu te vik edici, bar ç l de er ve 
ilkelerden esinlenen daha az tehlikeli ve daha az sava  içeren metaforlar n benimsenmesi 
umulmaktad r. 

Anahtar kelimeler: Pandemi, metafor, sava , Covid-19, dayan ma 

Introduzione 

Durante la pandemia, in televisione, nei giornali, scorrendo le notizie sui cellulari, dappertutto si è 
sentito spesso dire di “essere in guerra”. L’emergenza Covid-19 è stata, e continua tuttora ad essere 
trattata quasi ovunque, con un linguaggio bellico. Si sente parlare di “fronte del virus”, di “nemico 
invisibile”, di “trincea” negli ospedali, di “esercito” di medici e infermieri, di “guerra” contro il virus. 
Sono questi solo alcuni esempi per comprendere la cornice retorica dominante in Italia e nel mondo, 
durante l’emergenza pandemica scoppiata nel 2019 e che continua tuttora ad essere in corso. 

Dopo un breve excursus storico e dopo aver tracciato il ruolo della metafora nella poesia, nella narrativa, 
nei linguaggi settoriali e nella comunicazione economica, politica e scientifica, partendo dalle 
teorizzazioni di Lakoff e Johnson (1980), si passerà ad analizzare i punti di vista espressi, in tempi 
recenti, da diversi ricercatori e giornalisti.  

La linguistica, le neuroscienze applicate e la linguistica dei corpora, ci dimostrano come le parole non 
sono solo asettiche e neutrali descrizioni del mondo, ma contribuiscano in modo determinante a crearlo, 
forgiando l’immaginazione, il comportamento e le azioni del singolo individuo e della collettività. L’ 
articolo si conclude con una riflessione sulla necessità e l’urgenza di intervenire proprio a livello retorico 
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per modificare il linguaggio e il punto di vista che, inevitabilmente, viene veicolato e plasmato dalle 
parole e dal mondo metaforicamente dominante.  

Le parole e le metafore hanno il potere di definire la realtà, poiché attivano tutta una serie di implicazioni 
interconnesse che mettono in luce solo alcuni aspetti del nostro mondo, offuscandone e nascondendone 
altri. Come ci hanno insegnato Lakoff e Johnson (1980), se si accetta una dimensione metaforica che si 
focalizzi solo su quegli aspetti dell’esperienza che essa mette in luce, inevitabilmente si finisce per 
considerare le implicazioni metaforiche che esse veicolano come reali e veritiere. Per tale motivo, 
sarebbe certamente più salutare ripensare la retorica della pandemia, partendo proprio dal linguaggio. 
Ciò offrirebbe l’opportunità di inquadrare e offrire una diversa prospettiva all’emergenza sanitaria e alle 
strategie politiche da mettere in campo. 

1. Il ruolo della metafora in una prospettiva diacronica 

La metafora dal latino “metaphora”, derivato dal greco  "metaféro", letteralmente 
“trasferimento”, è una «figura retorica basata su una similitudine sottintesa», in cui, attraverso 
l’analogia, si utilizzano parole diverse per veicolare un concetto specifico (Corno, 2011). Aristotele definì 
la metafora, nella “Poetica” (334-330 a.C.), con queste parole (Paduano, 1998, p. 38): 

«La metafora consiste nel trasferire a un oggetto il nome che è proprio di un altro: e questo 
trasferimento avviene, o dal genere alla specie, o dalla specie al genere, o da specie a specie, o per 
analogia». 

Si può considerare la definizione proposta da Aristotele come il punto di partenza per un’indagine sulla 
“regina” delle figure retoriche. Aristotele concepiva la metafora come un «trasloco» attraverso cui si 
assiste alla dislocazione di un significato in altro contesto. In un passaggio della “Retorica” (330 a.C.) 
Aristotele sostiene che «essere capaci, in filosofia, di cogliere l’analogia, anche tra cose molto differenti, 
è espressione di una grande capacità intuitiva» (Dorati, 1996, p. 22). 

La metafora è stata definita nel passato anche come una sorta di “similitudine abbreviata”. Questa sua 
peculiarità era stata evidenziata anche nell’Antichità dai Latini.  Cicerone, infatti, la definisce nel “De 
oratore” (III, XXXIX, 157) come «una breve similitudine ridotta a un’unica parola […] messa in un posto 
altrui come se fosse il suo» (Li Causi et al., 2015).  

Aristotele attribuì alla metafora un ruolo cruciale nella conoscenza, tuttavia questa figura retorica ha 
subito un declassamento nel corso dei secoli poiché fino all’inizio del XXI secolo gli si è attribuita solo 
la funzione di artifizio ornamentale all’interno del componimento poetico (Piredda, 2017).   

La metafora è stata la figura retorica più amata nel Seicento, in particolare dalla Letteratura Barocca in 
cui «la natura subisce, attraverso la metafora, un processo di trasfigurazione artistica» (Conte, 2016, p. 
58). Nel XVII secolo, non solo poeti, ma anche trattatisti, oratori e predicatori hanno allietato e persuaso 
il pubblico del tempo ricorrendo al mondo metaforico, creando un’abbondanza di immagini spesso 
riversate sullo stesso oggetto. Emanuele Tesauro, storico e letterato italiano vissuto nel 1600, incarna il 
piacere e il diletto del poeta barocco nel far ricorso a un linguaggio espressivo forbito e ricercato. I poeti 
del Seicento, oltre a ampliare il repertorio o rimodellare metafore già note, ne inventano anche di nuove, 
trasformando, ad esempio, “i capelli d’oro”, metafora troppo banale e scontata, in “lacci dorati”, “solchi 
d’oro” e “ricchi flagelli”.  
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Solo due secoli più tardi, nell’Ottocento, è stata finalmente riconosciuta alla metafora una funzione 
fondamentale nel linguaggio e nella comunicazione. Piredda (2017) evidenzia come, si deve 
riconoscere a Giacomo Leopardi il ruolo di precursore poiché, con un secolo di anticipo, ha sottolineato 
la creatività insita in questa figura retorica, evidenziandone anche la sua dimensione cognitiva.  Solo un 
secolo più tardi, infatti le teorie elaborate nel XX secolo svilupperanno sistematicamente l’approccio che 
il sommo poeta era riuscito istintivamente ad intuire. Leopardi nello Zibaldone (1817-1832) elabora 
delle riflessioni interessanti a riguardo (Cacciapuoti, 2019). Contrariamente a coloro che credono che 
sia soltanto una figura di discorso atta ad abbellire le composizioni poetiche, per Leopardi la metafora 
svolgeva un ruolo determinante perché «la massima parte di qualunque linguaggio umano è composto 
da metafore», da poche metafore originali (che Leopardi chiama “radici”) dalle quali «il linguaggio si 
dilatò massimamente a forza di similitudini e di rapporti». La metafora si trova, quindi, alla base non 
solo del linguaggio poetico, ma anche del linguaggio tout-court (Piredda, 2017). Leopardi è così riuscito 
ad intuire, in anticipo rispetto ai tempi, il ruolo cruciale svolto da questa figura retorica nell’universo 
linguistico. Le sue intuizioni saranno poi riprese e sviluppate nel 1900.  

Tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, anche i poeti decadenti italiani hanno attinto estesamente al 
repertorio delle figure retoriche, ricorrendo frequentemente non solo alla metafora, ma anche 
all’analogia e alla sinestesia. Il repertorio metaforico decadente fa un uso ermetico ed originale della 
metafora che diventa espressione simbolica del mondo, dove ogni cosa rimanda ad altro, dove vengono 
esplicitate le misteriose relazioni che legano le cose più diverse ed apparentemente slegate. La missione 
del poeta sarà, quindi, quella di portare alla luce le corrispondenze e gli indecifrabili legami esistenti nel 
mondo. Le metafore della poesia decadente sono molto forti, creano connessioni inconsuete se non 
addirittura oscure, tra realtà molto diverse e lontane tra loro non sempre legate da una relazione 
esplicita.   

A partire dalla seconda metà del XX secolo la metafora è stata rivalutata come parte fondamentale del 
linguaggio e le è stato riconosciuto un valore non solo estetico ma anche, e soprattutto, cognitivo e 
funzionale. Piredda (2017, p. 31-33) cita, a riguardo, le teorie di Hilary Putnam (1987, p. 39), secondo 
cui «la metafora può essere usata per costituire teorie» e cita anche il pensiero di Max Black (1954), 
secondo cui l’uso della metafora permette di acquisire nuove conoscenze e Richard Boyd (1983, p. 22) 
che sostiene che la metafora «è uno dei molti mezzi disponibili alla comunità scientifica per assolvere il 
compito dell’accomodamento del linguaggio alla struttura causale del mondo per cui risulta essere 
estremamente utile nella descrizione  delle nuove scoperte che ancora non sono state battezzate con 
alcun nome».  

2. La metafora nei linguaggi settoriali  

I linguaggi settoriali, sono stati considerati fino a qualche decennio fa oggettivi e impersonali, pertanto 
non hanno costituito un’area di specifico interesse per la ricerca linguistica. Tuttavia, questa posizione 
è recentemente cambiata poiché è stato notato come, non solo la poesia e la narrativa, ma anche i 
linguaggi specialistici facciano largo uso di figure retoriche. Le metafore, permettono di giustificare 
azioni politiche ed economiche e rappresentano i nostri principali strumenti di comprensione, 
influenzando il nostro operato e, pertanto, rivestono un ruolo centrale nella costruzione del discorso 
politico ed economico.  

Verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso, l’analisi linguistica ha evidenziato la presenza 
metaforica nel discorso economico, rivelando il carattere soggettivo di una scienza tradizionalmente 
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considerata “positivista”. Partendo da questi presupposti, McCloskey (1985) dimostra come il confine 
tra le due aree non è così definito e circoscritto, come potrebbe apparire a primo acchito. La presenza 
delle metafore nel discorso economico, è la dimostrazione più evidente del predominio della retorica 
anche nei linguaggi settoriali. 

Gomez de Ayala, (2010) citando Gotti (1991, p. 48), evidenzia come il linguaggio economico è 
ricchissimo di metafore, le quali sono oramai talmente integrate nel linguaggio comune da essere 
divenute quasi irriconoscibili. Si pensi ad esempio ad espressioni come “equilibrio del mercato”, 
“elasticità della domanda”, “stato di depressione economica”, alla “concorrenza tra più imprese”, ecc. 
Questa peculiarità del discorso economico è l’ennesima dimostrazione di come i canoni classici di 
monoreferenzialità, trasparenza e precisione, attribuiti ai linguaggi specialistici, vengano spesso 
infranti. 

Passando al discorso politico si nota come, anche in questo ambito in cui sono definite realtà complesse 
e fenomeni astratti come “potere”, “sovranità”, “comunità”, ecc., l’impiego della metafora è molto 
diffuso. Il discorso politico ricorre spesso a questo espediente retorico per dipingere in modo ironico o 
polemico il proprio avversario politico (Trupia, 2016). Le metafore politiche più ricorrenti attingono 
all’area della “guerra” e della “violenza”2 tuttavia, il discorso politico dimostra tutta la sua estrosa 
originalità attingendo a inaspettate aree semantiche: dalla botanica, alla zoologia, dalla geografia, alla 
fonografia, alla navigazione»3.  

Anche la Scienza e la Medicina attingono generosamente al repertorio metaforico. Ciò avviene perché 
spesso devono essere esplicitati concetti astratti di difficile comprensione, pertanto il ricorso alla 
metafora offre la possibilità di attingere al codice visivo per estrinsecare concetti altrimenti ostici da 
definire e comprendere.   

3. Le metafore nella comunicazione quotidiana e giornalistica 

Le metafore sono largamente impiegate anche nella comunicazione quotidiana e, poiché hanno subito 
un processo di normalizzazione e istituzionalizzazione non sono più avvertite come tali. In questo caso 
sono definite “catacresi”4 (dal greco «abuso») (Luperini et al., 1996). 

                                                             
2  Numerose immagini belliche si trovano in due interviste rilasciate al Corriere della Sera da Umberto Bossi, fondatore del 

partito della Lega Nord (27 febbraio 1996, p. 7). Si citano alcune sue affermazioni «Quando gli eserciti vanno in battaglia, 
se un capitano perde la strada o rimane a casa, cosa vuole che conti? La Lega deve andare da sola, oramai tutto è pronto 
per la grande battaglia»; ed ancora: «La Lega ha già la sua via tracciata: la battaglia per l’indipendenza del Nord. E adesso, 
invece di combattere, dovremmo ritirarci? Per la Lega è arrivato il momento di lanciare i suoi uomini all’assalto, Oramai 
siamo nel campo di combattimento e non è possibile scappare» (Trupia, 2016). In un’altra intervista (L’Espresso, 22 marzo 
1996, p. 12) Bossi minaccia: «Se destra e sinistra insisteranno per governare insieme e per avviare la controriforma 
istituzionale, allora il grande popolo del Nord scenderà sul piede di guerra, Chi tenta di accoltellarci alle spalle e poi non 
ci riesce, dovrà pagarla» (Trupia, 2016).  

3  Trupia F. (2016) nella sua analisi delle metafore utilizzate da noti politici del XX secolo, evidenzia come si passa dall’uso 
di “metafore botaniche” con Gianfranco Fini (Il Polo non è una margherita con un solo petalo), a “metafore zoologiche”, 
alla “patologia” e alla “geografia” con Massimo D’Alema (Dotti era una colomba? Da quelle parti le fanno allo spiedo, La 
destra non è la medicina, è la malattia, La destra è un torrente in piena che travolge tutti gli argini e alza un fondale 
melmoso), alla “fonografia” con Lamberto Dini (Berlusconi è un grammofono che suona sempre la stessa musica), alla 
“navigazione” con Silvio Berlusconi (Non si può pensare di lasciare il timone della nave dello Stato nelle mani degli stessi 
piloti che l’hanno portata sugli scogli)».  

4  Alcuni esempi molto diffusi di “catacresi” nella lingua italiana sono: “il collo della bottiglia”, “un raggio di speranza”, “la 
gamba del tavolo”, “un cuore di pietra”, “albero motore”, “letto del fiume”, “stare a cavallo”, “calzare un guanto”, “ai piedi 
di un albero, di una montagna”, ecc.  



970 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

It must not be a war: The virality of war metaphors in the pandemic language / A. Elia (pp. 965-977) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Quindi, non solo nella poesia, nella narrativa e nei linguaggi settoriali, ma anche nella comunicazione 
quotidiana e nel giornalismo le metafore svolgono un ruolo cruciale nel modellare il pensiero e le 
modalità di azione di un popolo. 

Cruciale, a riguardo, è il pensiero espresso da John Lakoff & Mark Johnson (1980, p. 45) che evidenziano 
la presenza delle metafore nel «linguaggio quotidiano, nel pensiero e nell’azione»: 

«Il nostro comune sistema concettuale, in base al quale pensiamo e agiamo è essenzialmente di 
natura metaforica. […] Organizzando gli eventi secondo modelli metaforici, le persone possono 
categorizzarli, comprenderli e ricordarli in base alla conoscenza che vantano in altri domini di 
esperienza; anche le azioni che si compiono possono essere governate da funzioni linguistiche al cui 
interno opera una concettualizzazione metaforica».  

 

Numerose le espressioni metaforiche individuate dai due linguisti. La loro analisi sottolinea, dunque, il 
ruolo cruciale svolto dalle metafore che si incontrano non solo nella lingua ma «ancor più e prima 
ancora, all’interno degli stessi processi di pensiero». Lakoff & Johnson sostengono come «il nostro 
comune sistema concettuale, in base al quale pensiamo, agiamo e ci rapportiamo agli altri, sia 
essenzialmente di natura metaforica». Tuttavia, nella quotidianità delle pratiche discorsive in cui 
vengono prodotte, a volte i loro contenuti non vengono immediatamente riconosciuti come metafore, 
sembrando un riflesso oggettivo della realtà. A titolo esplicativo, i due linguisti concentrano la loro 
analisi sulla metafora concettuale sottesa al concetto di discussione e ci dicono «la discussione è una 
guerra e questa metafora è riflessa in una grande varietà di espressioni presenti nel nostro linguaggio 
quotidiano»5 (Lakoff & Johnson, 1980, p. 20).  

Il linguaggio metaforico è molto complesso e nel contempo ambiguo proprio perché, se da un lato mette 
in luce una linea interpretativa, nel contempo offusca altre visioni e altre idee che avrebbero potuto 
essere altrettanto valide. Un concetto metaforico, come appunto è vedere “la discussione come una 
guerra”, eclisserà altri aspetti come ad esempio la dimensione collaborativa e il costruttivo scambio di 
vedute che una sana discussione potrebbe generare. In breve, Lakoff & Johnson evidenziano come 
un’alta percentuale di ciò che facciamo ruoti intorno al concetto di guerra. Pertanto, poiché i processi di 
pensiero sono largamente metaforici, la metafora non è una questione unicamente e squisitamente 
linguistica, ma ha un peso determinante nel forgiare il pensiero e le azioni sociali.  

Queste potenzialità del linguaggio sono ben conosciute dalla comunicazione mediatica che spesso fa leva 
sull’emotività utilizzando le metafore comunicative per indirizzare ed influenzare il pensiero e le 
opinioni del grande pubblico. 

4. Pandemia e metafore belliche 

La metafora bellica è diffusamente presente in ambito medico, scientifico e giornalistico. Ancor prima 
dell’avvento del Coronavirus, l’aggressività linguistica rintracciabile nell’uso metaforico era già 
diffusamente presente in questo ambito. Espressioni come “guerra contro il cancro”, “cellule killer”, 
“lotta all’Aids”, ecc. sono usi metaforici già noti e familiari nella comunicazione mediatica. 

                                                             
5  Si riportano, di seguito, a titolo di esempio, alcuni esempi tratti dal celebre saggio di Lakoff & Johnson (1980, p. 20) 

Metafora e vita quotidiana: «LA D SCUSS ONE È UNA GUERRA: Le tue richieste sono indifendibili; Egli ha attaccato ogni 
punto debole della mia argomentazione; Le sue critiche hanno colpito nel segno; Ha demolito il suo argomento; Non ha 
mai avuto la meglio su di me in una discussione; Non sei d’accordo? Va bene spara; Se usi questa strategia ti fa fuori in un 
minuto; Egli ha distrutto tutti i miei argomenti». 
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Con la pandemia da Covid-19, il linguaggio della guerra ritorna prepotentemente alla ribalta e le 
metafore belliche diventano dei veri e propri cliché. 

Si sente parlare di “fronte del virus”, di “trincea negli ospedali”, mascherine e ventilatori si trasformano 
in “munizioni per combattere la guerra”, sindaci e governatori diventano le “sentinelle” del territorio. 
L’“esercito” di medici e infermieri si mobilita per “combattere una guerra” difficile e insidiosa. L’unica 
“arma” per “difendersi” è rispettare l’“ordine” di stare in casa e seguire “le regole”. Gli ammalati 
metaforicamente diventano le “perdite di un conflitto” e i medici e gli infermieri gli “eroi impegnati in 
prima linea in una guerra difficile”. Le case sono definite come le “prigioni” con “sbarre invisibili” e, tutti 
siamo chiamati a una “guerra di trincea”, per arginare il propagarsi della pandemia. Inoltre, come in 
ogni guerra, è necessario rispettare una “rigida disciplina” militaresca, per proteggere la popolazione ed 
evitare il collasso del sistema sanitario.  

Una tra le espressioni più diffuse durante la pandemia è stata sicuramente la metafora del Coronavirus 
come “nemico invisibile” a cui la società ha dichiarato “guerra”. Il giornalista Giancarlo Sturloni 
(2020) in un articolo online ci riporta un tweet del virologo Roberto Burioni in cui dichiara: 

«Resisteremo e combatteremo ovunque, nelle case, nei luoghi di lavoro. Aiutando i più deboli e 
sacrificandoci per un domani migliore. E poi ci rifaremo. Coronavirus, non vincerai. Ne abbiamo 
cacciati di peggiori (9 marzo 2020)». 

Le parole del virologo sembrano la chiamata alle armi di un generale per respingere l’invasore, piuttosto 
che il discorso di un medico. Anche Giuseppe Conte, l’ex Presidente del Consiglio del governo italiano, 
in un post sui social network scrive, attingendo ancora una volta al repertorio bellico (Sturloni, 2020): 

 

«Lo Stato siamo noi: 60 milioni di cittadini che lottano insieme, con forza e coraggio, per sconfiggere 
questo nemico invisibile. Mai come adesso l’Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi 
il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi (17 marzo 
2020)». 

Non è esente dalla fascinazione delle metafore belliche neanche il Presidente francese Emmanuel 
Macron che in un discorso pubblico, nel marzo 2020, parlando al popolo francese, ha ripetutamente 
pronunciato per ben sette volte, «Nous sommes en guerre» (Sturloni, 2020). 

Quando un repertorio metaforico è proposto così diffusamente e insistentemente è inevitabile che 
l’immaginario collettivo subisca una trasformazione da cui scaturirà una differente percezione della 
realtà. Come si è detto, non è la prima volta che le emergenze sanitarie utilizzino le metafore belliche e 
identifichino l’agente esterno, il virus, come il nemico. Ciò serve a unire il popolo contro un obiettivo 
comune, a infondere coraggio e incitare alla resistenza e far nascere l’orgoglio patriottico e lo spirito 
unitario, come in guerra. Per quanto riguarda le origini delle metafore belliche in ambito scientifico,  
Sturloni (2020) nel suo articolo, ci fornisce una spiegazione storica evidenziando come:  

«L’origine delle metafore belliche è associata allo stretto legame fra le campagne militari e la 
diffusione delle malattie infettive che, in passato, venivano spesso portate dalle truppe. […] In 
letteratura si trovano numerosi esempi che mostrano come il linguaggio bellico sia pervasivo in 
Medicina. […] L’impiego del gergo militaresco trova giustificazione nel suo potere di mobilitazione. 
Nella clinica, si ritiene che possa tenere alto il morale dei pazienti. […] Sul piano sociale, suona come 
un appello alla nazione […] e incoraggia la popolazione ad accettare i sacrifici imposti in virtù di una 
causa comune». 
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Ciò ci fa comprendere come non sia certo una novità l’uso (per non dire abuso) del linguaggio militaresco 
in ambito giornalistico, politico e medico-scientifico. L’attrazione verso questa tipologia di connotazione 
metaforica è comprensibile perché l’immaginario collettivo è colpito e reagisce a queste rappresentazioni 
molto forti.  

La guerra e le accuse, che l’ex-presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente rivolto alla 
Cina e all’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la presunta responsabilità nella diffusione del 
Covid-19, esprimono la necessità di identificare un nemico e l’incapacità di portare avanti, a livello 
internazionale, un piano sanitario condiviso e pacifista. La guerra, per antonomasia, necessita di un 
avversario. In principio, quando è esplosa la pandemia, il nemico è stato inizialmen te identificato 
nel popolo cinese; in Italia, nei lombardi, nei meridionali di ritorno al Sud, anche gli sportivi che 
facevano jogging, come chi portava a spasso il cane, sono stati etichettati come “untori”. Addossare 
la colpa a terze persone, è una tentazione antica come il mondo. Il malato, “l’untore”, come nel 
Seicento, è colui che deve essere allontanato e colpevolizzato poiché malato e, in quanto tale, 
pericoloso. Il prof. Piazza, intervistato dal giornalista La Magna (2020) dichiara online:  

«L’individuazione di capri espiatori è un meccanismo sociale antico che scatta ogniqualvolta ci si 
trova ad affrontare una situazione di emergenza. “Prima gli untori erano i migranti in generale (che 
sarebbero stati portatori di malattie, ovviamente in maniera infondata), poi i cinesi (che adesso invece 
ci mandano medici e aiuti sanitari), poi gli italiani (quelli del Nord in particolare) sono stati 
considerati untori all’estero, ed ora nel nostro Paese lo sono diventati coloro che “vanno in giro per le 
strade”, anche se nella stragrande maggioranza dei casi con motivi validi e fondati.»6. 

Gli scienziati temono che un impiego così massiccio del repertorio bellico possa creare effetti deleteri 
anche a livello scientifico non rappresentando un approccio valido ed efficace alla risoluzione 
dell’emergenza sanitaria. Quando gli scienziati e i medici adottano un idioma belligerante, assumono 
anche un atteggiamento “aggressivo” verso il problema da risolvere. Quando virus e batteri vengono 
definiti come “i nemici”, lo scopo è solo ed unicamente finalizzato a distruggere e sconfiggere 
l’“avversario”, perdendo di vista l’opportunità di valutare il problema nella sua interezza e non solo 
nell’ottica militaresca di “attacco e difesa”.  

5. Corpus e analisi 

La presenza pervasiva delle metafore belliche nel linguaggio della pandemia è stata documentata oltre 
dalle testimonianze succitate, da un micro-corpus tematico creato ad hoc.  

Il corpus è una testimonianza tangibile, sia nella comunicazione quotidiana, che giornalistica, politica e 
scientifica della predilezione degli italiani per questa tipologia di linguaggio quando si parla di 
Coronavirus. Il corpus è composto da duecento titoli di articoli, video, inchieste, sondaggi ed interviste 
raccolti sul web e sulla stampa da marzo 2020 a aprile 2021, al fine di verificare la ricorrenza di 
espressioni, lemmi e metafore di natura bellica. Il corpus è stato interrogato con il “Corpus Query Tool” 
Antconc, un software creato da Laurence Antony7 che ha permesso di selezionare le keywords, cioè le 
parole che presentavano una maggiore frequenza d’uso.  AntConc ha permesso di riordinare i risultati 
in modo da isolare specifici lemmi ricorrenti nei testi che vanno a formare il microcorpus in questione. 
Le occorrenze presenti rappresentano un’evidente testimonianza del linguaggio bellico in ambito 

                                                             
6  Il prof. Giovanni Piazza è professore associato di “Sociologia dei Fenomeni Politici”, presso l’Università di Catania. 
7  Laurence Antony (http://www.laurenceanthony.net/software/antconc) è professore ordinario c/o la dacoltà di “Scienze 

e Ingegneria” dell’Università Waseda, in Giappone. È il direttore del “Center for English Language Education” in Science 
and Engineering” (Celese).  
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giornalistico, politico e scientifico che, con tutto il loro carico simbolico ed emotivo è stato, come più 
volte sottolineato da prospettive diverse, quello preferito nella retorica della pandemia.  

Nei titoli estratti dal corpus, i vocaboli e i verbi ad alta frequenza sono risultati essere: “nemico” (30), 
“guerra” (28), “lotta” (19), “attacco” (15), “invasione” (14), “attaccare” (13), “battaglia” (13),  “difesa” (13), 
“combattere” (12), “difendersi” (11), “resistere” (11) “fronte” (6), “trincea”(5), “strategia” (4), “campo 
minato” (3), “prima linea” (3), ecc.    

Questa analisi quantitativa, benché misuri solo gli indici di frequenza su un piccolo campione composto 
di 200 titoli, non fa che confermare l’aggressività del linguaggio in uso in ambito giornalistico e 
scientifico.  Come si evince visivamente dal grafico (tab. 1),  “nemico”, “guerra” e  “lotta” sono le 3 parole  
che registrano la più alta frequenza d’uso.  

A titolo esemplificativo si riportata nella tab.2, un estratto di alcuni titoli che vanno a costituire il corpus 
in questione.  

 
Tab. 1 
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Coronavirus, ecco perché per l'economia è peggio di una guerra 
Repubblica (4 marzo 2020)  
 
Coronavirus, è la nostra guerra: gli errori dei potenti e la morte degli eroi 
OglioPo News (25 aprile 2020)  
 
Il Coronavirus è una guerra mondiale?  
In Side Over (29 aprile 2020)  
 
Il Coronavirus, la guerra e un futuro incerto  
La regione (18 maggio 202o) 
 
Coronavirus e “guerra economica” 
La voce del Trentino (7 maggio 2020) 
 
25 Aprile «Coronavirus nemico invisibile. Lo batteremo con l’unità, come 75 anni fa» 
Il Giunco (25 giugno 2020) 
 
Guerra e Pace: emergenza Coronavirus  
YouTube (20 luglio 2020)  
 
Il sole 24 ore (25 marzo 2020)"Il Coronavirus è anche peggio della guerra" 
Live Sicilia (24 settembre 202o) 
 
Coronavirus: è guerra anche alla libertà e alla privacy? 
AgoraVox (28 luglio  2020)  
 
In guerra, senza una guerra 
Il Bo Live- Università di Padova (18 novembre 2020) 
 
Covid-19 Usa: Trump va alla guerra contro Oms e governatori  
Start Mag (15 agosto 2020) 
 
Radovanovic: «Il Coronavirus è un nemico invisibile, peggio della guerra» 
Il secolo XIX (22 settembre 2020) 
 
Coronavirus: Il Nemico Invisibile 
Ferdinando Pellegrino website (3 ottobre 2021) 
 
Coronavirus, Conte alla Camera: «Combattiamo nemico invisibile e insidioso» 
Corriere della Sera (25 novembre 2020) 
 
Conosci il tuo nemico: Cos'è, da dove viene e cosa ci insegna il coronavirus 
Biblioteche di Roma (dicembre 2020) 
 
Coronavirus. Il nemico invisibile. La minaccia globale, il paradigma della paura e la militarizzazione del paese 
Enrica Perucchietti, Luca D'Auria (dicembre 2020) 
 
Ecco perché la battaglia contro il Coronavirus sarà lunga 
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Aska news (27 gennaio 2021) 
 
Coronavirus: è la terza guerra mondiale biologica? L’inquietante ipotesi sulla sua origine 
Il Denaro (15 gennaio 2021)  
 
Il campo minato del “decreto maggio”  
Linkiesta (5 gennaio 2021)  
 
Come San Marino sta vincendo la battaglia sanitaria contro il Coronavirus 
Euronews (24 febbraio 2021)  
 
Coronavirus: in prima linea, non solo in corsia 
Euro News (2 febbraio 2021)  
 
Coronavirus, il medico in prima linea: “Ora tamponi inutili, contagio arrivato al 38% tra il personale 
dell’ospedale” 
Genova 24 (24 marzo 2021) 
 
Coronavirus, contagi a casa. Allarme dei medici: questo è il nuovo fronte 
Milano Corriere (12 marzo 2021)  
 
Coronavirus, 25 aprile di guerra nella trincea della terapia intensiva 
MSN Video (25 marzo 2021)  
 
La lotta di Cracovia contro la crisi provocata dal Coronavirus 
Cracovia aperta al mondo (23 aprile 2021) 
 
Guerra al Coronavirus, prevenire è meglio che combattere 
Vita (26 aprile 2021)  
 
Trump continua a attaccare Cina 
TRT (3 gennaio 2021) 
 
Guerra batteriologica e Coronavirus 
Panorama (28 aprile 2021)  
 
Coronavirus, Turchia, continua il trend positivo nella lotta contro Covid-19 
TRT (28 aprile 2021) 
 
Coronavirus, la difesa è in prima linea  
Formiche (24 marzo 2021)  
 
Coronavirus e lockdown, guerra sugli abbonamenti in palestra 
Il giorno (26 aprile 2021)   
 

Tab. 2 
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Conclusioni 

Dopo aver presentato il concetto di metafora, e aver evidenziato la presenza di questa figura retorica non 
solo nella poesia e nella narrativa ma anche nei linguaggi settoriali, nello specifico nell’economia, nella 
politica e in ambito scientifico, si è poi passati ad approfondire il pensiero di Lakoff & Johnson (1980), 
che hanno evidenziato la pervasiva presenza metaforica nel linguaggio quotidiano, nel pensiero e 
nell’azione. Infine, è stata rilevata la diffusa presenza delle metafore belliche nel linguaggio della 
pandemia. Quest’idea è stata supportata anche dall’evidenza scaturita dall’alta frequenza di parole, 
appartenenti a quest’area semantica, in un microcorpus tematico composto da 200 titoli di articoli 
selezionati sulla stampa e sul web, di cui sono stati riportati alcuni esempi. Per concludere, si è cercato 
di evidenziare, l’uso delle metafore belliche nel linguaggio giornalistico e medico-scientifico e il loro 
apporto fondamentale nell’elaborazione di concetti che vengono reinterpretati principalmente 
attraverso il ragionamento analogico. È stato osservato come, nel linguaggio della pandemia, la metafora 
bellica diventi la rappresentazione simbolica di un approccio aggressivo, a volte voluto e a volte 
inconsapevole, che ha creato la predisposizione universale all’uso di un’aggressività linguistica che ha 
superato i confini nazionali. Si giunge così alla conclusione che le metafore belliche, con tutto il carico 
simbolico ed emotivo che hanno veicolato durante l’emergenza sanitaria, abbiano delle ricadute molto 
pericolose sul nostro immaginario e sul nostro agire. Di fronte alla tragedia della pandemia, porre 
l’accento sugli aspetti linguistici potrebbe apparire superfluo, tranne se si considerano le ricadute che le 
scelte lessicali e metaforiche hanno nella comprensione di un fenomeno articolato come quello 
pandemico. Da queste considerazioni nasce la consapevolezza della necessità di un cambio di registro 
linguistico per incanalare in altra direzione, proprio partendo dal linguaggio, la risoluzione di problemi 
più grandi. Si ritiene, in conclusione, improrogabile il bisogno di adottare un nuovo mondo metaforico 
nel racconto della pandemia.  

L’impiego di un linguaggio belligerante non fa, quindi, che aumentare l’ostilità reciproca in un momento 
in cui sarebbe forse più utile empatia e solidarietà verso l’umanità sofferente. Forse sarebbe un beneficio 
per tutti se la retorica dominante venisse demilitarizzata optando per un linguaggio di natura più 
pacifista. Per cercare di uscire da questa impasse, si ritiene che si dovrebbero ricercare nella ricchezza 
del patrimonio linguistico del Belpaese, termini, espressioni e metafore meno “guerrafondaie”; ciò 
sarebbe sicuramente di grande aiuto nel migliorare l’approccio e la comprensione a ciò che sta realmente 
accadendo nel mondo. 
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Abstract 

As educational curricula have been transformed from face-to-face to distance education, new and 
different tools in educational program evaluation have become a necessity. Therefore, in this study 
we aimed to develop a five-point Likert-type scale to measure the effects of the distance education 
system of English language teaching. For the pilot study, a 40-item questionnaire was applied to 121 
students studying in the English preparatory program at a Turkish university. First, the factor 
analysis study of the scale was created, and then the item analysis studies were carried out and the 
scale was updated by removing 10 items with a low factor load or collected under more than one 
factor. The new scale, consisting of 30 items, was applied to 370 students, and as a result of the factor 
analysis study, the scale consisted of five different structures named as “Language Skills”, 
“Communication”, “Content Evaluation”, “Instructors” and “Assessment”. The Cronbach Alpha 
internal consistency coefficient for the entire scale, whose validity and reliability studies were 
completed, was determined as 0.952. Finally, confirmatory factor analysis studies were carried out 
and it was determined that the goodness of fit indices were at an acceptable level and the exploratory 
factor analysis results were confirmed.  

Keywords: EFL, Program evaluation, Distance education, Scale development, Exploratory and 
confirmatory factor analyses 

ngiliz dili ö retiminin uzaktan e itim sistem de erlendirmesi: Ölçek geli tirme 
çal mas   

Öz 

E itim müfredatlar n n yüz yüze e itimden uzaktan e itime dönü mesiyle birlikte e itim 
programlar n n de erlendirilmesinde yeni ve farkl  araçlar bir zorunluluk haline gelmi tir. Bu 
nedenle bu çal mada, uzaktan e itim sisteminin ngilizce ö retimine etkilerini ölçmek için be li 
Likert tipi bir ölçek geli tirmek amaçlanm t r. Pilot çal ma için bir Türk üniversitesinde ngilizce 
haz rl k program nda ö renim gören 121 ö renciye 40 maddelik anket uygulanm t r. Önce ölçe in 
faktör analizi çal mas  olu turulmu , ard ndan madde analizi çal malar  yap lm  ve faktör yükü 
dü ük olan veya birden fazla faktör alt nda toplanan 10 madde ç kar larak ölçek güncellenmi tir. 30 
maddeden olu an yeni ölçek 370 ö renciye uygulanm  ve faktör analizi çal mas  sonucunda ölçek 
“Dil Becerileri”, “ leti im”, “ çerik De erlendirme”, “E itmenler” ve “De erlendirme” olmak üzere be  
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farkl  yap dan olu mu tur.  Geçerlik ve güvenirlik çal malar  tamamlanan ölçe in tamam  için 
Cronbach Alpha iç tutarl l k katsay s  0,952 olarak belirlenmi tir. Son olarak do rulay c  faktör 
analizi çal malar  yap lm  ve uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde oldu u belirlenmi  ve 
aç klay c  faktör analizi sonuçlar  do rulanm t r. 

Anahtar kelimeler: EFL, Program de erlendirme, Uzaktan e itim, ölçek geli tirme, Aç klay c  ve 
do rulay c  faktör analizi 

1. Introduction 

After the Covid-19 pandemic that affected the whole system of the world, education has also transformed 
from face-to-face to distance education (DE). Distance learning supplies huge potential innovations to 
instructional designs and procedures while it also carries many challenges in order to succeed the 
program aims (Moore & Fodrey, 2017). However, the benefits of conducting distance education can be 
listed that distance education is not only for students but also for everyone who are still inquisitive about 
new subjects and topics (Petsuvan et al., 2019), and it is so flexible that it gives both synchronous and 
asynchronous teaching / learning opportunities to the learners (Clark, 2020). The use of distance 
learning is not only for students in remote areas, but it is also used by everyone interested in learning. 
As all levels of education have been exposed to transformation, teaching English language which became 
the common language of international communication has also experienced change on its own behalf 
(Jenkins et al., 2017) With this massive change in English language teaching (ELT), implementation of 
the program evaluation has required new ways. Therefore, in this study, in order to keep up with the 
new evaluation process, we aimed to develop a scale to investigate the systemic aspect of ELT which can 
also be adopted to other fields in education. 

1.1. Distance Learning 

Distance learning is defined as a way of delivering instruction to both individual and group basis to the 
learners who are not present physically in a classroom or in other settings using technological devices 
(Rao & Krishen, 2015). Babori et al. (2016) asserted that various devices and platforms were introduced 
in order to develop distance learning and education. These tools are investigated in technical, 
managerial, and organizational, informational, and educational aspects (Vasilevska et al. 2017). 
Evaluation, on the other hand is employed to decide on whether the program aims have met the desired 
outcomes.  While implementing a curriculum, it is important to evaluate and give feedback on the 
program both during and at the end (Usun, 2016). Rovai (2003) pointed out that program evaluations 
that result in changes and regulations in the curriculum or instructional procedures are crucial when 
quality is the objective. Moreover, language educators, program managers and policy makers have 
become aware of the program evaluation due to the need of understanding the accountability in testing, 
quality assurance and outcome assessment (Norris, 2009). Thompson and Irele (2003) stated that 
distance education programs must be evaluated due to four reasons: to affirm the investment for the 
sources, to find out whether the objectives have been achieved, to support the progress of goals, and to 
make decisions for continuing, expanding, or inactivate the program.  

1.2. Program Evaluation 

Program evaluation is directly related to curriculum design because it is necessary to conduct a program 
evaluation study to see whether the curriculum results are effective and efficient, and it should be 
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checked whether the desired results and goals are achieved. In order to understand the program 
evaluation processes, we first need to look into the components of curriculum design. McNulty (2013) 
lists five components of curriculum design as educational objectives, content, materials, teaching 
methods, and assessment.  These components vary in different studies such as Sand et al. in 1960, which 
is one of the earliest studies in curriculum design and four components of curriculum are listed. These 
are “(a) objectives, including both behavioral and content components; (b) types and quality of 
opportunities for learning, including organizing centers for learning; (c) organizing threads and patterns 
of organization; and (d) evaluation procedures” (p. 266). Lunenberg (2011) on the other hand 
emphasized three different components as objectives, content or subject matter, and learning 
experiences.  

While these components are important before designing the curriculum, the other aspect of education 
is to test the outcomes and results of the teaching / learning process during and at the end of education 
and this procedure is called program evaluation. Chen and Chen (2005) define program evaluation as 
“the application of evaluation approaches, techniques, and knowledge to systematically assess and 
improve the planning, implementation, and effectiveness” (p.3). Also, Murphy (2000) describes 
evaluation as the tool to decide how much a program is effective and efficient in terms of its aims. While 
these definitions may tell us the scope of program evaluation, Brown (1995) detailed it by describing 
three irrevocable dimensions of program evaluation as time of evaluation (formative vs. summative), 
focus of evaluation (process vs. product) and data type (qualitative vs. quantitative). In this study, we 
aimed to create a data collection tool that can be used for the dimensions above.  

When we look at the literature, a great number of research has been conducted on program evaluation 
in ELT (Saito & Ebsworth, 2004; Coskun & Daloglu, 2010; Tunc, 2010; Tom-Lawyer,2014; Hsu, 2014; 
Khorunnisa, 2018;). In such studies, face to face English language education has been evaluated. 
Moreover, Chan (2001) compared the expectations of students and instructors at a university setting. 
Also, in another study conducted by Peacock (2009), course content and technology integration to the 
English programs were discussed. Efeoglu et al. (2018) also studied the program of an English program 
and found that all parties must be included to the process. There are also other studies conducted on 
perceptions of the stakeholders in English language programs (Le & Tran, 2021; Kiely&Rea-
Dickens,2005), and by looking at the results of these studies, the required changes have been 
implemented after the program evaluation processes.  

On the other hand, as the distance learning has expanded recently, literature about program evaluation 
during distance education in ELT is not as comprehensive as the program evaluation process done after 
the face-to-face education; therefore, it is pointed out that evaluating the effects of distance education 
curriculum has become a necessity (Dorrega, 2016). Studies on distance education emphasize different 
aspects of program evaluation. For instance, Davie (1995) investigated the computer-mediated 
information technologies, and Swart (2016) emphasized the role of student feedback to assess the 
leaning outcomes at the end of distance learning process. Moreover, Berge and Muilberg (2002) stated 
the role of student readiness for distance education. Regarding distance education program evaluation, 
Gunawardena et al. (2000) focus on an evaluation model of the distance education. On the other hand, 
Sae-Khow (2014) investigated the e-learning applications and implementations. 

It can be concluded that, while distance education and learning has been widely used, the evaluation has 
gained upmost importance. In order for a systemic evaluation process, the researchers need well-
designed and structured evaluation tools as Lynch (1996) expresses that one of the most common data 
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methods for data collection in program evaluation is questionnaires. Therefore, in order to gather data 
to evaluate students’ thoughts on distance education system at an English Language school at a 
university, we aimed to create a new inventory in order to fill the gap in the current literature. This 
inventory tests students’ thoughts on the whole distance education system including language skills, 
communication, content evaluation, instructors, and assessment. Also, we compared these components 
considering independent variables such as academic level, academic achievement scores and 
attendance. As we look at the scales used as a data collection tool in program evaluation, studies consist 
of some common categories such as such as skills, materials, textbooks, and assessment while the 
communication category is missing in all studies. However, during distance education, the importance 
of communication cannot be denied (Cunningham, 2017). Also, these questionnaires were designed in 
order to evaluate the face-to-face programs. On the other hand, the developed scale in this study that is 
called ‘Distance education system evaluation scale (DESES)’, which can also be adapted to other fields 
of education, is specifically designed to evaluate English language taught via distance education and 
consist of the communication category. Therefore, the scale that is developed in this study would help 
to provide researchers with an appropriate evaluation instrument in distance education. For this 
purpose, in order to present a valid and reliable distance education program evaluation tool, the 
following research questions have been investigated. 

1. What are the exploratory factor and reliability analyses results of Distance Education System 
Evaluation Scale (DESES)? 

2. What are the confirmatory factor analysis results of Distance Education System Evaluation Scale 
(DESES)? 

2. Method 

In this section, the setting, selection of participants, data collection and analysis, pilot study and ethics 
committee approval will be explained in detail.  

2.1. Setting 

This study was carried out in an intensive foreign language education institution of a state university 
located in the northern part of Turkey. The main purpose of the school is to teach general English. 
Approximately, 900 students receive education at the school every year. While the school provided face-
to-face education until March 2020, after this date, it switched to distance education due to the Covid-
19 pandemic. The school has been providing intensive English education at the university for about 30 
years for an average of 720 hours in an academic year consisting of two semesters. There are students 
from nearly 30 different departments. In each class, there are approximately 25 students. 

2.2. Participants  

Purposeful sampling (Denzin & Lincoln, 2000) in which the researcher selects participants in order for 
the suitable representation of the whole group is used in order to select the participants. The 
questionnaire was sent to the whole population which was nearly 800 students; however, 370 university 
level English preparatory school students who took one-year English language education during 
distance education in 2020-2021 academic year participated in this study. These students were asked to 
fill in the questionnaire that was written in google forms, and it was sent to the participants via 
WhatsApp groups and e-mails.  
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There are two types of students in the institution. The first is optional and the other one is compulsory 
students. If thirty percent or more of the courses are given in English in major departments, students 
who will study in these departments have to take English preparatory education compulsorily and they 
must successfully complete the preparatory education in order to move on to the major departments. If 
thirty percent or less of the courses are taught in English in major departments, these students do not 
need to take a compulsory preparatory program and these students are in the status of optional 
preparatory students. Optional preparatory students can take one year of optional preparatory language 
education before going to their major, and unlike compulsory group, even if students are not successful, 
they can move on to their major. 

2.3. Data collection and analysis  

In accordance with the purpose of this study, first a pilot study of DESES was done with the online survey 
method and the data obtained in the Excel was transferred to the SPSS 26 package program. The factor 
structure of the developed scale was examined with the help of Exploratory Factor Analysis (EFA), and 
the scale was updated again by removing items with low factor loadings or items that were collected 
under more than one factor. Then, the renewed scale was applied to the sample number again with the 
online survey method in accordance with the universe and the data obtained were transferred to the 
SPSS 26 package program from the Excel environment. First, EFA was performed on the data, and the 
factor structure of the scale was examined and divided into sub-factors. In order to ensure the validity 
of the sub-factors obtained as a result of EFA, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed with 
the help of AMOS 23 package program. The Cronbach Alpha value was examined to determine the 
reliability level of the validated scale. In order to ensure the validity and reliability of the scale, firstly, 
with the help of SPSS 26 package program. In the interpretation of the results obtained, the level of 
statistical significance was accepted as 0.05. 

2.4. Pilot study 

In this summative evaluation study whose focus was the product of the system, in order to measure the 
effects of the distance education received by the students in the English preparatory program, the 
literature was examined in detail and five-point Likert-type items were created to measure the program 
development and evaluation of the new system. The created scale items were analyzed by two faculty 
members who are experts in their fields and the items were confirmed. Scale items were created in the 
native language of the participants that is Turkish, and then data were collected from the participants in 
their own language. Afterwards, the items were translated by eight language experts. Then five items on 
which no agreement could be reached, reviewed by a final faculty member, who was an expert in English 
language and English items were decided on. As a result, a 40-item scale was prepared to measure the 
effects of the distance education system of the students studying in the English preparatory program. 
Afterwards, the created measurement tool was applied as a pilot application to 121 participants studying 
in the English preparatory program of a Turkish university with the online questionnaire method and 
the data obtained in the Excel format were transferred to the SPSS 26 package program. The factor 
structure of the developed scale was examined with the help of EFA and the 1st, 4th, 5th, 9th, 19th, 20th, 
22nd, 23rd, 24th factors with low factor load or gathered under more than one factor were examined. 
The scale was updated again with the elimination of items and 30 items were included in the scale. 
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2.5. Ethics 

As this research involves human participants, approval from the ethics committee of Bolu Abant Izzet 
Baysal University situated in Turkey is taken officially on 01/06/2021 with the approval protocol 
number 2021/254.  

3. Results  

In this study, it is aimed to develop the "Distance Education System Evaluation Scale (DESES)". Other 
evaluation scales in the literature were examined, and a 5-point Likert-type scale consisting of 40 
questions was prepared as a draft after the 5-item demographic questions. After the pilot study, the 
scale, which was renewed by removing 10 items, was applied to 370 participants with the online 
questionnaire method and the data obtained were transferred to the SPSS 26 package program from 
Excel. In the following sections, EFA, CFA and reliability test results of DESES are presented.  

3.1. EFA and reliability analyses results of Distance Education System Evaluation Scale 
(DESES). 

In order to determine the construct validity of the developed DESES, EFA was conducted using principal 
component analysis with varimax rotation. In the analysis, factor loads were determined as at least 0.30 
(Büyüköztürk, 2006) and the factor structure of the scale was examined and divided into sub-factors. 
Cronbach Alpha coefficient was calculated for the sub-dimensions and total reliability of the scale. In 
order to ensure the validity of the sub-factors obtained as a result of EFA and to test the accuracy of the 
structure, CFA was performed with the help of AMOS 23 package program. 

After EFA was applied to the developed 30-item DESES, 5-factor structure was obtained which can be 
seen in Table 1 below.  The variance explained by the first factor was 16.55%, the variance explained by 
the second factor was 16.47%, the variance explained by the third factor was 13.86%, the variance 
explained by the fourth factor was 11.35%, and the variance explained by the fifth factor was 8.72%. The 
total variance explained is 66.95%. The total variance explained is sufficient as it exceeds 50% 
(Büyüköztürk, 2006).  

F
A

C
T

O
R

S VARIABLES ±SS Factor 
Loads 

Explained 
Variance 

Cronbach 
’s Alpha 

L
an

gu
ag

e 
S

ki
ll

s 

1. I can understand what I read in English 
in accordance with the current level. 

3,98±0,88    0,788 16,55 
 

0,906 
 

2. I can speak English in accordance with 
the current level. 

3,49±0,99 0,803   

3. I can write in English in accordance 
with the current level. 

3,74±0,96 0,789 

4.I can understand what I listen in 
English in accordance with the current 
level. 

3,84±0,89 0,743 

5. I know the appropriate vocabulary for 
the current level. 

3,51±0,96 0,749 
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6. I can pronounce English words 
appropriate to the current level. 

3,81±0,87 0,617 

7. I know the grammar rules appropriate 
to the current level. 

3,70±0,92 0,634 

C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 

8. I could easily reach the responsible 
people when I faced any problem. 

3,98±0,96 0,726 16,47 
 

0,912 
 

9. I was able to communicate easily with 
the university during distance education. 

3,57±1,14 0,749 

10.I easily communicated with the 
department administration during 
distance education. 

3,69±1,04 0,746 

11. The problems I encountered in 
distance education were solved quickly 
and effectively by the responsible people. 

3,82±0,95 0,796 

12. Sufficient information was given about 
the Preparatory Education in distance 
education. 

3,99±0,90 0,565 

13. The documents on the website in 
distance education are sufficient. 

3,72±1,00 0,567 

14. Adequate information was given about 
extracurricular practices. 

4,00±0,87 0,578 

C
on

te
n

t 
E

va
lu

at
io

n
 

15. I am satisfied with the distance 
education system. 

2,90±1,33 0,820 13,86 
 

0,911 
 

16. I easily adapted to distance education. 2,97±1,30 0,795 

17. I think I can learn English through 
distance education. 

3,27±1,16 0,695 

18. I am satisfied with my learning and 
course performance in distance education. 

3,29±1,19 0,699 

19. I am satisfied with the application 
used for distance education (Teams, Zoom 
etc.). 

3,86±0,95 0,493 

20. The distance education system is 
suitable for active participation of 
students such as discussion, asking 
questions and group work. 

3,39±1,15 0,693 

21. I effectively used extracurricular 
applications. 

3,69±0,94 0,485 

22. I think that the English curriculum is 
prepared appropriately to distance 
education. 

3,69±1,01 0,636 

In
st

ru
ct

or
s 

23. I can easily communicate with my 
instructors. 

4,41±0,73 0,775 11,35 
 

0,733 
 

24. I can easily ask questions to my 
instructors during the lessons. 

4,43±0,74 0,785 

25. Courses in distance education are 
taught effectively and efficiently. 

3,74±1,10 0,486 

A
ss

es
sm

en
t 

26. I am satisfied with the exam 
frequency. 

3,27±1,17 0,789 8,72 
 

0,850 
 

27. In the exams, questions were asked 
about the subjects we studied. 

3,61±1,10 0,822 
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28. In the exams, the difficulty level of the 
questions was appropriate. 

3,37±1,13 0,704 

29.The distribution of points and overall 
grade evaluation required for year-end 
pass-fail in distance education are fair and 
accurate. 

3,48±1,09 0,641 

30. I am satisfied with the use of different 
measurement tools (online exams, 
projects, writing assignments, etc.). 

3,85±1,00 0,576 

E
va

lu
at

io
n

 C
ri

te
ri

a Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: ,944 
Barlett’s Test of Sphericity; 
Approx. Chi-Square: 8213,180 
Sig. : 0,000 
Extraction Method: Principal Components Rotation Method: Varimax 
Total Explained Variance : 66,95 
Cronbach’s Alpha: 0,952 

Table 1. Examining the Sub-Dimensions of the Developed Scale (EFA And Reliability Analysis) 

Since the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient was 0.944 as a result of the KMO test, which was used 
to determine whether the sample size used in the study was sufficient, it can be said that the sample size 
in the study was quite sufficient. Since the significance value (p-value) obtained as a result of the Bartlett 
Test (Bartlett Test of Sphericity) was less than 0.05 (0.000 < 0.05), the data provided the assumption 
of multiple normal distribution (Hair et al. 1998; Akgül-Çevik, 2003; Co kun & Mutlu, 2017) and 
confirms the feasibility of factor analysis. In other words, since the Bartlett test is significant, it is 
possible to say that there are high correlations between the variables, so the data set is suitable for factor 
analysis (Kalayc , 2010; Karagöz et al., 2019). 

In order for a factor to be very stable, it must have at least 3 items (Velicer & Fava, 1998). Therefore, the 
ratio of the number of items to the number of factors (n:p) has gained importance. According to Cattell 
(1978), this ratio should be between 3 and 6 (MacCallum et al. 1999). Gorsuch (2008) stated that this 
ratio should be at least 5. In order to apply CFA, there must be at least three variables that measure each 
latent variable. For this reason, attention was paid to have at least three variables under any factor. In 
addition, the factor weight should be ±0,30 and above (Kalayc , 2010).  

Reliability analysis of the 30-item scale directed to the participants was made in terms of both the overall 
and sub-factors, and the internal consistency coefficient (Cronbach Alpha coefficient) was 0.952 for the 
overall, 0.906 for the first factor, "Language Skills", 0.912 for the second factor, "Communication", and 
the third factor. It was obtained as 0.911 for “Content Evaluation”, 0.733 for the fourth factor 
“Instructors” and 0.850 for the fifth factor “Assessment”. Since the coefficient value obtained in terms 
of the overall scale and the first, second, third and fifth factors is greater than 0.80, the scale used is a 
highly reliable scale (Kalayc , 2010). In addition, the internal consistency coefficient (Cronbach's Alpha 
coefficient) obtained for the fourth factor of the scale also shows that this sub-factor has sufficient 
reliability. In the analysis results obtained, it is seen that the scale has construct validity. 

3.1.1. Naming the factors 

Since the main reason for performing EFA is to reduce a large number of variables to a smaller number 
of factors, these factors should be named. This naming process is done according to the common 
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characteristics of the variables in the factor (Nakip, 2006). Items belonging to 5 factors obtained from 
EFA and appropriate names for these items were given (see table 2). The first factor consisting of 7 items 
was called "Language Skills", the second factor consisting of 7 items was called "Communication", the 
third factor consisting of 8 items was called "Content Evaluation", the fourth factor consisting of 3 items 
was called "Instructors" and the fifth factor consisting of 5 items was called "Assessment".  

When the average scores of the answers given by the students participating in the study to the DESES 
and its sub-dimensions are examined, it is seen that the ‘Instructors’ sub-dimension has the highest 
average, and the ‘Content Evaluation’ sub-dimension has the lowest average. While the participants 
responded as “agree” to the ‘Instructors’, ‘Communication’, ‘Language Skills’ and ‘Assessment’ sub-
dimensions on average, they responded as “undecided” to the ‘Content Evaluation’ sub-dimension on 
average. 

Factors N Minimum Maximum ±s.d. 

Language Skills 370 7,00 35,00 26,07±5,17 

Communication 370 7,00 35,00 26,77±5,56 

Content Evaluation 370 8,00 40,00 27,05±7,14 

Instructors 370 3,00 15,00 12,57±2,12 

Assessment 370 5,00 25,00 17,58±4,35 

Table 2. The total score obtained by the participants from the factors 

The minimum, maximum and average values of the participants from DESES sub-dimensions are given 
below. According to the results obtained the highest score from Language Skill sub-dimension was 35, 
the lowest score was 7, and the mean score was 26.07±5.17; the highest score from the Communication 
sub-dimension was 35, the lowest score was 7, and the mean score was 26.77±5.56; the highest score 
from the Content Evaluation sub-dimension was 40, the lowest score was 8, and the mean score was 
27.05±7.14; the highest score from the Instructors sub-dimension was 15, the lowest score was 3, and 
the mean score was 12.57±2.12; the highest score from the Assessment sub-dimension was 25, the lowest 
score was 5, and the mean score was 17.58±4.35. 

3.2. The CFA results of Distance Education System Evaluation Scale (DESES). 

CFA was performed to ensure the validity of the sub-factors obtained as a result of EFA and to test the 
accuracy of the structure. The diagram of the model fit was obtained as follows in Figure 1 and the fit 
values related to the created model are given in Tables 4-5 below.  
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Figure 1. Model fit of DESES 

Analysis results should be evaluated according to different fit indices. Researchers emphasize that there 
is no consensus on which fit indices the model should be evaluated ( lhan & Çetin, 2014). Information 
on the intervals in which the goodness of fit values explained above show good and acceptable fit is given 
in Table 3 (Gürbüz, 2019; p. 34). 

Table 3. Goodness-of-fit indices value 

Model fit criteria Good fit Acceptable fit 

x2/df x2/df  3 x2/df  5 

NFI 0.95  NFI  1 0.90  NFI < 0.95 

TLI 0.95  TLI  1 0.90  TLI < 0.95 

CFI 0.95  CFI  1 0.90  CFI < 0.95 

RMSEA 0 < RMSEA  0,05 0.05 < RMSEA  0,08 

GFI 0.90  GFI  1 0.85  GFI < 0.90 

PGFI ~ 1 Min. 0,50 

RMR 0 < RMR  0,05 0 < RMR  0,08 
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The goodness-of-fit values shared above indicate the goodness-of-fit intervals that the researchers 
compiled based on different studies (Gürbüz & ahin, 2018). 

 
 Model 

Default model Saturated model Independence model 

RMR ,056 ,000 ,433 

GFI ,844 1,000 ,162 

AGFI ,813  ,104 

PGFI ,704  ,152 

NFI Delta1 ,870 1,000 ,000 

RFI rho1 ,855  ,000 

IFI Delta2 ,912 1,000 ,000 

TLI rho2 ,901  ,000 

CFI ,912 1,000 ,000 

RMSEA ,067  ,214 

LO 90 ,063  ,210 

HI 90 ,072  ,218 

PCLOSE ,000  ,000 

Table 4. RMR, GFI, Baseline Comparisons, RMSEA 

When the Table 4 given above is examined, the obtained fit values show that the model fit is achieved. 
There is no limitation on the values to be looked at in model fit. The reported values may vary according 
to the values that the researcher wants to draw attention to. The fit values examined below for the 
current study show that the data fit the model in Table 3 well. The default model is Standardized RMR 
=,0564; CMIN/DF=2,822<5; RMR=0,056<0,08; 0,90 IFI=0,912; 0,90 TLI=0,901; 0,90 CFI=0,912; 
RMSEA=0,067<0,08; SRMR=0,0564<0,08. 

   Estimate Standardized 
Estimate S.E. C.R. P 

LS7 <--- LS 1,000 ,715    

LS6 <--- LS ,859 ,651 ,069 12,466 *** 

LS5 <--- LS 1,103 ,762 ,076 14,586 *** 

LS4 <--- LS 1,042 ,772 ,071 14,770 *** 

LS3 <--- LS 1,164 ,802 ,076 15,280 *** 

LS2 <--- LS 1,185 ,791 ,079 15,059 *** 

LS1 <--- LS 1,094 ,822 ,070 15,716 *** 

C7 <--- C 1,000 ,757    

C6 <--- C 1,178 ,775 ,074 15,947 *** 

C5 <--- C ,996 ,737 ,054 18,309 *** 

C4 <--- C 1,216 ,844 ,069 17,588 *** 

C3 <--- C 1,222 ,768 ,077 15,792 *** 
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   Estimate Standardized 
Estimate S.E. C.R. P 

C2 <--- C 1,378 ,795 ,084 16,426 *** 

C1 <--- C 1,054 ,718 ,072 14,652 *** 

CE1 <--- CE 1,000 ,761    

CE2 <--- CE ,892 ,693 ,048 18,545 *** 

CE3 <--- CE ,947 ,825 ,055 17,268 *** 

CE4 <--- CE ,960 ,812 ,057 16,937 *** 

CE5 <--- CE ,543 ,580 ,047 11,651 *** 

CE6 <--- CE ,837 ,731 ,055 15,086 *** 

CE7 <--- CE ,659 ,708 ,045 14,532 *** 

CE8 <--- CE ,820 ,821 ,048 17,247 *** 

I3 <--- I 1,000 ,840    

I2 <--- I ,431 ,537 ,042 10,237 *** 

I1 <--- I ,434 ,553 ,041 10,555 *** 

A1 <--- A 1,000 ,705    

A2 <--- A ,971 ,730 ,059 16,415 *** 

A3 <--- A 1,042 ,766 ,078 13,321 *** 

A4 <--- A ,899 ,682 ,074 12,087 *** 

A5 <--- A ,847 ,698 ,069 12,334 *** 

Table 5. Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Regression values in Table 5 above show the power of observed variables to predict latent variables, that 
is, factor loadings. Factor loadings are important as the “p” values for each binary relationship above are 
less than 0.001. The significant p values indicate that the items were loaded correctly on the factors. In 
addition, the fact that the standardized regression coefficients are 0.537 and larger indicates that the 
power to predict the latent variables, that is, the factor loadings of each item is high. Since the p values 
of the covariance, correlation and variance values above were less than 0.01, it was determined that all 
covariance, correlation, and variance values were statistically significant. As a result of the CFA, it was 
seen that the validity of the sub-factors that emerged with the EFA was ensured. 

4. Discussion 

When we investigate the relevant literature, various scales have been used for program evaluation data 
collection purposes.  For instance, In the Vietnamese context, Do Le and Tran (2021) investigated the 
students’ perception of English language training curriculum at a university. One of the data collection 
tools was a self-designed 40-items Likert type questionnaire. The questionnaire asked questions under 
six categories. These categories are content, teaching methods, materials, educational objectives, 
assessment, and expectations from the curriculum.  Another program evaluation study (Solihati & 
Rayahu, 2020) was conducted in Indonesia investigating students’ perception about English program. 
A 23-item questionnaire was used to collect the data and the questionnaire consist of two sections. Out 
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of 23, 12 questions asked about the course content, and the 11 items questioned the learning process 
during the semester.  Moreover, Canaran et al (2020) investigated an ESP course at three different 
faculties. In order to collect data, a self-designed 25-items questionnaire was used. The questionnaire 
was divided into two sections: one contains demographic information, the second section consists of 
three sub-sections called the program, content of the course and assessment methods. Tunc (2012), in 
a Master’s thesis, used a scale in order to collect data from the English preparatory department. The first 
section of the scale consists of some demographic questions asking students’ department, sex, age, class, 
average scores, high school type, and parents’ educational background. After the demographic section, 
the researcher divided the rest of the scales into five.  

In the first part, there are several statements asking how much emphasis given to each language skills 
such as reading, writing, listening, speaking, grammar and vocabulary. In the second section, the 
researcher listed twenty-four statements asking how adequate students feel themselves regarding 
language skills separately. In the third section, the author investigated the method used in the classes 
asking eight questions to the participants. Next, assessment is investigated, and six items were listed. In 
the last section, communication is examined with five items. Moreover, Kirmizi (2011) designed a 
program evaluation scale in order to evaluate the Master of Arts (MA) programs. After several 
adaptations, this scale was also used in Bilican (2014) in order to evaluate another MA program. The 
questionnaire aimed to evaluate the content and program instruction to see whether the program aims 
fulfills the outcomes.  The questionnaire was designed in five sections. These are program outcomes, 
program content and program instruction such as planning, implementation, and assessment, 
evaluation of courses in relation to their contribution to learning outcomes, and finally courses that must 
be included into the program. Totally, under five sections, there are 55items asking the participants’ 
opinions about the program. On the other hand, Karatas and Fer (2007) developed a scale in order to 
evaluate an English language program at the university level. The questionnaire consists of 46 items and 
the questions were grouped under context, input, process, and product evaluation of the instruction 
program. In another study, Tasci (2020) investigated the program outcomes of and English for Specific 
Purposes (ESP) at a Turkish university. A self-designed 21-item Likert type questionnaire was used in 
the study. 14 questions were grouped under course objectives sections and 7 questions were grouped 
under textbooks and other materials section. Another English language program evaluation study was 
conducted by Nur (2020). The study aimed to find out students’ thoughts on the English language 
courses. In order to collect data, the researcher used a 20-item questionnaire. This questionnaire was 
categorized into five sections which are teaching techniques, time allocation, materials, communication 
activity, and importance of the program.  Also, Gokdemir (2005) designed a questionnaire in order to 
find out the problems that English language learners faced during their intensive courses. A 34-items 
Likert type questionnaire was prepared by the researcher. This questionnaire categorized into three 
main sections: students’ perceptions about intensive English program, teachers’ approach to language 
teaching, and the system of institutional practices.  

5. Conclusion 

Scales are the most common instruments that are used for program evaluations. Some of these 
questionnaires are created for the general education purposes while others are designed specifically for 
the ELT contexts. Moreover, some researchers who are working on ELT adapt the scales designed for 
the general education purposes into their own fields. By looking at the measurement tools mentioned 
above, we understand that program evaluation scales consist different dimensions, and these scales are 
mostly designed in order to evaluate face-to-face education.  
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DESES is a measurement tool consisting of five sub-dimensions developed to measure the effects of the 
education received by the students studying in the English preparatory program with the distance 
education system. The items belonging to the 5 factors obtained from the EFA and appropriate names 
for these items were given. The first factor consisting of 7 items was called "Language Skill", the second 
factor consisting of 7 items was called "Communication", the third factor consisting of 8 items was called 
"Content Evaluation", the fourth factor consisting of 3 items was called "Instructors" and the fifth factor 
consisting of 5 items was called "Assessment". The Language Skills dimension measures the language 
skill levels of students. There are 7 items in this sub-dimension. The highest score that can be obtained 
from this sub-dimension is 35, and the lowest score is 7. A high score indicates a high level of language 
skill. The Communication dimension measures the communication levels of students. There are 7 items 
in this sub-dimension. The highest score that can be obtained from this sub-dimension is 35, and the 
lowest score is 7. A high score indicates a high level of communication. Content Evaluation dimension 
measures students' content evaluation levels. There are 8 items in this sub-dimension. The highest score 
that can be obtained from this sub-dimension is 40, and the lowest score is 8. A high score indicates a 
high level of content evaluation. The Instructors dimension, on the other hand, measures the level of 
students' perspective towards instructors. There are 3 items in this sub-dimension. The highest score 
that can be obtained from this sub-dimension is 15, and the lowest score is 3. A high score indicates that 
students have a high level of perspective towards instructors. Finally, the Assessment dimension 
measures the general assessment levels of the students. There are 5 items in this sub-dimension. The 
highest score that can be obtained from this sub-dimension is 25, and the lowest score is 5. A high score 
indicates that the students' overall assessment level is high. The high Alpha coefficients for the sub-
dimensions of the scale (Language Skill=0.906, Communication=0.912, Content Evaluation=0.911, 
Instructors=0.733, and Assessment=0.850) indicate that the items in the sub-dimensions are consistent 
with each other. EFA and CFA results also confirmed the validity of the scale. As a result, based on the 
validity and reliability studies, it can be said that this scale is applicable in measuring the effects of the 
distance education system of the students studying in the English preparatory program. 

During the Covid-19 pandemic, face-to-face education has been turned into online distance education 
and education programs have been adjusted accordingly. The evaluation phase has gained even more 
importance in terms of seeing the one-year results of distance education. In this way, distance education 
programs can be improved in the following years. For this reason, in this study, in order to determine 
the effects of the distance education system of the students studying in the English preparatory program; 
a 30-item scale was developed, consisting of 5 sub-dimensions: Language Skill, Communication, 
Content Evaluation, Instructors, and Assessment. As a result of this research, it is seen that the validity 
and reliability of the scale were ensured. Also, the scale obtained at the end of this study can also be 
adapted to the programs that provide education at other levels and subjects and can be used as a tool for 
evaluation purposes. 
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61-“To make a city into a season”: Three Poetic Interventions into Climate 
Catastrophe 

Carl Jeffrey BOON1 

APA: Boon, C. J. (2022). “To make a city into a season”: Three Poetic Interventions into Climate 
Catastrophe. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 995-1003. DOI: 
10.29000/rumelide.1074142. 

Abstract 

For the last twenty years, climate change—or what may be more properly described as “climate 
catastrophe”—has been at the forefront of much social and scientific thinking. Given the science, 
nowadays we accept it as a fact of life on earth, or perhaps an existential force of doom, and are slowly 
growing used to the fact that we must drastically change the way we live. This paper argues that 
artistic expression had been addressing such environmental issues years before they had reached the 
general public’s awareness. Poets always seem to be ahead of their time, and such is the case with 
three writers associated with the Language School, Barrett Watten, Kit Robinson, and Harryette 
Mullen, whose work analyzed herein offers interventions—of different ways of approaching—the 
burgeoning climate catastrophe. Poets associated with the Language School, as the umbrella term 
suggests, made it their mission to interrogate language (and traditional poetic language) to produce 
dynamic and experimental writing. They began doing so in the 1970s against the backdrop of 1960s 
poststructuralist literary theory, especially the work of Jacques Derrida and Michel Foucault. Here it 
is argued that they were not only avant-garde practitioners of language, but also avant-garde thinkers 
when it came to the issue of the environment. The poems analyzed here provide readers unique 
perspectives on an issue that interests so many people today. 

Keywords: Language poetry, climate change, politics, poetics 

“Bir ehri bir mevsime dönü türmek”: klim Felaketine Üç iirsel Müdahale 

Öz  

Son yirmi y ld r, iklim de i ikli i—ya da daha do rusu “iklim felaketi” olarak tan mlanmas  gereken 
problem—ço u sosyal ve bilimsel çal man n öncelik konular  aras nda yer almaktad r. Bilimsel 
veriler çerçevesinde bu durumu dünyadaki ya am n bir gerçekli i belki de varolu sal bir son olarak 
kabul ediyoruz ve yava  yava  ya am biçimimizi büyük ölçüde de i tirmemiz gerekti i gerçe ine 
al m  bulunuyoruz. Sanatç lar n ve özellikle airlerin zamanlar n n ilerisini görüp buna dair 
üretimde bulunduklar  ifade edilir ve bu durum gerçekten de böyledir. Dil Okulu airlerinden ve bu 
çal mada baz  çal malar  analiz edilen Barrett Watten, Kit Robinson ve Harryette Mullen deneysel 
ve dinamik yakla mlar yla büyüyen iklim felaketine iirleriyle müdahalede bulunmu  ve ayn  
zamanda geleneksel iirsel dili sorgulamay  da misyon edinmi lerdir. Bu çal ma, burada örneklenen 
airlerin iir dilini, sadece avangard uygulay c lar olarak de il, ayn  zamanda çevre konusunda 

avangard dü ünürler olarak kulland klar n  ortaya koyacak ve çevresel sorunlar  konu alan ve 

                                                             
1  Dr. Ö r. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyat  ( zmir, Türkiye), 

tuib1974@yahoo.com, ORCID ID: 0000-0002-4355-8990 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 09.11.2021-kabul 
tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074142]  
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kamuoyunun dikkatine sunan sanatsal çal malar  ile, bu sorunlar  felakete dönü meden çok önce ele 
ald klar n  örneklerle tart acakt r. 

Anahtar kelimeler: Dil iiri, iklim de i ikli i, siyaset, iir sanat  

Introduction: Earth and world 

One need only read the news to conclude that, as for now, in 2021, the earth is doomed. We have begun 
to witness and live through the real effects of climate change, which would be better termed “climate 
catastrophe.” In the last few years, we’ve witnessed wildfires ravaging California, more intense and 
larger hurricanes on average than ever before, and suffocating, unprecedented heat waves. As of this 
writing, the American Northwest and southwestern Canada are experiencing high temperatures not felt 
in a thousand years. One way to conceive of and frame climate catastrophe is to consider an earth-world 
split, of sorts (and its resulting clash zone where capitalist development encroaches upon nature) and 
review certain points made by Martin Heidegger in his theoretical work. Doing so will lead us toward 
the notion that, whereas the overuse of fossil fuels certainly represents the scientific side of today’s crisis, 
our reliance on technology and worshiping of capital has exacerbated the crisis at the level of the social, 
i.e., in the ways we live our lives. Perhaps Marx’s well-known base-superstructure differentiation offers 
insight into this dichotomy, with “base” being represented by hard-core scientific factors (fossil fuels, 
pollution etc.) and “superstructure” the realm in which effects of those factors are felt. The poets I 
examine here, of course, face the superstructure; their words describe the world affected by climate 
change. 

Heidegger’s “earth”/“world” dichotomy (from “The Origin of the Work of Art”) is a useful starting-point 
for analyzing poems that address or are suggestive of today’s ecological concerns. His distinction, 
however, must be problematized; “earth” does not correspond exactly to what we in the twenty-first 
century nostalgically call “nature,” and “world” does not necessarily correspond to what I call the 
technocracy, that seemingly inescapable web of technology that increasingly controls our lives through 
the veil of notions like “ease” and “advancement.” Nonetheless, his distinction is worth examining and 
“postmodernizing.” Fredric Jameson’s “The Cultural Logic of Late Capitalism”—with its brief but crucial 
reference to Heidegger—goes a long way in postmodernizing Heidegger’s writing in “The Origin of the 
Work of Art.” In complicating Heidegger, however, I am also forced to complicate Jameson, whose 
implicit notions about technology in “Cultural Logic” need to be reexamined. His arguments, while 
groundbreaking and enlightening are dated now; much has changed in the way that capitalist ideologues 
use and disperse technology. With the explosion of digital technology since about 1984 (when “Cultural 
Logic” was first published and the Macintosh corporation was launched), the world has gone from 
computer-aided to computer-centered to computer-reliant. Nor could Jameson have foreseen the 
impossibly rapid spread of digital computer technology—in the form of mobile phones—to even the most 
modest of consumers.  

Today, as digital technology has largely overtaken manufacturing and heavy industry as a job source, 
relations among individuals, “nature,” and technology have become increasingly complex. Relations 
between technology and capitalism are also complex. To argue that digital technology harms nature or 
people is to set up a false relation, though certainly an attractive one for eco-fundamentalists. To say 
that digital technology, people, and nature exist together is true; to say that they exist together in 
“harmony” (itself a loaded, stupid word) would be misleading. The poems that I examine here shed light 
on this disharmony: Barrett Watten’s “Plasma,” Kit Robinson’s “In the American Tree,” and “Wino 
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Rhino,” a poem from Harryette Mullen’s Sleeping with the Dictionary. I choose these particular poems 
owing to a pair of complementary factors: (1) as products of Language Poetry—that avant-garde trend 
in American poetry that emerged in the 1970s led by such writers and theorists as Ron Silliman and 
Bruce Andrews—their formal qualities challenge the mainstream poetry of the era (“workshop” poetry 
or what Silliman later termed the “School of Quietude”); and (2) their concern with (and framing of) the 
burgeoning eco-crisis in terms of the social were avant-garde in their own right. In other words, they 
moved toward addressing the changing planet when it was not yet trendy in the mainstream to do so, 
and focus on how people live through, respond, and emerge from it. 

Quiet country living 

Barrett Watten’s “Plasma” (1979), one of Silliman’s selections for In the American Tree (an anthology 
of experimental poetry originally published in 1986 at the dawn of climate change awareness, at least 
for most lay-people) approaches the earth-world split from a different perspective and with a different 
set of goals than straightforward didactical or descriptive poetry. Watten doesn’t merely wish to describe 
how capitalist ideology scars the earth, leaving stains and remnants, although he accomplishes that quite 
vividly. There are numerous images of such scars in “Plasma.” Consider sentences like these [my 
commentary appears in brackets]: 

All rainbows end in the street. [Rainbows don’t merely “end in the street”; the street devours their 
beauty, painting their prisms in shades of gray. The street is responsible for their death.] 

A rock argues with the door. [As to which is a better boundary.] 

The roadbed tilts upward, devouring detail. [The roadbed is “devouring” the details of the land: 
wildflowers, geological formations, minerals, soils, grasses, trees etc.] 

A telephone pole is an edited tree. [Perhaps there is no better observation of environmental abuse.] 
(26-30) 

The poem, however, goes beyond description and lamentation. It is more accurately understood as a 
powerful, direct indictment of human agency, of humans’ ironic desire to re-transform urbanized 
landscapes into original, ideal states of nature. The poem explores humans’ desire to propagate a “false 
nature” back upon a world already urbanized. This is not to say that Robinson and Silliman don’t 
perceive human agency and desire behind their images; Watten just makes his perception more explicit. 
The fourth sentence of the poem reads, “He never forgets his dreams.” I am suggesting that the “dreams” 
Watten refers to are best understood as human desires to manipulate and transform the world back to 
some supposedly more authentic, healthier state; such desires are driven by a Romantic idealization of 
nature. 

The form of “Plasma” resembles much of Silliman’s seminal work in that it is comprised of new 
sentences, some of which stand alone as discrete paragraphs and some of which combine to form longer 
paragraphs. No paragraph, however, is longer than four sentences. Paragraph length generally increases 
as the poem proceeds, but there are exceptions. For example, there are several one-sentence paragraphs 
on the poem’s sixth and final page. Watten uses form very carefully here to reveal something about the 
poem’s content. The form of the poem (with paragraphs that build in length) actually reflects humans’ 
increasing desire to restore nature. With time and an increased hunger to extend the material bases of 
capitalism, these desires increase. Why even mention capitalism here? Because nature sells. The notion 
of the “pristine” or “untainted” sells. People are attracted to what they perceive has not (yet) been 
contaminated by the technocracy. While such places do exist in the world, Watten’s poem is interesting 
because explores the desire to “re-nature” what’s already been touched by capitalism. Nature has become 
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a hot commodity, not only in real estate, vacation resorts, and health foods, but in a wide range of 
products. Companies and advertising executives have appropriated the terms “country,” “natural,” and 
“100% pure”—and it’s paying off in profits. Consider these three sentences from the first page of the 
poem:   

To make a city into a season is to wear sunglasses inside a volcano.  

The effect of the lack of effect. 

The road turns into a beautiful country drive. (26) 

The first sentence notes the inevitable futility and impossibility of trying to impose nature or that which 
occurs naturally (like seasons) upon a place (the city) wholly formed and inhabited by humans. It leads 
to destruction; one might deflect some of the volcano’s light with sunglasses, but the intense heat is what 
kills. Nature, too, is vaster than humans are able surmise: there is much more than light that comes with 
a volcanic eruption, although light might be the first or most obvious phenomenon to be dealt with. “The 
effect of the lack of effect” refers to humans’ attempt to make a landscape appear untouched and guarded 
from human interference.  

Paradoxically, “Lack of effect” is the very effect that retailers and consumers have come to desire. 
Consider the food industry and its current diet and nutrition crazes: low fat or no fat, low carbohydrate 
or no carbohydrate, low cholesterol, or no cholesterol. Retailers and consumers, in their desire to rid 
their food of this stuff and rid its effects from their bodies, also sacrifice whatever good effects such 
products contain. Beer is another good example—and one of Slavoj Žižek’s favorite points of analysis in 
his work: many consumers today want beer without alcohol; they want the experience of beer without 
its effects. They want “lack of effect.” Perhaps the best example of the phenomenon is camping. People 
today go “camping” in hundred thousand dollar Winnebagos with thousands of dollars of equipment—
all designed and marketed to enhance the experience. What’s being marketed, however, is lack of effect. 
People want camping without camping, without the (dis)comforts of natural elements: weather, 
mosquitoes, and other dangers of the wilderness. The “effect” sentence, along with the next, sound like 
TV commercials for pristine country resorts—the vacation “resort” is often little more than a patch of 
wilderness manipulated by humans to be made comfortable, realistic, and original. The effect, however, 
is the same: vacationers can never really “get out” of the city if they choose to go to an advertised resort 
area. Both environments are equally manipulated. In both environments, whatever the original state 
was has been transformed. 

The last line of the poem reads, “Such is night in the mountains” (31). That’s the speaker’s good-bye, as 
though all of these sentences form a one-night commentary, the speaker having meditated upon nature 
and considered its collision with the world of humans. More than once, he mentions “the rock,” calling 
it at one point—and harking back to Heidegger’s stone—“the ideal in the world of objects” (29). The 
speaker is aware that humans are constantly attempting to (re)create that ideal. Much postmodern 
human development springs from the desire I’ve mentioned: somehow we’ve grown tired or desperate 
with our concrete buildings or the steel that transports us from shopping mall to shopping mall, and in 
that desperation have sought to “return,” at least aesthetically, to more natural or undeveloped environs. 
“Plasma,” however, shows us that our desire to return to nature will ultimately not be realized, for we 
are the ones who have created these “undeveloped” places. Nature can never be restored to its original 
state, and any attempt to do so posits a false, anthropomorphic layer upon what is already there. Perhaps 
Watten, in calling the poem “Plasma,” is suggesting that we look inward, to our bodies, to our very blood 
and the cells that comprise it, if we really wish to encounter nature undisturbed in its original, unified 
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state. Sadly, however, it is not in the nature of humans to look inward, for that would entail engaging 
with the real source of nature’s destruction: our own unending and intensifying pursuit of capital. 

A “Plastic” Earth 

Kit Robinson’s “In the American Tree,” which begins on the first page of Silliman’s 1986 anthology of 
the same name, combines its critique of ideology with other concerns. First, it is a powerful indictment 
of the stuffy academic poetry held up by the New Critics and their followers as the standard. At the same 
time, it is an indictment of the subjugation of the environment. It begins, “A bitter wind taxes the will / 
causing dry syllables / to rise from the throat.” The “bitter wind” can be understood as the monologic 
form of discourse engaged in by critics of that poetry or writers of that poetry (a theme Kenneth Koch 
took up with “Fresh Air” forty years ago), but the natural image is a striking one: the wind is bitter; it is 
polluted. How can one sing or speak against such a wind? “Flipping out wd be one alternative,” Robinson 
writes, because 

[…] having fired all the guns you find you are left with a ton of butter, 

 

Which, if it isn’t eaten by some lurking rat 

hiding out under the gate, may well be picked 

up by the wind and spread all over 

 

The face you’re by now too chicken to admit is yours. 

Wheat grows between bare toes 

of a cripple barely able to hold his or her breath 

 

And at the crack of dawn  

we howl for more 

beer. (xiii) 

A better alternative to “flipping out” is recognizing and writing about the ecological crisis, a crisis that 
can be partly understood as the clashing of nature and machines. In these stanzas, we see that nature 
(first in the form of the rat) has been forced into “hiding out under” human machinery. The rat is hiding 
“under the gate.” This image recalls the most famous gate in English poetry: Thomas Hardy’s “coppice 
gate” from “The Darkling Thrush,” arguably one of the first modernist poems in English. While Robinson 
and Hardy share little textual resemblance, their speakers’ sensibilities about ecological erosion—and 
the disintegration of social ties that accompanies it—are similar. The gate is an important symbol in that 
poem, as it represents at least two symbolic gateways: the gateway between the nineteenth and twentieth 
centuries and the emotional gateway Hardy’s speaker has to face. The entire poem is permeated with 
images of gray desolation (in the landscape) and emotional isolation (in the speaker’s spirits). 
Everything’s bleak. Why? Is the brutally bleak winter landscape to blame for the speaker’s sadness? Does 
it cause him to feel this way, or is the speaker, suffering from some emotional trauma brought about by 
the passage of time, by things changing, by a new century, simply projecting his inner turmoil onto that 
landscape? While both explanations work, I think the origins of hopelessness lie with the speaker. His 
hopelessness is a result of his feeling left out of a rapidly changing society. The year 1900, like the year 
2021, was a time of intense mechanization and industrialization. Modernism means many things, but 



1000 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February)  

“To make a city into a season”: Three Poetic Interventions into Climate Catastrophe / C. J. Boon (pp. 995-1003) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

one of the primary features of the period was huge technological advance. This speaker feels nostalgia 
for the “country”; he describes it bleakly because he senses its gradual disappearance. The modern 
period is marked by a loss of faith in central systems of authority—the church, the state, one’s “gut 
instinct,” or the land itself—and Hardy’s speaker is lost. Perhaps the very last thing in which he has faith, 
the land, is being swallowed up. It would, in two decades, become the terrain of the first mechanized 
war.  

The postmodern period is marked by an even more intense recognition of the loss of the land, and 
Robinson’s poem chronicles that loss. We have “fired the guns” and fought noble (and selfish) wars, but 
still we’re left with nothing. What little remains is bound to be scavenged by rats, creatures that 
Robinson depicts with more pity than revulsion. The rat waiting “under the gate” is not so much a 
menace but rather one that’s been rejected by the dominant culture. Like a homeless person whose 
presence we’d like to ignore, the thought of whom we often repress, the rat is merely hungry. Robinson’s 
landscape does not seem totally bleak, however: wheat is beginning to sprout, but not freely and easily. 
It doesn’t have the benefit of full sun and has to grow through the cracks of toes, those of a “cripple 
barely able to hold his or her breath.” The cripple must be breathing the “bitter,” polluted wind that the 
speaker mentions in the first stanza. “[W]e howl for more / beer” brings Allen Ginsberg’s famous poem 
to mind, in which marginalized individuals howl for any number of socio-political reasons, especially 
with the intrusion of the “Golgotha”-like cityscape and the horrific impact of urbanization and 
industrialization on people’s psyches. Consider this excerpt from Howl: 

Moloch the incomprehensible prison! Moloch the crossbone soulless  

jailhouse and Congress of sorrows! Moloch whose buildings are  

judgment! Moloch the vast stone of war! Moloch the stunned  

governments! 

Moloch whose mind is pure machinery! Moloch whose blood is running  

money! Moloch whose fingers are ten armies! Moloch whose breast is a cannibal dynamo! Moloch 
whose ear is a smoking tomb! 

Moloch whose eyes are a thousand blind windows! Moloch whose  

skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovas! Moloch whose factories dream and croak 
in the fog! Moloch whose smokestacks and antennae crown the cities! 

Moloch whose love is endless oil and stone! Moloch whose soul is  

electricity and banks! Moloch whose poverty is the specter of genius! Moloch whose fate is a cloud 
of sexless hydrogen! Moloch whose name is the Mind! (Collected Poems 131, my emphasis) 

Ginsberg imbues machines with evil personalities. These beasts are taking over our cities. Again, the 
same thing is happening today, more intensely, but in a much more subtle way. Unlike the skyscrapers 
and factories Ginsberg describes, the machines we’ve become dependent on today (like mobile phones) 
don’t conquer via their monstrous size or sheer power. They conquer precisely because the dominant 
ideology (through media and advertising) makes it appear as though we can’t live without them, can’t 
work without them, communicate without them, or take pleasure without them.  

Indeed, secret pleasure and sleek design have become the favored weapons of the technocracy, not 
overwhelming strength and power. The digital gadgets seen on America’s streets today possess their 
users with a kind of genius that Ginsberg’s Moloch—or any devil—could hardly imagine. These gadgets 
entrance their users sexually and emotionally. I’ve witnessed the cell phone become a substitute for 
sexual pleasure: watch students on campus, city commuters, and people waiting in airports manipulate 
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and hold these machines as if they were genitals. Certainly the pleasure that users derive from them goes 
beyond communication and information retrieval: it appears sensual and intoxicating. The cell phone 
also appears to have become a crutch for the lonely. When an individual speaks on the phone on a busy 
corner, she is announcing to those around her: “Look, I have friends, I am very popular. I am not the 
lonely person I appear to be.” The cell phone builds her self-esteem. Like a devil, it soothes her where 
she is most vulnerable. On a textual level, this excerpt from Howl points to Ginsberg as a precedent to 
the new sentence writers. While they are not complete sentences, his individual units, each beginning 
with “Moloch,” observe on a consistent, overarching theme. The breadth of Ginsberg’s observations, at 
least in this excerpt, is not as wide as Robinson’s or Silliman’s, but in other places we see him working 
horizontally, covering territory. He approaches the city as Silliman does, observing, recording, and 
commenting. The power of this particular excerpt is its verticality; he pounds a certain theme repeatedly: 
the military-industrial complex’s merger with downtown America.  

Robinson continues, noting the clash between the natural and the technological: 

[…] 

The freeway is empty now, moonlight 

reflecting brightly off the belly of a blimp, 

 

And as you wipe the red from your eyes 

and suck on the lemon someone has given you, 

you notice a curious warp in the sequence 

 

Of events suggesting a time loop 

in which bitter details repeat 

themselves like the hands of a clock 

 

Repeat their circular travels in a dream- 

like medium you find impossible to pierce: 

it simply spreads out before you, a field. (xiii-xiv) 

Two themes emerge in the preceding stanzas. First, we are witness to the slamming together of the 
natural and mechanic: the moonlight reflecting off the blimp. We have here the natural and the 
technological coming together. Moreover, today’s blimps are no longer novelties—they function more as 
floating billboards for this company’s tire or that company’s film. Just as Ginsberg personified the 
machinery of war and industry, Robinson personifies the blimp, giving it a belly. The blimps of today 
are gentler machines than Moloch’s towers, but are just as pervasive as symbols of ideology. Robinson 
also introduces the theme of repetition in these stanzas, and this is where the poem turns into a kind of 
Romantic lament. “Details repeat” steadily and without mercy; these may be read as the details of 
technological domination: “the hands of a clock,” the blinking of a cursor, or the beep-beep of cell phones 
in the street. We cannot escape from these constant ticks. Like the wind, these “details” are “bitter.” They 
have worked their way into our conscious and our unconscious, to which Robinson alludes by noting the 
“dream- / like medium you find impossible to pierce.” He is right; this onslaught of technology can’t be 
pierced. “Space,” he reminds us at the end, “assumes the form of a bubble / whose limits are entirely 
plastic.” One can never completely pierce plastic because its nature is to transform, turning that 
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attempted puncture into a new kind of skin, a skin without “limits,” and that is precisely how ideology 
functions. The Language (and postmodern) poet’s task is to pierce that plastic. Poets have already 
achieved this with regard to the slowly-fading transparency of the New Critical school, but they must 
continue, because the ecological crisis will eventually affect everyone, even though 

[…] it is Spring. 

[And] The goddess herself 

is really 

Feeling great. (xiv)  

Different city, familiar streets 

Robinson, perched somewhere within the American tree, extends his cultural critique in two directions. 
Down below he sees the roots of American poetic tradition; above the branches he imagines the floating 
slogans of capitalism on “the belly of a blimp.” In the tradition of Ginsberg, Harryette Mullen’s best work 
notes the social decay of urban America. She is a poet dedicated to combating racism, classism, and 
sexism with irony, wit, and creative—and at times surreal—wordplay. From Sleeping with the 
Dictionary (2002), “Wino Rhino” transposes images from the African wilderness and the American 
ghetto. 

For no specific reason I have become one of the city’s unicorns. No rare species, but one in range of 
danger. No mythical animal, but a common creature of urban legend. No potent stallion woven into 
poetry and song. Just the tough horny beast you may observe, roaming at large in our habitat. I’m 
known to adventurers whose drive-by safari is this circumscribed wilderness. Denatured 
photographers like to shoot me tipping the bottle, capture me snorting dust, mount on the wall my 
horn of empties that spilled the grape’s blood. My flesh crawls with itchy insects. My heart quivers as 
arrows on street maps target me for urban removal. You can see that my hair’s stiffened and my skin’s 
thick, but the bravest camera can’t document what my armor hides. How I know you so well. Why I 
know my own strength. Why, when I charge you with my rags, I won’t overturn your sporty jeep. (79) 

The poem’s central figure is certainly a victim of economic change, but the crucial point is that he resists 
his ideological interpellation. Caught in the cycles of poverty, oppression, drink, and drugs common to 
ghetto life, he (the wino) also assumes an alternate identity, imagining himself as “the tough horny 
beast” (the rhino) more commonly associated with Africa. In the mainstream reading of this poem, the 
figure assumes the rhino’s identity as a political statement, claiming perhaps, “I am tough and I am a 
survivor. You who drive your Jeeps and snap your thousand-dollar Nikon cameras, you who attempt to 
isolate and stereotype me by objectifying me as a journalist would objectify a wild animal, you who 
repress me and try to ignore my presence on ‘your’ city streets, you have no idea of the power I possess 
within. I could destroy you if I chose to do so.” There is truth in that mainstream reading; in fact, the 
figure bears metaphorical resemblance to Langston Hughes’s speaker in “I, Too, Sing America,” who, 
forced to eat his supper in the kitchen, promises a future where he will be strong and equal. Nevertheless, 
the mainstream reading falls short, for this figure refuses the romanticization that goes along with his 
stereotyping. He refuses the (ironically) privileged position in society that goes along with being the 
system’s romantic victim, portrayed on TV news specials and documentaries on urban decay (and 
renewal). He refuses romantic victimization, which is itself a thoroughly ideological act. By making the 
victim a hero, a tough survivor, ideology is in fact implying that if this guy can survive in the ghetto (and 
dream and imagine!) then anybody can survive. The ideological move changes the entire social scenario. 
Instead of pinning blame on the real source of urban disintegration, capitalism itself, instead of shining 
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the spotlight on it, ideology places the victim at the center, making him the story, and turns the whole 
scenario into a human-interest story.  

The wino/rhino, however, refuses his victimization/romantic idealization and, in his refusal, he makes 
it impossible for the system to perform its ideological moves on him—and therefore refuses his heroism 
as a human-interest story survivor. He executes this refusal in two ways. First, he portrays himself as 
merely one of a crowd, common in this part of the world: “a common creature of urban legend.” There 
are many here like him. He is neither “rare” nor “mythical.” For its ideological moves to be successful, 
the system would have to portray him as rare, mythical, and extraordinary; he understands that, so he 
flatly denies those qualities. To present oneself as rare and mythical would be like offering oneself to the 
devil. He will allow no poetry to sing his praises; he will allow no documentary to categorize his plight. 
Second, he unabashedly displays his clothes and actions, announcing to the world, “I drink and snort 
and come to you in these rags.” He emphasizes his “otherness,” and knows that doing so will make it all 
the more difficult for the masters of ideology to perform their moves on him, for the masters require 
some trace of resemblance, some trace of “well, after all, he is just like us.” Without that trace, he is less 
likely to become their hero, and therefore a double-victim, for even though he refuses to be romanticized, 
he is a victim. America’s inner cities, especially in the 1970s and 1980s, rotted. The jobs fell away to 
suburbia or to other countries, and with the jobs, social and cultural opportunities disappeared, as well: 
arts, the parks, and shopping and entertainment. The story is well known, but can anything be blamed 
for the urban upheaval? It’s convenient to pin it on job loss, but it’s probably truer to say the changing 
nature of jobs themselves, America’s changing economic base, caused the upheaval. The technology 
sector has overtaken manufacturing and heavy industry;  those jobs that the urban community had 
relied on gradually disappeared. The wino/rhino might be a victim of that change.  

Technology is not the enemy of the inner cities—or of the working classes, for that matter. Perhaps in 
the future it will open up job opportunities everywhere. Perhaps in the future radical political and social 
thinkers will discover ways to use technology as a unifying force. As it stands today, however, technology 
still divides. The class gap in America isn’t narrowing. When Senator John Edwards claimed years ago 
that there are “two Americas,” he was right. Inequality in access to technology is partly to blame for the 
class gap. Nevertheless, technology, in itself, is fine. Like the poets I have presented here, we should 
reserve our most powerful critique for the technocracy, the vast system that is the result of capitalism’s 
appropriation of technology and encroachment upon the natural world. 
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Abstract 

The purpose of this article is to study Susan Glaspell’s story A Jury of Her Peers from the perspective 

of the reader-response criticism which emphasizes the significance of the readers as active 

participants in reading and evaluating a text. In this criticism, the active reader is endowed with the 

responsibility of generating a message or a meaning from the text. A Jury of Her Peers offers a meta-

text of a murder mystery waiting to be solved by its active readers. The absent voice of the story 

Minnie Wright is suspected of being the murderer of his husband while she leaves behind a series of 

clues which have to be read as hidden texts with their hidden messages, leading their readers to the 

motives behind the murder case. As the text is read both by male and female characters/readers in 

relation with their gender roles, a feminist perspective adds a further connotation to the reader-

response criticism of the text. Since male characters evaluate the situation with their prejudices 

shaped by the priority of a patriarchal perspective, they cannot read the hidden messages. Yet, they 

even cannot find a text to be read. However, female characters identifying themselves with Minnie 

are capable of finding all the clues and reading all the messages hidden in the text of Minnie. And 

they solve the mystery of the crime. Hence, they not only celebrate their common membership in 

sisterhood but they also experience a transformation towards their autonomous selves. 

Keywords: dialectical text, rhetorical text, feminist criticism, reader-response criticism 

Oyundan Öyküye: A Jury of Her Peers' n Yazar ve Okurlar  
Öz 

Bu makalenin amac , Susan Glaspell’in A Jury of Her Peers adl  öyküsünü okur-odakl  kuram nda 
de erlendirmektir. Okur-odakl  kuram, bir metnin okunmas nda ve de erlendirilmesinde okurlar n 
aktif kat l mc lar olarak önemini vurgular. Bu bak  aç s na göre, okuyucu metinden anlam üretmek 
veya metinleri/mesajlar  çözümlemekle sorumludur. Bir cinayet hikayesini anlatan A Jury of Her 
Peers öyküsünün gizemi aktif okurlar  taraf ndan çözümlenmeyi beklemektedir. Öykü boyunca 
hakk nda çok tart malar yap lan ancak öznel sesini hiç duymad m z Minnie Wright, kocas n n 
katili olarak gözalt nda tutulmaktad r. Ancak geride b rakt  e yalar  içerdi i gizli mesajlar ve ve 
ipuçlar yla, onu cinayete yönlendiren metinler olarak de erlendirilir/okunur. Bu meta-metinler 
kad n ve erkek karakterler/okurlar taraf ndan toplumsal cinsiyet rollerine göre okunup 
de erlendirildi i için metnin okur-odakl  çözümlemesi feminist bir bak  aç s  ile yeni bir anlam 
kazan r. Öykünün erkek karakterleri durumu ataerkil bak  aç lar  ve önyarg lar yla ko ullu bir 
ekilde de erlendirdikleri için ne bir mesaj ne de okunacak bir metin bulabilirler. Ancak Minnie ile 

empati kurabilen kad n karakterler tüm ipuçlar n  görür, Minnie’nin metninde gizlenmi  mesajlar  
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( stanbul, Türkiye), gsertel@istanbul.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-1249-7427 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
17.12.2021-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074146]  
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okur ve cinayetin s rr n  çözerler. Böylece hem ortak kad n öznelliklerini kutlam  olur hem de özerk 
kimliklerini bulmakla sonuçlanan bir de i im süreci geçirmi  olurlar.    

Anahtar kelimeler: diyalektik metin, retorik metin, feminist ele tiri, okur-odakl  ele tiri 

Introduction 

A Jury of Her Peers is a short story version of Susan Glaspell’s play Trifles which was performed by the 
ProvinceTown Players in 1916.  Inspired by a real incident, A Jury of Her Peers explains a murder story 
in which Minnie Wright, a woman living in an isolated farm house in the rural regions of Dickson County 
strangulates his husband while he is asleep. During the story, the County Attorney and the Sheriff make 
their investigations in the farmhouse while they are accompanied with Lewis Hale, a neighbor farmer 
who is the first person to realize the murder. Wives of the Sheriff and Lewis Hale (Mrs Peters and Mrs 
Hale) are also brought to the murder house in order to take some belongings of Minnie that she might 
need in the jail. During their investigation, men as the figures of authority are not able to find any clues 
to motivate Minnie for the murder as they disregard and belittle the simple tools of women especially in 
the kitchen. However, those simple tools mentioned as ‘trifles’ by men are the real clues of the murder 
and women realize their significance since they use similar tools in their daily lives and thus they solve 
the mystery of the murder.  However, comprehending Minnie’s situation and identifying themselves 
with her, women decide to keep silent and they do not share their knowledge with their husbands with 
the intention of protecting Minnie.  

The capability of women in understanding the motives behind the murder and their ability to realize the 
significance of Minnie’s belongings left behind such as the kitchen tools, half-finished housework, an 
empty bird cage and a half-made quilt transform the murder case into a big puzzle to be solved as well 
as becoming an important text awaiting to be read. As a matter of fact, throughout the story, all these 
clues become “a silent witness awaiting the translation of its visual signs into verbal language” (Sözalan, 
2006: 28). However, the different reactions of men and women towards these clues in question force 
the reader to make a reading of the text from the perspective of the reader-response criticism. In reader 
response criticism, it is the responsibility of the reader to become an active interpreter of the text he/she 
reads. Rabinowitz interprets this role of the reader “as being governed not by what is in the text but, 
rather, by what readers bring to the text from outside” (qtd. in Schwarz, 1994:132).  In other words, the 
reader is expected to give voice to the mute messages in the text. However, in this perspective, there is 
also a “connection between acts of reading or interpretation that are performed by characters within the 
text and the problems that we, as readers, face in interpreting the interpreters” (qtd. in Schwarz, 
1994:132).  Besides this approach, since the reading of Minnie’s texts throughout A Jury of Her Peers 
also gives the message that “male indifference and cruelty towards women entail violence and death”, 
the text requires a feminist reading as well (Sözalan, 2006: 24).  

Minnie Wright as an Author  

As A Jury of Her Peers is about reading and re-reading of a murder story, different perspectives of men 
and women towards the clues left behind remind us of the “multiplicity of organization” of a “reading 
experience” which emphasizes “curiously contradictory” perspectives of different readers within reader-
response criticism (Schwarz, 1994: 127). These contradictory approaches to the same text have their 
roots in E.D. Hirsch’s “doctrine of critical relativity” which asserts that different people have different 
understandings of the same text. As Hirsch suggests, “everybody sees literature from his own angle of 
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vision and respond emotionally to [the text] through his own system of values and associations” (Hirsch, 
1988:231). Roland Barthes also exemplifies the “doctrine of critical relativity”  when he refers to the 
reading experience as “a multidimensional space in which a variety of readings… blend and clash. The 
text [becomes] a tissue of quotations drawn from the innumerable centers of culture”(Barthes, 
1988:149). Under the light of these discussions, Wolfgang Iser refers to another dimension of the reader-
response theory in his work The Reading Process: A Phenomological Approach. In this work, he 
interprets the role of the author and the reader in a literary work in relation with “artistic” and 
“aesthetic”poles: “The literary work has two poles, which we might call the artistic, and the aesthetic: 
the artistic refers to the text created by the author, and the aesthetic to the realization accomplished by 
the reader” (Iser, 1988: 189). Therefore, in A Jury of Her Peers what Minnie leaves behind as clues 
comprises the artistic pole of the story and they make her the author of these clues which are waiting to 
be read and interpreted by the readers. Throughout A Jury of Her Peers women have no difficulty in 
understanding Minnie’s situation. Since they are living under the same circumstances, they have 
common experiences with Minnie. On a more general level, as women they share the same destiny so, 
they can read and understand the text written by Minnie through the clues she left behind. On another 
level, living in a rural place and leading a farmer’s life like Minnie, they can identify themselves with her 
and understand how lonely she was in that “lonesome-looking place… down in a hollow and the poplar 
trees around it were lonesome-looking trees” (Glaspell, 1918: 1) which does not even see the road. 
Besides, they know that Minnie has not been happy in her marriage with John Wright  “a hard man… to 
pass the time of the day with” (Glaspell, 1918: 8) who does not want even a telephone at his home – thus 
rejecting the possibility of Minnie’s communication with other people. So, as Mrs Hale suggests, 
marriage with a hard man like John Wright adds further problems to the difficulties of living in a place 
of isolation: “I don’t think a place would be any cheerfuler for John Wright’s being in it”(Glaspell, 1918: 
4). As a matter of fact, living in such an “extreme geographical isolation” in Dickson County reminds the 
reader of the difficult life conditions of the nineteenth century piooneers and farmers in the western 
open lands and prairies. Hedge refers to this difficult life style of –especially- women in the prairies as 
follows: 

When a male Pioneer registered his sense of the land’s emptiness, it was often to recognize that the 
emptiness bore more heavily upon women… In Minnesota territory in 1850s and in the middle 
northwest in 1870s the prairie has a solitude way beyond the mere absence of human beings... 
Women, he observed, especially suffered.  They “fled in terror”, or  “stayed until the prairie broke 
them.” Women themselves reported that it was not unusual to spend five months in a log cabin 
without seeing another woman… or to spend one and a half years after arriving before being able to 
take a trip to town. The absence both of human contact and of any ameliorating features in the 
landscape exacerbated the loneliness felt by women who had often reluctantly uprooted themselves 
from eastern homes and families in order to follow their husbands westward (Hedges,2002: 53-54). 

As Hedge continues to explain, such an extreme isolation accompanied with the diffucult duties of a 
farm woman - as in the case of Minnie Wright- can lead women into experiencing a psychological 
disorder:  

Here again Glaspell’s story reflects a larger truth about the lives of rural women. Their isolation 
induced madness in many. The rate of insanity in rural areas especially for women, was a much 
discussed subject in the second half of the nineteenth century. As early as 1868 Sarah Josepha Hale, 
editör of the influential Godey’s Lady’s Book, expressed her concern that the farm population 
supplied the largest proportion for the nation’s insane asylums (Hedges,2002: 59). 

Hedge’s sociological studies given in the above quotations reflect the actual experiences of many women 
left in isolation in rural places. Although Minnie is not reflected as a complete insane character in the 
story, her loneliness and her unhappiness in her marriage accompanied with the loss of her only 
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company, namely her bird gives harm to her psychological health and leaves her in an unstable 
psychology. Even social psychologists emphasize the significance of isolation as a symptom of 
depression in the lives of farm women: “Women, often active as agricultural partners in farm operation, 
may be at higher risk for depressive symptoms as they attempt to juggle a multitude of farm and family 
responsibilities. Feelings of isolation and loneliness are compounded by the rural location of farms and 
the nature farm work. Taken together, these environmental and social influences may contribute to the 
depressive symptoms” (Corruth &Logan, 2002: 214).  

Since these conditions are experienced by many women in rural places and thus become their common 
experience, Minnie’s problems can also be accepted as the reflections of Mrs Hale’s and Mrs Peter’s 
experiences. Hence, the text written and hidden in the house, in the kitchen tools or in the quilt is 
according to women not a mystery to be solved, but a reflection of their subjective positioning. Yet, men 
who are responsible for solving the crime case as the patriarchal leaders of the society do not even realize 
the significance of these clues since they are only trifle kitchen tools of women. The Sheriff shows his 
reaction to these trifles with these words: “Nothing here but kitchen things, he said with a  little laugh 
for the insignificance of kitchen things”(Glaspell, 1918: 3). Mr Hale also supports him by saying: 
“Women are used to worrying over trifles” (Glaspell, 1918: 4). As a matter of fact, men are looking for 
real clues “that would point to any motive” (Glaspell, 1918: 3) as the presence of a gun or a forced 
window. According to Christopher Bigsby, 

It is, however, the very trifles of domestic life which the men so casually dismiss that contain the real 
clues to the despair, the anxiety and the tension which in all probability explain the crime which so 
baffles them. It is not simply that supposedly trained observers fail to realize the significance of the 
details which confront them, but that their own male arrogance stands between them and 
understanding. Their myopia is a product of a more fundamental failure – a failure of human concern 
and emotional sensitivity. That failure is precisely at the root of the crime which they set out to 
investigate (Bigsby, 2000: 10). 

As a matter of fact, men evaluate the situation with their assumptions and prejudices which have their 
roots in the problem of gender and sexuality shaped by the priority of a patriarchal perspective. Hence, 
leaving aside the appreciation of those tools as clues, they even do not see a text to be read among those 
“trifles”. According to Fetterley, “it is not simply that the men cannot read the text that is placed before 
them. Rather, they literally can not recognize it as a text because they cannot imagine that women have 
stories” (Fetterley, 1986: 147-148). It is this humiliative and belittling attitude that leads women not to 
share what they have found as the real clues of the murder with their men. As a matter of fact, men’s 
rejection of finding a text or reading it can also be related to their subjective positionings. Because, the 
realization or the acceptance of those tools as hints of Minnie’s suffering in her unhappy marriage with 
an indifferent and a hard man would lead men to confront and to accept their own indifference, 
insensitivity or arrogance towards women. As representatives of this masculine perspective, men know 
women only with their names of marriage denying a private identity for them and referring to Sheriff’s 
wife as Mrs Peters who is “married to the law”; a condition accepted as the ultimate essence of her 
existence. So Mrs Peters is expected to read the texts and stories of men, not of women. Therefore, 
different perspectives of men and women in A Jury of Her Peers have their roots in the different 
positionings of them in relation with their gender roles. And these different positionings throughout the 
story can be accepted as the exemplifications of E.D. Hirsch’s “doctrine of critical relativity” or Stephen 
Booth’s “multiplicity of organizations” of a reading experience within the reader-response criticism.  
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Readers of Minnie Wright’s Texts  

The different perspectives acquired during the reading process is examined in two categories in 
Wolfgang Iser’s work The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response such as the “implied reader” 
and the “actual reader” (qtd. in Schwarz, 1994:127). The actual reader is the one who reads what he sees 
before him without realizing the significance of the texts, their various symbols and possible 
connotations. Therefore, in A Jury of Her Peers, men become the actual readers who see only a mess in 
the kitchen and who perceive Minnie as a woman with no “home-making instinct” (Glaspell, 1918: 4).  
On the other hand, Iser defines implied reader as “the reader whom the text creates for itself and 
amounts to a network of response inviting structures which predispose us to read in certain ways” 
(Brooker, Selden, Widdowson, 1997: 56).  So the implied reader becomes the active reader who realizes 
the significance of all the symbols or the different connotations of the text implied by its author. In other 
words, the implied reader is the active interpreter who is able to read the hidden messages given in the 
text. Moreover, Iser’s theory in The Reading Process: A Phenomological Approach mentioned at the 
beginning parts of this article brings another dimension to the position of the different readers (implied 
reader and actual reader). Iser defines the role of the readers in relation with the aesthetic pole of a 
literary text. The aesthetic pole is “the realization accomplished by the reader” (Iser, 1988: 189). 
Studying A Jury of Her Peers from Iser’s perspective in relation with the aesthetic pole, it is possible to 
refer to the responses of the implied and actual readers as various realizations experienced by the male 
and female characters. Within this pole, the text brings a kind of illumination and an effect on the 
readers. Therefore, the readers’ reactions to the texts, namely the clues left by Minnie provide the 
fundamentals of the aesthetic pole in the story. The aesthetic pole also provides “a virtual dimension” to 
the reading process by combining the text with the imagination of the reader. Iser explains this virtual 
dimension as follows: 

The fact that completely different readers can be differently affected by the ‘reality’ of a particular text 
is ample evidence of the degree to which literary texts transform reading into a creative process that 
is far above mere perception of what is written. The literary text activates our own faculties, enabling 
us to recreate the world it presents. The product of this creative activity is what we might call the 
virtual dimension of the text, which endows it with its reality. This virtual dimension is not the text 
itself, nor is it the imagination of the reader: it is the coming together of text and imagination. The 
activity of reading can be characterized as a sort of kaleidoscope of perspectives, preintentions, 
recollections (Iser, 1988:192).  

The virtual dimension in A jury of Her Peers is the unity achieved when the clues left by Minnie are 
interpreted in different ways by the male and female characters and thus, even the character of Minnie 
is constructed in contradiction with each other in the minds of men and women. Throughout the story, 
women become the implied readers, that is, the active interpreters of the text written by Minnie by 
following the clues carefully and by identifying themselves with her. The first text that the women read 
is the untidy kitchen with the dirty towels, unwashed pans in the sink, half-baked bread and the flour 
left on the table. In feminist theories, the house, especially the kitchen is defined as the private-service 
sphere of women. As the name suggests, it is the place where they belong with all its privacy and it is the 
place where they are expected to serve. In principle, women are expected to do the housework, look at 
their children and serve their husbands in this private-service sphere. It is also expected from women to 
keep this place of belonging neat and in order and work/live here functionally. A deviation from this 
order labels women as abnormal therefore, the disorder in Minnie’s kitchen is interpreted by the County 
Attorney Mr Henderson as follows: “I shouldn’t say she had the home-making instinct” (Glaspell, 1918: 
4). On the other hand, women are able to realize that something wrong has happened in that house and 
all that disorder is the outward reflection of Minnie’s anger, anxiety and disordered psychology after the 
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death of her husband. As a matter of fact, these are the motives behind the murder that men are 
desperately looking for. Women’s ability to read the disordered situation of the kitchen has its roots in 
the common experiences of women which can be defined as the female subjective position.  In other 
words, women’s common experiences as wives of farmers living in the same environment under similar 
conditions and sharing the similar experiences frame their perspectives as female subjects. As female 
subjects, their common burdens of life allow Mrs Hale and Mrs Peters to empathize with Minnie’s 
psychology. Therefore, when Mrs Hale looks at Minnie’s untidy kitchen with all the half-finished work, 
she remembers her own untidy kitchen when the investigation team comes to bring her that morning: 

She thought the flour in her kitchen at home - half-sifted, half not sifted. She had been interrupted, 
and had left things half done. What had interrupted Minnie? Why had that work been left half-done? 
She made a move as if to finish it – unfinished things always bothered her (Glaspell, 1918:5). 

Identifying herself with Minnie Mrs Hale knows that the kitchen in a mess is not the proof of Minnie’s 
lack of a home-making instinct, but it is a sign of her worries and anxieties which hinder her to 
accomplish her private-service sphere duties. As a matter of fact, gender roles impose some 
responsibilities on man and woman which have to be accomplished under any circumstances. In 
patriarchal societies, female-gender role forces women to accomplish the housework without a mistake 
disregarding her psychological situation. This expectation has framed the understanding of the male 
characters when they see the mess in the kitchen. However, this mess -as suggested also by the American 
Psychological Association- is a proof of an “adjustment disorder” among “gender related acute stress 
disorders” which is accepted as “more prevalent among females” and which generally reveals itself “after 
trauma exposure” (APA, 2013: 285).  In clinical psycholohy, trauma exposure includes cases like 
“exposure to actual or threatened death” by “directly experiencing the traumatic events” or “witnessing, 
in person, the event(s) as it occurs” (APA, 2013:280).  Without doubt, what Minnie experiences in the 
midst of her dirty and untidy kitchen is acute stress disorder which also shows itself in an “extreme level 
of anxiety” and which results in “incapacity to attend to tasks” and “withdrawal from many situations 
[as] absenteeism from work” (APA, 2013: 285).    

Besides the kitchen, another text women as implied readers are able to read in Minnie’s house is the 
broken bird cage and a strangulated bird with a broken neck wrapped in a piece of silk. The bird and its 
singing has been a source of life for Minnie in her lonely life. Living in an isolated farm house with an 
indifferent man who deprives Minnie of any communication by rejecting to have even a telephone wire 
since “all he asked was peace and quiet” (Glaspell, 1918: 2), John Wright is disturbed even by the voice 
of the bird. The women examine the dead bird carefully and realize that it is strangulated by John 
Wright: “No, Wright wouldn’t like the bird… a thing that sang. She used to sing. He killed that too” 
(Glaspell, 1918: 9). Since Minnie experiences an ultimate loneliness when her husband is working on the 
farm for the whole day, the bird becomes her only company.  Being deprived of its singing as well as 
being a witness to its murder make Minnie experience a psychological instability (adjustment disorder). 
As a reaction to the murder of the bird, Minnie in her uncontrollable anger kills her husband by 
strangulation while he is asleep. Hedges also refers to the strangulation of the bird as a motive for 
Minnie’s murderous inclinations and her unstable psychology showing itself as the result of an acute 
stress disorder: 

That the loss of her music, in the shape of a bird, should have triggered murderous behavior in Minnie 
Wright is therefore neither gratuitous nor melodramatic… In the monotonous expanses of the prairie 
and the plains, the presence of one small spot of color, a bit of music, might spell the difference 
between sanity and madness (Hedges, 2002:59-60). 
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The strangulated bird wrapped in silk reminds Mrs Hale the death of her first baby and the unbearable 
silence and loneliness she has experienced after that incident: “ ‘I know what stillness is’, she said in a 
queer, monotonous voice. ‘When we homesteaded in Dakota, and my first baby died – after he was two 
years old- and me with no other then’…”( Glaspell, 1918: 9).  One of the characteristics of the implied 
readers is their ability to generate a meaning which is not openly mentioned in the text by its author.  As 
mentioned in Interaction between Text and Reader, “what is missing from a narrative causes the 
implied reader to fill in the blanks creatively” (Schwarz, 1994: 128).  As a result of her implied reader 
position, Mrs Hale’s female subjectivity also reads the bird as a child, a baby of Minnie that she has never 
had and, the absence of the bird/baby as the loss of the meaning of her life: “I wonder how it would 
seem, Mrs Hale at last began, as if feeling her way over strange ground- never to have had any children 
around”( Glaspell, 1918: 9). Besides replacing the child Minnie has never had, the bird also represents 
the identity of Minnie as a cheerful choir singer in her girlhood. Mrs Hale remembers those happy days 
of Minnie as follows: “I wish you’d seen Minnie Foster… when she wore a white dress with blue ribbons, 
and stood up there in the choir and sang”(Glaspell, 1918: 9). Therefore, in the dead body of the bird, Mrs 
Hale reads the spiritual death of Minnie as well.  

Wolfgang Iser refers to another feature of the implied readers as their potential of acquiring “certain 
mental images in the process of reading; however, the images will inevitably be colored by the reader’s 
existing stock of experience” (qtd. in Selden, Brooker, Widdowson: 1997: 56). In this process, “the stock 
of experience” becomes revitalization of the past incidents and memories for the reader because “we [as 
readers] hold in our minds certain expectations, based on our memory of characters and events” (qtd. 
in Selden, Brooker, Widdowson: 1997: 56).  In A Jury of Her Peers, as a result of the combination of the 
mental images received from the dead bird with the past incidents, remembrances and memories, Mrs 
Peters (wife of the Sheriff who is married to the law) also experiences a kind of awakening and then an 
identification with Minnie. She remembers her suffering when her cat was killed by a boy in her 
childhood memories:   

‘When I was a girl’, said Mrs Peters, under her breath, ‘my kitten – there was a boy took a hatchet, 
and before my eyes – before I could get there-‘ She covered her face an instant. ‘If They hadn’t held 
me back I would have’… she caught herself, looked upstairs where footsteps were heard, and finished 
weakly – ‘hurt him’ (Glaspell, 1918: 9). 

Hence, in the dead bird, Mrs Peters reads the rage of Minnie combined with her unbearable pain. 
Reading this anger initiates a journey into Mrs Peter’s childhood as well. And the combination of the 
“mental images” with her own experiences in the past forces Mrs Peters to keep the reason behind the 
murder as a secret between herself and Mrs Hale. Thus, she experiences a transformation from “the wife 
of the law” into an autonomous woman who decides to protect Minnie:  “Then her eyes pointed the way 
to the basket in which was hidden the thing that would make certain the conviction of the other woman 
– that woman who was not there and yet who had been there with them all through that hour” (Glaspell, 
1918: 11).   

The most important text that women as implied readers are able to read is the half-finished quilt left in 
the sewing-basket. Throughout the story, the quilt-making has a significance both in women’s culture 
especially in a rural area and also for the evaluation of the text according to the reader-response 
criticism. Karen F. Stein summarizes the importance of quilt-making as an essential social activity in 
women’s culture as follows: 

Quilts were made primarily for their utility; but they also offered an outlet for creativity that often 
had no other available channel of expression. For the many women who had no knowledge of reading 
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and writing, and who could not have spent their time in such non-productive activities, patchwork 
became a means of artistic self-expression. In the quilt patterns and the names for them that their 
makers devised, women told the stories of their lives. The quilting itself… was done in a communal 
setting… Groups of women would gather around the quiting frame to cooperate in the tedious task of 
quilting. The quilting bee was one of the main social events for women whose daily lives kept them 
isolated from each other (Stein qtd. in Chinoy & Jenkins, 1981: 254-255). 

The messages written on the sewings have also become an important aspect of women’s culture. Quilting 
becomes the first lesson that mothers have to teach their daughters and thus, quilting/ sewing contains 
messages in itself that has to be transmitted from one generation to the next. In the patterns of those 
quilts and in the names given to those patterns, women’s culture -exemplified in various stories- is 
recorded. Names of the patterns as “Log Cabin, Baby’s Blocks, Corn and Beans, Covered Wagon Trail, 
Underground Railroad and Union Star” reflect not only women’s “daily routines” but also their interest 
in social and political incidents. (Stein qtd. in Chinoy & Jenkins, 1981: 254-255) Messages written on 
the sewings and quilts have also become a source for the mythological stories in relation with women’s 
position. Among these stories, Procne’s story is the most famous one in Greek mythology which tells the 
story of the messages weaved on a wedding robe:  

In the myth, Terseus is enchanted by the voice of his wife Procne’s younger sister Philomela, and falls 
in love with her. Having been told by his son-in-law that his daughter is dead, Pandion sends 
Philomela to replace his sister... When Procne finds out about her husband’s treachery… in slaves’ 
quarters, she manages to weave a secret message… into the bridal robe intended for Philomela 
(Sözalan, 2006: 31). 

Procne’s message weaved on the wedding robe and her desire for revenge directly remind us of Minnie’s 
message written on her own quilt and her desire to take the revenge of her precious bird. Therefore, 
through the quilt she has made, Minnie gives voice to her feelings, anxieties and frustrations. The quilt 
becomes the channel through which she explains her pain and suffering to Mrs Hale and Mrs Peters. 
What attracts the attention of these two women in Minnie’s quilt is the disorder in the last half-finished 
quilt whereas the rest of the patchwork is sewed in a regular way. Comparing the disordered quilt with 
the rest of the patchwork, they realize that Minnie “didn’t know what she was about” and “she was so 
nervous about” something that has happened (Glaspell, 1918: 7). Therefore, the disordered quilt as a 
text becomes “an instance of parole, a coded message which contains the silenced woman’s narrative 
that can only be decoded by other women” (Sözalan, 2006: 30). This written message tells Mrs Hale and 
Mrs Peters that Minnie is suffering because of the death of her bird/her baby which has become the only 
joy in her life and because of this pain, she is on the verge of madness. And thus, she is not able to control 
herself and thus she can do everything. As a matter of fact, this is the real clue that men are desperately 
searching for in the upstairs. 

Considering this as a message on the quilt, Mrs Hale and Mrs Peters become sure of the motives behind 
John Wright’s murder. However, their reaction becomes protecting Minnie against the harsh male 
society with its injustices and laws. With these thoughts on her mind, Mrs Hale “threaded a needle and 
started to replace bad sewing with good” (Glaspell, 1918: 7). This act is Mrs Hale’s rebellion against the 
dominant male authority and its hegemony since by replacing the disordered patterns in the quilt with 
the good ones, she erases Minnie’s text after she reads it thus, all the clues are wiped out. And this act 
becomes the pact of the mute communication between the two women: “One piece of the crazy sewing 
remained unripped. Mrs Peter’s back turned, Martha Hale now scrutinized that piece, compared it with 
the dainty, accurate sewing of the other blocks. The difference was startling. Holding this block made 
her feel queer, as if the distracted thoughts of the women who had perhaps turned to it to try and quiet 
herself were communicating themselves to her” (Glaspell, 1918: 7).     



1012 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

From the Play to the Story: Writers and Readers of A Jury of Her Peers / Y. G. Sertel (pp. 1004-1013) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Reader-response criticism categorizes the literary texts in two groups: “the rhetorical text” and “the 
dialectical text”. In rhetorical texts, there is a tendency to “reflect and reinforce opinions that readers 
already hold” (Schwarz, 1994: 127). Men of the story see nothing more than a rhetorical text in the 
kitchen of Minnie since they are conditioned by their own prejudices not only towards Minnie but also 
towards all women. Therefore, in A Jury of Her Peers, the rhetorical aspect of texts - such as the kitchen 
tools or the quilt- are related with the female-gender role of Minnie from the male perspective and thus, 
they are read as signs of Minnie’s irresponsibility as a housewife. The rhetorical text does not offer any 
further connotations to men. On the other hand, “a dialectical text, rather than presenting an opinion as 
if it were truth, challenges readers to discover truths on their own.” In this way, they become texts that 
“prod and provoke” the reader (Schwarz, 1994: 127). However, while proding and provoking their own 
truths in reading a dialectical text, the readers have to reject the common appreciations and 
categorizations in the discourse of the dominant perspectives. Therefore, the rhetorical text constructed 
in the minds of the male characters have to be rejected and even deconstructed by women in order to 
appreciate the full meaning of the dialectical texts: “Instead of offering a ‘single, sustained argument’, a 
dialectical text […] may be so arranged that to enter into the spirit and assumption of any one of its […] 
units is implicitly to reject the spirit and assumption of the unit immediately preceding” (Schwarz, 
1994:127-128). Hence, as woman characters of the story, Mrs Peters and Mrs Hale become the readers 
of the dialectical text written by Minnie. By reading the messages given in the dialectical texts, they 
identify themselves with Minnie and they experience an awareness of their common membership in 
womanhood. As Judith Fetterley suggests, “the reading of woman’s texts has the potential of giving 
woman a knowledge of the self, for putting us in contact with our real selves, which the reading of male 
texts can not provide” (Fetterley, 1986: 151-152). This self-knowledge, in other words, the female 
subjectivity is mentioned by Mrs Hale towards the end of the story as follows: “We all go through the 
same thing – it’s all just a different kind of the same thing! If it weren’t – why do you and I understand? 
Why do we know what we know this minute?” (Glaspell, 1918: 10) 

Conclusion 

In The Reading Process: A Phenomenological Approach, Wolfgang Iser refers to “two poles” of a literary 
text which are “the artistic and the aesthetic: the artistic refers to the text created by the author, and the 
aesthetic to the realization accomplished by the reader” (Iser, 1988: 189).  In A Jury of Her Peers, the 
artistic pole of Minnie’s texts become her untidy kitchen, kitchen tools, the strangulated bird wrapped 
in a silk and the quilt with its irregularities and disorders whereas the aesthetic pole of the texts in 
question take us to what Mrs Peters and Mrs Hale understand from those texts. This comprehension 
initiates a self-realization and even a transformation in the female characters. Instead of being only 
obedient wives, they decide to be autonomous women who understand and support each other: “Slowly, 
unwillingly Mrs Peters turned her head until her eyes met the eyes of the other woman. There was a 
moment when they held each other in a steady, burning look in which there was no evasion nor flinching. 
Then Martha Hale’s eyes pointed the way to the basket in which was hidden the thing that would make 
certain the conviction of the other woman”(Glaspell, 1918: 11).   Since woman characters are supported 
with the power of their sisterhood, the reality of the murder becomes their hidden secret buried forever 
in their female subjectivity. 

A Jury of Her Peers is a meta-text of a murder mystery written by a woman Susan Glaspell which also 
explains the story of the texts written and read by women. Since reader-response criticism refers to the 
significance of various texts which offer various meanings for various readers, readers of A Jury of Her 
Peers enjoy the opportunity of reading the texts of the absent protagonist Minnie Wright both from the 
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perspective of men who become the actual readers and from the perspective of women who become the 
implied readers. While the actual readers/male characters only see a rhetorical text before them which 
prevents them to solve the mystery of the murder, the implied reader/female characters can read all the 
messages coded in the dialectical text by Minnie who is the main suspect of the murder. However, 
women reject to share the information they have acquired from the text of Minnie with their men who 
are in fact, the real investigators of the murder. In doing so, they both protect Minnie from the laws and 
injustices of the male hegemony and they also silently rebel against the patriarchal system which rejects 
to read woman’s texts and woman’s lives. The end of the story depicts the silent victory of women’s revolt 
and the mute celebration of women’s common membership in womanhood.      
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Abstract 

A text, as distinct from a sentence, can be defined as a literal use of language. Text is the unit of 
communication, and for a piece of language to be a text, it must be produces for a communicative 
purpose. Every sentence in the text is loaded with communicative tools such as transferring 
information, conveying attitudes or feelings, presenting facts. Seven standards of textuality which are 
cohesion and coherence as a text oriented and acceptability, informativity, situationality, 
intentionality and intertextuality as a context oriented that helps to conduct this purpose. A text is 
considered as a communicative if it meets these properties otherwise it called non-text. (Widdowson, 
2007). In this study, how the meaning of a short story is built through seven textuality standards is 
explained. Thus, "The Tell-Tale Heart" which had been written by Edgar Allan Poe is analysed in this 
research within the context of the seven textuality requirements. In this research qualitative research 
method conducted to explain the standards in the text. In the research, the text was examined in 
detail first in terms of cohesion and then in terms of coherence. In addition, the text was examined 
in detail according to other criteria. As a result of the examinations, it has been observed that the 
examined text complies with the properties of both cohesive and coherence. 

Keywords: Text, seven standards of textuality, short story, textual analysis 

Edgar Allan Poe’nun Gammaz Yürek’in metin analizi 

Öz 

Metin, cümleden farkl  olarak, dilin gerçek kullan m  olarak tan mlanmaktad r. Metin bir ileti im 
birimidir ve yaz l  ya da sözlü herhangi bir dil parças n n metin olarak kabul edilmesi için ileti imsel 
amaç için üretilmi  olmas  gerekmektedir. Her bir cümle bilgiyi aktarma, tutum ve duygu aktarma, 
olgu sunma gibi ileti imsel amaçlar yüklenir. Metin odakl  olan ba da kl k ve tutarl k; ba lam odakl  
olan kabul edilirlik, bilgisellik, durumsall k, kabul edilebilirlik ve metinleraras l k gibi yedi 
metinsellik ölçütleri bu amac  olu turmaya yard mc  olmaktad rlar. Bir metnin ileti imsel olarak 
kabul edilebilmesi için bu özellikleri bar nd rmas  gerekmektedir, aksi durumda metin olarak kabul 
edilemez. (Widdowson, 2007). Bu bilgilerden yola ç karak, bu çal mada k sa hikayede metinsellik 
ölçütler yoluyla anlam n nas l olu turuldu u incelenmi tir. K sa hikaye olarak Edgar Allan Poe’nun 
kaleme ald  "The Tell-Tale Heart" adl  k sa hikaye seçilmi tir ve bu ölçütler ba lam nda 
incelenmi tir. Ara t rma nitel ara t rma yöntemi kullan lm t r. Ara t rmada metin ilk olarak 
ba da kl k ve daha sonra tutarl l k bak m ndan incelenmi tir. Ayr ca, metinde di er ölçütler de 
detayl  bir ekilde incelenmi tir. ncelenen metinin yap lan incelemeler sonucunda hem dilbilgisel 
olarak ba da kl k hem de anlamsal olarak tutarl l k ölçütlerine uygun oldu u gözlemlenmi tir.  
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Anahtar kelimeler: Metin, metinsellik ölçütleri, k sa hikaye, metin analizi 

Introduction 

It is insufficient for language analyses to remain at the sentence level and linguistics studies have turned 
to beyond sentence studies. Thus, the concept of text has begun to gain importance in linguistics. This 
orientation has led to the emergence of text linguistics, which aims to remove the text from the sentence 
level and treat it as a whole. Text linguistics is a field of linguistics that investigates the criteria that texts 
should carry and determines the criteria for texts to be text. Thus, it describes the general conditions 
and rules of text formation and tries to explain their importance for understanding the text (Özkan, 
2004).  

Linguists make different definitions of exactly what a text is? Hartman and Allison (1996) define text as 
an idea or experience expressed in written form while Widdowson defines it an actual usage of language 
and he added that, any piece of language identified as a text as soon as it has been produced for a 
communicative purpose (2007). The fact that the literary text has an integrity, led to research what the 
criteria revealing the integrity are and their nature. De Beaugrande and Dressler (1981), who focused on 
the functions of the texts, see the text as a communication-related act that fulfils the structure and 
regulatory elements of the text, and collects the criteria that make up the textuality in order for a 
language product to be a text and to provide a healthy communication (K l ç, 2002). In terms of 
linguistics, the text that is lack of any of these criteria, the communication of the text will not be healthy 
and the text that has no communication value will not be accepted as a text. This purpose is an essential 
sight of a text because, it is the connection between the reader and the text. The connection is the 
transformation of meaning and intention of the author to the reader, who are both party of a text. If a 
text is not communicative, its reader will not realize the meaning and intention of it and called non-text 
(Beaugrande & Dressler,1981).  

These criteria are cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativity, situationality and 
intertextuality that called seven standards of textuality important elements for comprehend the text 
which presents the meaning. Cohesion is the relationship between concepts in a text. It deals with the 
grammatical rules by which words are connected to each other to form sentences and sentences to form 
a larger unit, the text. Coherence is defined as the relationship between sentences and paragraphs. 
Intentionality is the ability of the author to reveal the message he wants to convey to the reader in a text. 
Acceptibility, is about the situation in which the reader presents this thought clearly and comprehensibly 
as a result of the author's revealing his purpose. Situationality is the appropriate description of the 
subject of the text according to the audience it addresses and the purpose it wants to achieve. 
Informativity is the situation in which the text presents new and interesting information to the reader. 
As for intertextuality, according to Kristeva, who used this concept for the first time, each text is formed 
by melting and transforming another text within itself. In the most general sense, intertextuality refers 
to the explicit or implicit relations of a text or a group of texts with other texts. (Bal et all., 2014).  Written 
text is crucial factor to convey meaning to the reader and by means of it, writers can express their 
thoughts and opinions and share values. (Crowhurst,1990).  

In a well- written text, reader have to understand the ideas of the author and the message that is given. 
Therefore, the main focus of this study is linguistic analysis that is focused the seven standards of 
textuality in written text, short story. Short story is a sort of written material that is an integral aspect of 
a work of art. It transmits meaning in the same way that other text styles do, in which the writer tells a 
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lot of information in a few sentences. As a result, the writer employs all of the language's potential, 
including literary arts, metaphors, symbolic language, word meanings, and so on (Torusda , 2018). Poe, 
who is the father of short story, defines the short story as a short narrative that can be told or read in 
one sitting. It means first the written text which called story should be short and it needs to have enough 
coherence to hold the reader's attention from start to finish (Lawrence, 1917). The best way to reveal the 
coherent is to examine the text according to its textual standards according to De Beaugrande and 
Dressler’s theory, Seven Standards of Textuality (cohesion, coherence, intentionality, acceptability, 
informativity, situationality, intertextuality). In this research the short story of Edgar Allan Poe, “The 
Tell- Tale Heart” will be examine by considering these standards. 

“The Tell-Tale Heart” was written by Edgar Allan Poe, the father of short story, and published in 1843. 
It is a story of an unnamed individual. The language is monologue which is dramatically written from 
the point of someone who has executed a homicide and fights with his insanity. In the story narrator 
cannot stand the pale blue eye of old man that lives with him. The story consists of four pages and fifteen 
paragraphs. In the story, Poe achieves an anxious and suspenseful impact and allows readers to slink 
inside the criminal's head (Amir, 2017).  

Literature review 

Text is a communication event that fits seven textuality requirements, which are cohesion, coherence, 
intentionality, acceptability, informativity, situationality, intertextuality, and it is not considered as a 
communicative if doesn’t meet these seven standards. With the help of these standards, we realize how 
events are linked to one another: by cohesion (syntactic relations); coherence (cognitive interactions in 
the story); acceptability and intentionality (the reader's and writer’s responses to the story); 
informativity (information transmission); situationality (setting); and intertextuality (the 
interdependency of other texts) (Mikhchi, 2011). 

A well-written text includes two important features that facilitate its interpretation during the reading: 
coherence and cohesion (Tannen, Hamilton & Schiffrin, 2015). Cohesion is a property that concerns how 
the units of surface text are mutually connected in a sequence. Halliday and Hasan (1976) believe that 
cohesion is linked to the semantic feature. They emphasize the importance of strong bonds which are 
grammatical cohesion; conjunction, substitution, ellipsis, and, references and lexical cohesion; 
reiteration, synonymy, antonym, hyponymy, meronymy, and collocation (Halliday and Hasan, 1976). 

One of the grammatical cohesion is references according to Halliday and Hasan that is occur when 
information about the identity of a particular object, person, or class of thing is retrieved from the text 
(1976). Its role in cohesion lies in the possibility of achieving continuity whenever the same object, 
person, or class of things is evoked in the text more than once (Tincheva, 2012). The other cohesive 
device is ellipsis which means the omission of an item. It contributes to the compactness and 
effectiveness of the text. The complete structure takes place before the elliptic one. (Beaugrande & 
Dressler 1981). Another definition of Halliday and Hasan about cohesive device is substitution, 
replacement of one item by another in order to conduct cohesion in the text (1976). Ellipsis and 
substitution are made in three different ways; verbal, nominal and causal ellipsis and substitution. The 
word substituted or subtracted is called nominal if it is a noun, verbal if it is a verb, or causal if it is a 
complete sentence. Lastly, conjunction is also a cohesive device that link words, phrases and clauses 
with the conjunctive devices and shows the relationship among events and situations (Beaugrande & 
Dressler (1981:71). While doing this, objects or sentences in the same group are combined with additive 
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conjunctions, different groups and sentences with adverse conjunctions, causal conjunctions in cause-
effect sentences and temporal conjunctions in sentences indicating the sentences relations. 

Lexical cohesion, which is the another cohesive device, is a guide to the organization of the flow of ideas 
in the text. When word groups with related meanings are followed, it is seen which semantic fields are 
used, to what extent and in which patterns (Klebanov, Diermeier & Beigman, 2008). It constructs the 
cohesion through vocabulary selection (Güzel & K l ç, 2019). The two types of lexical cohesion are 
reiteration and collocation. Reiteration in a text is done by using the same words more than once, using 
similar words with the same meaning or using words with close meanings, and sometimes using 
antonyms. Collocation, which dictionary meaning is a word or phrase that is used always with the 
another words or phrase not be excepted from the meaning.  

Coherence is the other major important standards in textuality. It concerns how the components of the 
textual way are connected with meanings. Every text is a context for itself and coherence means every 
text hangs together, makes sense rather than jumble of sentences. There are different opinions among 
linguists about coherence as well as cohesion. According to Mikhchi (2011), a text has an essential 
complement that functions as a guidance for the reader while they read the text. This complement fills 
in the gaps in the reader's knowledge of specific information. Understanding the text clearly and 
definitely is an important factor for the reader. Coherence is a semantic feature of discourse that is 
formed through the interpretation of each sentence according to the interpretation of other sentences. 
According to Crystal (2011) coherence means the main principle of organization that is supposed to take 
into account the functional commitment underlying a spoken or written language (Wang & Guo, 2014). 
It can conclude that coherence involves some factors such as language users' knowledge of the world, 
the interpretation they make, and the assumptions they hold. In addition, Reinhart (1980) defines 
coherence as a semantic and grammatical link between discourse and context. According to him, the 
text should be related to the context, the sentences should be related to each other, and the sentences 
should be related to the topic. Although it is thought that this definition is not different from the 
definition of cohesion, according to De Beaugrande and Dressler (1981), they are two different concepts. 
Coherence deals with the text in grammatical terms, while coherence deals with the deep meaning of the 
text (Wang & Guo, 2014). 

Although cohesion and coherence are essential for forming a text, they are not considered sufficient. In 
order to create a text that has cohesive and coherence integrity, it must also have other textual properties 
such as intentionality, acceptability, informativity, situationality and intertextuality. (Çak r, 2020). The 
author doesn’t create a text in vain and aimlessly and has a purpose and expresses own words 
accordingly. Intentioanlity is the concept that is focused the intention of the author wants to convey to 
the reader. The writer should form a text in order to contribute some objectives and the receiver should 
accept these objectives. The text called communicative if this connection possible between the parties of 
the text (Juma’a, 2019). To describe acceptability which is other standards of textuality, Beaugrande & 
Dressler (1992) maintains that it is the approach of recipient of a text in communication. The type and 
design of the text created should be suitable for the social and cultural environment and the person. The 
fourth standard is informativity which is used to determine to what extent a knowledge is new or given 
knowledge for recipients (Beaugrande & Dressler, 1981). It is a concept related to how much new 
information the topic or message of the text contains for the reader, and how much is known beforehand. 
In order for a text to be informative, it depends on giving new knowledge based on the information that 
the reader already knows. In informative text, reader can make a connection between previous 
knowledge while getting the new ones.  Situationality is another standard that is required in a text. In 
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fact, to comprehend the situationality of a text, reader must first understand where it took place and 
what role it played in the situation. Each text should be examined by considering the time, place and 
situation in which it was written. Knowing the place and purpose of the text's recurrence in a 
circumstance is critical to assessing its situationality (Mikhchi, 2011). Lastly, Intertextualtiy is the last 
standard that deals with factors that render a writing reliant on prior knowledge of one or more already 
seen writings. According to Plato, each text is the repetition of another text in the universe (Alfaro, 1996). 
There is always another word in a word and another text in a text, the text is not independent. One text 
must refer to another text that shares the same characters whether it is spoken or written, formal or 
informal (Juma’a, 2019). The writer must have referred to another text that is related to the topic while 
creating a text. The seven standards that mentioned above are crucial to create a well- written text and 
conduct communication between the author and reader.  

Method of research 

Qualitative technique will be employed in this research in order to analyse word, phrases and sentences 
in the short story in terms of seven standards of textuality. The study conducted in several steps. Firstly, 
the story downloaded from internet and secondly it is read in detail. Then, the text has been examined 
in detail in terms of cohesion and coherence, which is the most important of the mentioned standards. 
After these details emerged, the text was examined by considering the other standards that should be in 
the text. Each standard reviewed in the text is explained under separate headings. Lastly, the results and 
opinions that emerged as a result of the examination are summarized in the conclusion section. 

Analysis of seven standards of textuality 

1. Cohesion 

In the story, cohesive devices were used to form the cohesion of a text. To construct cohesion, personal 
references are used in the text. “he” refers to the old man who is wanted to be murdered by the narrator 
and “you” refers to the reader. “it” in “pull it to pieces to eat” refers to the dead body to form cohesion 
but “it” in “it’s true” don’t used for cohesion. In the text, we can also see some possessive determiners 
such as “my” in “my mind”, “my back”, “my body” refers to the narrator, and “their” in “their smiles” 
refers to the policeman. Demonstrative reference is another type of reference that is used in the text. 
“That” in “why do you say that” and “those” in “those terrible birds” which is referred to vulture in the 
text. That is also demonstrative references but “that” in “why do you say that” and “during all of that 
day” aren’t from the cohesive device which focuses distance from the narrator. “There” in “I stood there 
quietly” and in “lying there” are demonstrative references emphasize place and “then” in “then I heard 
a sound”, then carefully”, “then I put the boards” show time that form cohesion. The last demonstrative 
reference in the text is “the” in “the idea” refers to murder thought, “the” in “the eye” refers to the eye of 
old man. Although substitution and ellipsis are not used in this story, conjunction is used to conduct 
cohesion. In the story we can see “and” in “I heard a sound from heaven and I heard I sound from hell”, 
in “kill the old man and close that eye”, in “ and when the door opened”, in “ and I stood there”, in “I put 
my hand and then my head”, in “ and every morning”, in “ and with a warm”, in “ and the sound grew”, 
in “ bedcovers and held my ear”, in “ and put the pieces”, in “ cry and called police”, in “ and there was a 
strange sound”, in “ and still they sat and talked”, in “ and the sound”, in “ and still the men”, in “ pull 
up the boards and” as an additive conjunctions. However, not only and is used as additive conjunctions 
in the text, too in “the sound, too, became louder” and nor in “nor did I hear him” are used as an additive. 
The other type of conjunction is adversative that is used in the text. But in “But why do you say that”, in 
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“But you should have seen”, in “but no”, in “but the sound grew louder”, in but at last”, in “but why does 
his heart not stop beating”; Indeed, in “Indeed, the illness” is the example that used in the text. According 
to Halliday and Hasan, temporal and causal are also types of conjunctions (2014). First in “first entered 
my head”, in “first I cut off”; then in “then fall upon the dead” in “and then my head”, in “then I heard a 
sound”; when in “When the old man looked”, in “when the door was opened”; now in “I was now sure”, 
in “now he knew that”, “now I could hear”, in “now four o’clock”; as in “as I finished”; finally, in “Finally 
into the old man’s bedroom” are the conjunctions that used for temporal. In addition to this, for in “for 
what I did”, in “for it was not old”; so, in “so you think”, in “so I am mad”, in “so they at talking” are the 
causal conjunctions that used in the writing. The way similar terms are chosen to connect items is 
referred to as lexical cohesion. There are two forms: repetition and collocation. Repetition is made in 
different ways; using same word in many times like “Listen! Listen!”, “seven nights” “seven long nights”, 
“carefully” “so carefully, “sense” heard”, “Louder” “louder” and “Yes!” “Yes”; and by using synonym or 
near synonym of the words such as “gaze” and “open”; by using superordinate of the word like “mad” 
“disease” and by using antonym of the word like “open” “close. These are the repetition that observed in 
the text but collocation is not. 

2. Coherence 

Coherence is the other significant and main part of texts. A paragraph is coherent when the reader can 
read sentences and the paragraph easily as a whole, rather than a random sentence (Bamberg, 1983) If 
the text is not understood by the reader, its communicative value cannot be told. In this sense, the story 
that is studied has a logical structure. From the beginning to the end, the reader can understand what 
the author wants to tell without experiencing any confusion of meaning. There is a harmony and order 
between each sentence. The fact that the sentences used in the text are connected with each other 
supports the next sentence of one sentence or the explanatory nature of the sentence allows the reader 
to understand the text easily. While doing this, the use of cohesive devices very important. The main 
focus of the story is the treacherous plan to commit a homicide and the feeling of guilt which is associated 
with this murder. Actually, the author serves this focal point with the symbols he uses and the sentences 
he chooses throughout the story. The fact that the main subject of the text is horror and the narrator 
chooses horror elements based on this, a dark room and scary eyes, show that the text provides the unity 
of the subject. In the words used, they are the elements that support the unity of the subject. Another 
feature that makes the text consistent is that time is transferred in a certain order and sequence. In the 
text, the man's plans to enter the old man's room at night silently for seven days and observe him, 
pressing the mattress on the man without thinking, are indicative of their plans and present it in a time. 
In addition to all these, another subject that is wanted to be told in the story is that the narrator 
experiences remorse for his crime. He had killed the man, but doing so for no reason, and the fact that 
the man's heartbeat was still ringing in his ears after the police came home, despite the man's death was 
his own guilt and internal feud. Hearing the man's heart beat despite his death shows the guilt he feels 
inside. The words, phrases, and descriptions of place are given in accordance with the main focus of the 
story. Coherence of a text does not only mean choosing words or sentences in accordance with the topic 
to be said. It is said that for a text to be coherent, the title must have a connection with the subject. The 
title of the story "A Tell-Tale Heart" refers to the sound of heartbeat that the narrator hears after he kills 
the old man. The heartbeat comes from the guilt-filled of the narrator and prompts him to surrender.  
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3. Intentionality 

Beaugrande & Dressler introduce the notion of intentionality as an intention of text producers (Mikhchi, 
2011).  The first thing the narrator wants to tell in the text is that no matter what happens and what is 
said, the heart of the person knows all the truth and it is not easy to silence his conscience. The narrator's 
thought that the heart of the old man he killed was beating loudly between the floorboards supports this 
idea. Another message delivered through the text is the unreliability of the human perspective. He thinks 
that he has no choice but to commit this murder because of the eyes of the old man. The use of all these 
things in the text in a way that the reader can understand is one of the features that make the text 
intentionality. Moreover, Poe begins the story in capital letters and with a striking sentence, "IT'S TRUE" 
to attract the attention of the reader. He emphasizes that he may be sick, but that he has not lost his 
mind, and he repeats this over and over. In this sentence, what the writer means is that he is really not 
very good mentally and for this reason, at the end of the story, he tells all the crime to the police. 

4. Acceptability 

Every text is written for being accepted. Beaugrande and Dressler describe acceptability as the text 
attitude of recipient (1992). It means recipient must perceive a vocabulary either as a coherence 
(according to meaning) and cohesive (according to lexical). Acceptability of a text varies from person to 
person and according to the previous knowledge of the reader. Therefore, it cannot have said that the 
story does not comply with the rule of acceptability at all, but the brutal murder of an innocent person 
for no reason helps us to conclude that the story is not acceptable even if there is a feeling of internal 
feud and guilt after the murder. The cohesion and coherence of a text in an appropriate context is not 
merely a matter of linguistic signs. It can be made sense by evaluating non-text elements such as place 
and time, society and culture. When the place and time are considered, it is seen that the elements used 
in the text are at an acceptable level for the reader. it is seen that there is no light in the house, the 
description of a dark environment and the time when the story was written is told in connection with 
the story. Considering the society and culture part, it is seen that people mostly lived in rural areas at 
that time and most of them had a helper at home. In the story, Poe also used these elements in his story. 
However, the acceptability change person to person and it depends reader’s perspective and their 
background knowledge plays important role to intend the message. 

5. Informativity 

For a text to be informative, it must contain both previous and new information by the reader. The fact 
that a text contains completely old information will make the text boring, and it will make it difficult to 
understand the text if it consists of completely new information. In the work written by Edgar Allan Poe, 
social problems are not touched, on the contrary, what the writer wanted to talk about was humanity. 
The mental states of the narrator before and after the murder reveal, Edgar Allan Poe continues to 
showcase the passions and human fears that unfold blindly throughout the story, while revealing the 
consequences of guilt and how it can exhaust itself, while also revealing the nature of human defence 
mechanisms. Although the social life in the story is not explicitly given, it is understood indirectly. With 
the word lantern used by the author, it can be deduced as a reader that light had not been invented yet 
at that time. In addition, it is known that in the 1800s, American society moved to apartments in the city 
centre and city life was crowded and noisy with cars being used. In the light of this information, it is 
possible to say that the story takes place in a rural environment. 
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6. Situationality 

In order to talk about the situationality, it is important to know where the events in the text take place 
and what their function. (Mikhchi, 2011). Poe does not deal with social problems in his stories. The main 
characters he chooses are characters with psychological problems who live wrongly outside the world 
and prefer to isolate themselves from society. The fact that the house is in a rural area and the characters 
live alone in the story support this. The America of the period in which the story was written was a time 
when factories began to be established in rural areas, but these elements are not encountered in the 
story. 

All other elements in the text should be used in accordance with the event and situation in the text. The 
language and elements used in the mentioned text are proof of the situationality. The story about the 
murder of a man is a story that inhold gothic elements. The author has used these elements quite 
appropriately everywhere from the description of the room to the narration of the event. Some of these 
elements are that the old man's room is dark and only the old man's big eyes are visible when the door 
of the room is opened. In order for a text to be easily read and understood by the reader, the language 
used must be suitable for the theme. 

7. Intertextuality 

The Tell Tale Hearth is the first example of intertextuality. Intertextuality is the study which deals with 
the relationship between texts. It can be related with many fields, including literature, film, music, 
virtual arts and even architecture. A text cannot be written without referring to other texts written 
before. The writers can have influenced by other writers and used the same figures and images in their 
works. An example in the story would have been the comparison of the big and gaze eyes of the old man 
to a little adopted child’s eyes in Charles Dickens' Curiosity Shop and Barnaby. In both stories, the 
narrators who are fascinated by their eyes, killing their opponents and the tendency to hide their corpses 
in the garden or under the floor are examples of intertextuality. 

Conclusion 

In this study, the compliance of the text examined with seven textuality criteria was investigated. During 
this research, grammatical and lexical devices were examined in the story. Reference, substitution, 
conjunctions and ellipsis are examined for as grammatical device while repetition, synonyms and 
collocations are examined for as lexical cohesion. These devices are very important for a text to be 
meaningful and essential to create communicative text. The range of vocabulary and coherence is also 
important to find out the deep meaning of a text. The vocabularies that are chosen are suitable for the 
gothic genre, which is the kind of the book. 

Although cohesion and coherence are crucial part of a text, the other standards should also be in a well-
written text. It is seen that at the end of the research, the story of Poe meets all other standards as well. 
Herein, the study indicates that the short story which is examined, meets these seven standards. The 
meaning is constructed when the story is read and the reader can piece together the puzzle and deduce 
the text's deeper meaning. 
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Abstract 

Teaching students disciplinary writing skills is important in supporting them to develop a disciplinary 
identity, to become a member of their scientific communities, and to be academically and 
professionally more successful. Disciplinary writing practices are often implemented at the graduate 
level where students are familiarized with the processes of creating knowledge and the forms of 
written products within their disciplines. However, at the undergraduate level, disciplinary writing 
instruction is not a common practice in most higher education institutions in Turkey. This study 
addresses disciplinary writing needs of junior-level students in English Language and Literature 
(ELL) and English Language Teaching (ELT) and seeks to contribute to our understanding of how we 
can assist students' disciplinary writing skills at an early stage in their undergraduate studies. It 
describes an undergraduate-level research-informed and genre-based disciplinary writing course for 
the ELL and ELT disciplines. The course aims to equip students with disciplinary knowledge and 
writing skills in line with the requirements of their departmental writing tasks. The course is 
described with a focus on learning objectives, teaching units, weekly structure, sample teaching 
materials and activities, and assessment of students' written work. The challenges associated with 
developing and teaching this course are addressed, and some considerations that teachers must think 
about when implementing and evaluating the course are given. 

Keywords: Disciplinary writing, genre-based approach, undergraduate students, English language 
and Literature, English Language Teaching 

ngiliz dili programlar nda lisans düzeyinde disipliner yazma e itimi üzerine: 
Tür odakl  yakla m 

Öz 

Ö rencilere disipliner yazma becerilerinin kazand r lmas , disiplin kimliklerini olu turmalar n , 
bilimsel topluluklar n bir üyesi olmalar n , akademik ve mesleki aç dan daha ba ar l  olmalar n  
desteklemek aç s ndan önemlidir. Disipliner yazma uygulamalar  genellikle lisansüstü düzeyinde 
bilgi üretme ve yaz l  ürünlere dönü türme eklinde uygulanmaktad r. Ancak, lisans düzeyinde, 
disipliner yazma e itimi Türkiye'deki ço u yüksekö retim kurumunda yayg n bir uygulama de ildir. 
Bu çal ma, ngiliz Dili ve Edebiyat  ile ngilizce Ö retmenli i programlar ndaki lisans ö rencilerinin 
disipliner yazma ihtiyaçlar n  ele almaktad r ve ö rencilerin disipliner yazma becerilerini lisans 
e itimlerinin erken bir a amas nda nas l geli tirebilece ine dair onlara nas l destek olabilece imizi 
anlamam za katk da bulunmay  amaçlamaktad r. Bu çal mada ngiliz Dili ve Edebiyat  ile ngilizce 
Ö retmenli i programlar ndaki lisans ö rencilerini, bölüm derslerinde yapt klar  yazma ödevlerinin 
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gereklilikleri do rultusunda, disiplin bilgisi ve disipliner yazma becerileri ile donatmay  amaçlayan, 
tür odakl  bir disipliner yazma dersi tan t lmaktad r. Ders ile ilgili, ö renme hedefleri, üniteler, 
haftal k plan, örnek ö retim materyalleri ve etkinlikleri ve de erlendirme çerçevesinde bilgi verilir. 
Bu dersi geli tirilmesinde ve uygulanmas nda ya an lan ya da ya an labilecek zorluklar ele al n r ve 
ö retmenlerin dersi uygularken ve de erlendirirken dü ünmesi gereken baz  hususlara yer verilir. 

Keywords: Disipliner yazma, tür odakl  yakla m, lisans ö rencileri, ngiliz Dili ve Edebiyat , 
ngilizce Ö retmenli i 

1. Introduction 

Every academic discipline consists of a specific community of individuals who have shared interest in 
that discipline and aims to gain disciplinary knowledge (Lave & Wegner, 1991). Disciplinary 
communities have their own way of creating knowledge and sharing it with their community members 
in written forms. Thus, disciplinary writing skills are important for individuals to interact with their 
scientific communities, to construct a disciplinary identity, to become a member of their communities, 
and to be academically and professionally more successful.  

Disciplinary writing practices are often implemented at the graduate level where students are 
familiarized with the processes of creating knowledge and the forms of written products within their 
disciplines. However, at the undergraduate level, disciplinary writing instruction that would prepare 
students for the demands of their departmental writing tasks by engaging them in disciplinary reading 
and producing discipline-specific texts is unfortunately not a common practice in most higher education 
institutions around the world, including those in Turkey. Current departmental academic writing 
courses in English majors underscore the urgency of acculturating students into their disciplinary 
writing conventions starting from the undergraduate level. They are mostly designed around general 
writing skills and general topics and are repetitive of the writing courses that students take at language 
schools prior to their departmental courses. This is understandable given the challenges presented by 
disciplinary writing instruction, which requires both knowledge of disciplinary content and academic 
writing. Few academic staff members have expertise and experience in both domains. However, early 
access to disciplinary writing practices is important in helping students develop disciplinary identities, 
better manage their departmental writing tasks and achieve higher academic success. For this reason, 
teaching academic writing in a discipline-specific way is worth the time and effort required.    

This study addresses disciplinary writing needs of junior-level students in English majors and seeks to 
contribute to our understanding of how we can assist students' disciplinary writing skills at an early 
stage in their undergraduate studies. It argues against general teaching of academic writing skills to 
undergraduate-level students of English majors and for a discipline-specific writing course that is 
grounded in research and disciplinary content and writing skills. To this end, it describes an 
undergraduate level research-informed and genre-based disciplinary writing course for English majors. 
The course aims to equip students with disciplinary knowledge and writing skills addressing their needs 
in line with the requirements of their departmental writing tasks. 

The paper starts with the background of the study identifying the problem associated with current 
academic writing practices in English majors and the need for disciplinary writing practices and 
continues with reviewing existing pedagogical and scholarly work on disciplinary writing. The second 
part describes the development of an undergraduate-level disciplinary writing course for English majors 
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with a focus on learning objectives, weekly structure, sample teaching materials and activities, writing 
tasks assigned, and assessment of students' written work. The paper concludes with the challenges 
associated with developing the disciplinary writing course for undergraduate-level students in English 
majors and some considerations that teachers must think about when implementing and evaluating the 
course. 

2. Background 

2.1 Academic writing practices in English majors in Turkey  

Academic writing is a highly essential skill for university students since academic achievement is largely 
determined by written performance in several disciplines. Students' writing-related challenges in fact 
predict their academic success in higher education institutions with English medium of instruction 
(EMI) (Kamasak, Sahan, & Rose, 2021). Written assignments at university require disciplinary writing 
skills, which are beyond the basic or generic academic writing skills, making writing one of the most 
challenging skills for university students especially in EMI contexts. The ongoing struggle to successfully 
meet the writing demands of college-level assignments convinces students that they are bad at writing, 
and as a result, they develop negative identities as writers (Fernsten & Reda, 2011). Indeed, we, as 
content area teachers, are partly to blame for such resistance, or failure, since it is our responsibility to 
provide supportive pedagogies to assist our students in becoming competent writers who are equipped 
with disciplinary knowledge and writing skills.  

Undergraduate level English Language and Literature (ELL) and English Language Teaching (ELT) 
programs in Turkey offer students writing courses within their first years in their departments. For 
example, the curriculum of the ELT programs as developed by the Council of Higher Education in 
Turkey includes two first-year academic writing courses: Writing Skills I for the Fall semester and 
Writing Skills II for the Spring semester. In Writing Skills I, students practice paragraph-level writing 
in different genres such as narration, summary, review, or letter. In Writing Skills II, students practice 
process writing, self- and peer-evaluation, composing and reporting (chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.yok.gov.
tr%2FDocuments%2FKurumsal%2Fegitim_ogretim_dairesi%2FYeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-
Programlari%2FIngilizce_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf&clen=177691&chunk=true see the 
course descriptions by YÖK). Although ELL programs do not have to follow the curriculum suggested 
by YÖK, they also offer writing courses designed in a similar way. The ELL program at Social Sciences 
University of Ankara, for example, also focuses on different types of academic essay such as descriptive, 
narrative, compare-contrast, cause-effect or argumentative 
(https://obs.asbu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=5&curSunit=1
032see the course description).  

Current departmental academic writing courses of ELL and ELT programs in Turkey are far from 
meeting the discipline-specific writing needs of students since they are designed in a generic way, 
teaching basic writing skills or the general academic essay. Ineffectiveness of such generic writing 
courses is obviously a shared concern among Turkish scholars, as reflected by their perceptions 
regarding the writing problems that students experience. Faculty members from Bo aziçi University, for 
example, report that students cannot “transfer the writing knowledge they gain in their academic writing 
courses to other departmental courses” (Alt nmakas & Bayyurt, 2019, p. 101). It is highly probable that 
this lack of transfer is a result of the mismatch or the lack of a connection between what practices are 
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employed in academic writing classes and what writing tasks students are required to perform within 
their departmental courses. Teaching the general academic essay in ELL and ELT departmental writing 
courses is of relatively limited benefit since essay is not the only genre that students are required to 
produce in their courses. In ELL, for example, in addition to argumentative essays, students are also 
expected to write reviews, reflections, research papers (Alt nmakas & Bayyurt, 2019) as well as literary 
analysis papers. Thus, departmental writing courses in ELL and ELT programs should be designed in a 
way that adheres to disciplinary content and writing tasks.  

2.2 Disciplinary writing practices  

Academic writing is a community practice, done with the purpose of communicating with groups of 
communities from certain scientific disciplines (Hyland, 2000; Swales, 1990). Individuals from a 
specific disciplinary community share interest in that discipline and engage in disciplinary 
communication to gain and share disciplinary knowledge (Lave & Wegner, 1991). Discipline-specific (or 
disciplinary) writing is defined more specifically focusing on the forms of writing in a discipline, in other 
words the types of written products that individuals are engaged in. For example, individuals in 
engineering disciplines commonly produce reports while individuals in literature produce literary 
analyses. Such group of texts with similar discoursal features that specific academic communities 
produce are referred to as genres (Hyland, 2007). Following this definition, a genre-based writing 
pedagogy views writing as a social practice and focuses on the intersection between the communicative 
purpose of writing, meaning and discoursal features of texts, audience addressed, and context 
(Derewianka, 2003). 

Discipline-specific instruction is not only valued by students, but it is also positively benefiting their 
learning outcomes (Baik & Greig, 2009; Gimenez, 2008).  It has been investigated in a range of 
disciplines. Baik and Greig (2009) implemented a content-based English language program with first-
year Architecture students to help them learn the subject matter, develop discipline-specific language, 
and learn the practices of the discipline. They found out that the regular participants of the program 
“performed considerably better in both the European Architecture subject and in their studies in the 
subsequent year” (p. 413). In another implementation, Kutevaa (2013) asked graduate students from 
four different disciplines (i.e., archaeology, history, literature, and media studies) to compare and 
contrast texts from the dissertation and research article genres and explored how this genre analysis 
task increased students' genre awareness. Employing a workshop approach, Cargill et al. (2018) 
implemented a four-week (16 hours) "Preparing to Write an International Science Article" course with 
graduate students from science and technology disciplines. The course addressed "identifying take-
home messages from data, selecting target journals, and writing to meet the criteria of editors and 
referees" as well as "strategies for developing discipline-specific English skills" (p. 13), which resulted in 
increased confidence of students for publication.  

Literature on discipline-specific writing includes several case studies in which particular attention has 
been paid to the process of how novice scholars (i.e., graduates) engage in rhetorical reading of research 
articles and contribute new knowledge to their disciplines through publications (e.g., Cheng, 2008; 
Flowerdew, 2000; Li, 2006). Findings from these studies reveal the kinds of difficulties graduates 
experience at various stages of publication and their coping strategies. They are also valuable in 
informing our pedagogical decisions and processes to assist novice scholars in contributing knowledge 
to their disciplines.  
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What is rare in the literature is studies on genre-based writing practices in ESL/EFL teaching at the 
undergraduate level. In one study, Chen and Su (2011) explored to what extent a seven-week genre-
based instruction facilitated students’ skills in summarization overall and specifically in content, 
organization, vocabulary and language use. Their genre-based instruction included providing an explicit 
summary template, guided practice, and relevant lexical and grammatical patterns. The instruction 
enhanced students' summary performance overall, but facilitated their content development and 
rhetorical organization more than vocabulary and language use. In a more recent study, Uzun and 
Topkaya (2020) implemented genre-based instruction and feedback in an English Literature I course 
with pre-service English teachers who produced literary analysis essays. According to their results, 
students' performance in writing a literary analysis essay steadily improved throughout the semester 
while the type of the feedback provided (i.e., direct feedback supported by a rationale versus indirect 
feedback supported by a rationale) did not influence their writing development. 

Answering the question of “how we should approach the teaching and learning of disciplinary practices” 
(Johns & Swales, 2002, p.18) for English majors, this study proposes a disciplinary writing course for 
undergraduate level students in the ELL and ELT disciplines. Teaching disciplinary writing to ELL and 
ELT students requires to make important decisions about course design. Because junior students do not 
have the disciplinary knowledge base at this level necessary to create and contribute new knowledge to 
their disciplines, the course should rather target that students gain disciplinary knowledge and join 
scholarly conversations by producing the forms of written texts that are a regular part of their 
disciplines. In this course, writing tasks should serve not only the purpose of teaching discipline-specific 
writing skills but also the purpose of teaching disciplinary content, a powerful combination that can 
prepare students for their departmental requirements and for higher academic achievement.  

3. Development of an undergraduate-level disciplinary writing course for English majors 

3.1 Course description 

To better respond to students' departmental writing needs, the undergraduate-level academic writing 
course is designed around disciplinary writing skills for the students of English Language Teaching 
(ELT) and English Language and Literature (ELL) programs. Based on inquiry and research, this genre-
based course aims to help students gain an understanding of what topics or issues are addressed within 
their disciplines, what problems are tried to be solved, what multiple perspectives exist, and how 
scholarly discussions are held. The course also aims to help students to join the scholarly conversations 
by crafting their own positions, creating arguments based on what they have already learned, using 
evidence, and considering counterarguments.  

Learning objectives of the course are determined as the following:   

 to demonstrate familiarity with disciplinary topics, 

 to demonstrate an understanding of the key elements of argumentation,  

 to effectively formulate arguments and support their arguments through evidence, 

 to demonstrate an understanding of the key elements of reflective writing, argumentative 
writing, and literary analysis writing, 
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 to find reliable sources, to critically evaluate sources, and to synthesize information from the 
sources appropriately, 

 to accurately make in-text citations and create reference lists using the target citation format,  

 to demonstrate an understanding of process-based writing as a series of stages as composing, 
editing, and revising, and 

 to produce advanced level texts in different disciplinary genres.  

The content of the course is structured in five units as (1) understanding sourced-based writing, (2) 
understanding argumentation, (3) understanding reflective writing, (4) understanding argumentative 
essay writing, and (5) understanding literary analysis writing. Source-based writing and argumentation 
are practiced first since they are central to the following writing tasks. Source-based writing and 
argumentation are practiced at the sentence and paragraph levels, and no writing tasks are given for 
these two units. Reflective writing, essay writing, and literary analysis writing are practiced via a writing 
task following an instructional week on each genre. Table 1 illustrates the structuring of the course 
around five units and presents a (flexible) weekly schedule that can be followed.   

Table 1. Course structure and suggested weekly schedule 
Week 1 Introduction to the course  

Unit 1- Understanding Source-based Writing  

Week 2 
 

In-text citation rules  
Hands-on practice 
 

Week 3 
 

End-of-text citation rules  
Hands-on practice 
 

Unit 2- Understanding Argumentation 

 
Week 4 
 

The role of argument in research and academic writing  
Elements of argumentation  
 

Week 5 
 

Identifying & developing arguments  
Hands-on practice  
 

Unit 3- Understanding Reflective Writing  

Week 6 
Purposes and essential features of reflection 
Analysis of sample written reflections 
 

Week 7 
  

Task 1: Written reflections 
First drafts  
 

Week 8 
 

Feedback on written reflections 
Revisions & Final drafts 
 

Unit 4- Understanding Argumentative Essay Writing 

Week 9  Structuring of an argumentative essay  
Analysis of sample argumentative essays  
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Week 10 
  

Task 2: Argumentative ELL/ELT essays 
First drafts  
 

Week 11 
 

Feedback on Argumentative ELL/ELT essays 
Revisions & Final drafts  
 

Unit5- Understanding Literary Analysis Writing 

Week 12 
 

Structuring of a literary analysis  
Analysis of sample literary analyses 
 

Week 13 
 

Task 3: Literary analyses  
First drafts 
 

Week 14 
 

Feedback on Literary analyses 
Revisions & Final drafts 
 

The course starts with source-based writing not because it is a common requirement in college-level 
written assignments but because it is a core academic literacy skill that helps students acquire new 
knowledge and socialize within their communities of practice (Cumming, Lai, & Cho, 2016). Thus, 
proficiency in disciplinary writing requires the mastery of source-based writing, which is cognitively 
challenging especially for undergraduate L2 writers. To this end, it is necessary to provide explicit 
instruction on and learning opportunities for source-based writing rather than expecting students to 
self-learn it (Wette, 2019).  

The course continues with argumentation, which is covered separately from argumentative essay writing 
because of the fundamental importance of argumentation in higher education, as well expressed by 
Andrew's (2010) following remarks:  

It is important to be able to argue rationally in a civilized society, and students in higher education 
will be expected to be able to do so – both within their courses and in the wider world. Second, 
advancement in knowledge often comes via argument. A case is proved; a dispute is opened up and 
then solved; a new hypothesis is posited; academics, students, and everyone else are asked to look at 
an old problem in a new way. Third, argument is about clarification as well as persuasion. Well-
argued speeches, essays, position papers, or research papers bring a sharper sense of meaning and 
significance to an issue. Fourth, argument can be enjoyable – and universities and colleges are spaces 
in which argument is encouraged and where it can flourish. (p. 1) 

Argumentation as a higher-order intellectual skill is involved in several genres that students engage with 
in ELL and ELT disciplines and is critical for academic success. The ability to produce good 
argumentative texts has been found to be the best predictor of academic success during the first higher-
education year (Geiser and Studley, 2002). "The most successful undergraduates tend to be those who 
can argue well, in speech and/or writing, whatever their discipline" (Andrews, 2015, p. 52). Closely tied 
to critical thinking skills, argumentation skills are often hard for students. Turkish higher-education 
students, for example, "cannot construct well-established arguments” and “they base their ideas and 
arguments on over-generalized assumptions” (Alt nmakas & Bayyurt, 2019, p. 101). This is partly 
because students do not receive enough instructional support at university as argumentation is not 
taught explicitly in undergraduate courses (Mitchell & Riddle, 2000). From a pedagogic perspective, 
this course aims to provide students with explicit instruction on argumentation and ample opportunities 
to develop their argumentation skills. 
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The third unit of the course focuses on reflective writing (also referred to as reflective essay or reflective 
journal by practitioners). Although often assigned as a writing task, reflective writing is infrequently 
explicitly taught in classes (Pasternak & Rigoni, 2015). Reflective writing allows students to develop their 
ability to think critically and deliberately, to reflect on personal thoughts and experiences associated 
with learning, to increase their self-awareness, and to take responsibility of their learning (Penso, 
Shoham, & Shiloah, 2001). It is widely used across different disciplines including EFL education (Cheng, 
2017), teacher education (Lai & Calandra, 2010), or ELL (Alt nmakas & Bayyurt, 2019), thus can be 
viewed as a discipline-specific writing task for the ELL and ELT disciplines.  

The fourth unit of the course is argumentative essay writing. Argumentative essay is one of the most 
common genres undergraduate students write (Mei, 2006). Because students in the ELL and ELT 
programs are often asked to take a position on disciplinary matters in their written assignments, 
argumentative essay writing is a relevant task to their disciplines as it is already practiced in the ELL 
and ELT programs in Turkey (Alt nmakas & Bayyurt, 2019). Wingate (2012) argues that academic 
teachers and students do not have a solid understanding of argumentation because specific 
requirements of argumentation and the nature of an argumentative essay vary greatly across disciplines. 
Thus, argumentative essay writing should be studied in a discipline-specific way, which this course aims 
to do.  

The course ends with the genre of literary analysis/criticism. Literary criticism is a discipline-specific 
writing practice that aims to examine and interpret a literary work (Bressler, 2010). It is commonly used 
as a writing task not only in ELL programs but also in ELT programs (see Uzun & Topkaya, 2020). 
Because critically analyzing a work of literature also builds upon argumentation, developing persuasive 
interpretative arguments is difficult for students (Marshall, 2000), and they basically produce literary 
analyses in a plot summary form (Persky, Daane, & Jin, 2003). Research has shown that explicit 
instruction on interpretative arguments about literature allows students to write higher quality literary 
analyses including more textual evidence to support their literary interpretations (Lewis & Ferretti, 
2011).  

3.2 Sample teaching and learning materials and activities  

Source-based writing can be first practiced inductively by enhancing autonomous learning. Authentic 
teacher-designed materials such as simplified and shortened versions of published research articles in 
ELL/ELT can be used for the citation analysis tasks having students, in pairs or groups, figure out in-
text and end-of-text citation rules and then check their self-generated rules with the lists provided by 
the teacher. The citation format, APA (commonly used in ELT) or MLA (commonly used in ELL), can be 
selected by the teacher in line with discipline practices. Students should then engage in both receptive 
and productive tasks practicing in-text and end-of-text citations. Receptive tasks can involve, for 
example, asking students to identify and fix the citation errors in the given texts, to identify the type of 
citation (e.g., paraphrase or direct quotation), or to identify the type of resource cited (e.g., book, journal 
article, etc.). In the productive tasks, students can be engaged in tasks that require them to practice both 
in-text and end-of-text citations. For example, they can be asked to write small paragraphs on a given 
topic making citations from the given sources. It is important that students practice both their direct 
quoting skills and paraphrasing skills as well as summarizing skills. It is also important to make use of 
different types of sources for the purposes of practicing end-of-text citation rules.  
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When teaching reflective writing, Hatton and Smith’s (1995) framework can be used as it clearly 
differentiates reflective writing from descriptive writing. It well illustrates the effectiveness of reflective 
writing across three types: descriptive reflection (i.e., description of the event with some justification 
efforts or recognition of alternative viewpoints), dialogic reflection (i.e., analytical discourse with oneself 
exploring the experience with judgments and explanations), and critical reflection (i.e., awareness of 
multiple perspectives and the influence of historical and socio-political contexts) (Pasternak & Rigno, 
2015). 

For their ELL/ELT argumentative writing task, students can be given a list of disciplinary argumentative 
topics to choose from or they can be given flexibility to work on a different topic meeting the topic criteria 
(that it will be related to the ELL or ELT discipline and it will be a debatable topic). Following are some 
sample discipline-specific argumentative topics that can be offered:  

Table 2. Sample ELL and ELT argumentative topics  

Sample ELL argumentative topics  Sample ELT argumentative topics 

 
Is cultural background linked to reading habits? 
How does social media impact adolescences' 
interest in literature: positively or negatively? 
Does literary instruction have a function of 
ethical enterprise? 
To what extent do individuals' reading habits 
shape their identity development? 
What factor has a bigger role in children's reading 
habits: teacher encouragement or parental 
encouragement? 
Which one develops students' academic success 
better: out-of-school reading or school-related 
reading? 
Is it possible to change the perceptions of a 
person who self-identifies themselves as a poor 
reader? 
 

  
Which one has a more important role in second 
language learning: intrinsic or extrinsic motivation?  
Which one should be the priority of teachers when 
teaching English to second language learners: 
accurate pronunciation or fluent speech? 
Should non-native speakers teach pronunciation?  
What type of feedback is the most effective in 
supporting students' language development: teacher 
feedback, peer feedback or automated feedback from 
computer programs?  
Which is a more influential factor in second language 
learning: exposure to language or interaction with 
language users?  
Is using L1 when teaching English as a foreign 
language a strategy or a problem?  
Are children better learners than adults in terms of 
successful second language learning? 
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Materials for argumentative essay writing can be developed by the course instructor using published 
research articles from the ELL and ELT disciplines. Sample argumentative essays can be created based 
on existing studies on disciplinary topics. Students can first study the structure of an argumentative 
essay by close examining of sample argumentative essays.  

Figure 1. Sample argumentative essay on a topic from ELT and guiding analysis questions 
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In addition to class discussions about the topics of the sample essays, students can be engaged in close 
analysis tasks through some guiding questions related to the disciplinary topic, the author's argument, 
counterarguments, evidence presented to support the argument, the organization of ideas across 
paragraphs, citations, etc. A sample argumentative essay developed on a topic from the ELT discipline 
(i.e., learning styles) as well as the guiding questions for its analysis are presented in Figure 1. A sample 
literary analysis as well as the guiding questions are presented in Figure 2. 

Figure 2. Sample literary analysis and guiding analysis questions 
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3.3 Assessment  

When teaching academic writing skills, it is important to provide students with detailed information 
about their task performance so as to inform the improvement of their writing skills and their 
performance in future tasks. For this reason, an analytic scoring rubric with sub-categories addressing 
different aspects of writing, such as content, organization, and use of language can be used for evaluating 
students' written work in the disciplinary writing course. Applying the several criteria in an analytic 
rubric to students' written texts is time-consuming for the teacher; however, the advantages that analytic 
scoring has over holistic scoring (i.e., detailed feedback in different aspects of writing and more reliable 
and objective scoring (Weigle, 2002)) are important and worth the time and effort.  Table 3 presents a 
sample rubric that can be used for evaluating students' ELL/ELT argumentative essays.  

Table 3. Sample analytic rubric for evaluating ELL/ELT argumentative essays 

40% Task response  Comments 

Introduction: Sufficient background information, effective 
introduction of the disciplinary topic, clear and debatable argument 
revealing the author's position, acknowledgment of the 
counterarguments, scholarly discussions or existing work on the topic 
Body: Well-developed, relevant ideas (explanations, exemplifications 
and/or details) supporting the author's position/argument 
Conclusion: Restatement of the argument, summary of the main 
points, final comments  

 

15% Coherence and Cohesion  Comments 

Skillful paragraphing  
Logical sequencing of information and organization of ideas 
Unity throughout the text 

 

15% Lexical resource Comments 

Wide range of lexical items   
Natural and sophisticated use of vocabulary  
Minor lexical errors  

 

15% Grammatical range and accuracy  Comments 

Wide range of grammatical structures   
Natural and sophisticated use of grammatical structures  
Minor grammatical errors 

 

15% Citations  Comments 

Relevant citations from reliable resources 
Appropriate amount of integration  
Accurate use of in-text and end-of-text citation rules  
Effective summarizing/paraphrasing/quoting skills 

 

Total Score /100 =   

The same rubric can be used for the evaluation of all writing tasks by just changing the task response 
component. For example, to evaluate students' literary analyses, the following criteria can be included 
in the task response component based on the literature on literary analysis and teaching literary analysis 
(Lewis & Ferretti, 2011; Ong, 2016; Uzun & Topkaya, 2020):  

Introduction: Sufficient background information, effective introduction to the literary analysis, 
introduction of the literary work and the author (if available), very brief summary of the literary work 
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(either in introduction or body), clear and debatable interpretative argument revealing the author's 
perspective, clear point of analysis, a clear connection to the literary theory used, acknowledgment of 
scholarly discussions or existing work on the topic (if available) 

Body: Evidence (reasons) to support the interpretative argument, careful and thorough examination 
of the literary work through specific references to the literary work and their explanations and 
references to other scholarly work, identification of repeated patterns in the literary work that lead to 
the argument  

Conclusion: Restatement of the interpretative argument, summary of the main points, final 
comments  

4. Conclusions  

Generic academic writing courses offered within the departmental curricula of ELL and ELT programs 
do not seem to be adequately preparing students for their departmental writing tasks. Instead of a 
generic writing course, this study argues for a discipline-specific, research-informed, and genre-based 
writing course for the undergraduate-level students of ELL and ELT programs. Such a course would 
have a much higher potential to support increasing students' awareness of their disciplines and 
developing their knowledge of disciplinary content, knowledge of disciplinary genres, and disciplinary 
writing skills. To this end, this study described the development of an undergraduate level disciplinary 
writing course for ELL and ELT students. The course covers two general academic literacy skills (i.e., 
source-based writing and argumentation) and three genre-based writing skills (i.e., reflective writing, 
argumentative essay writing, and literary analysis/criticism writing). Course objectives, course units, 
weekly structuring of the course, sample teaching and learning activities and materials, and ideas for 
formative assessment of students' learning were shared.  

The main purpose of this study is to contribute to a better understanding of how we can support the 
academic writing needs of undergraduate students in ELL and ELT programs. With regard to genre-
based disciplinary writing, seldom does one-size-fits-all approach work. Thus, the feasibility of this 
course needs to be evaluated by course instructors for their specific contexts taking into account 
program-specific features such as the level of their students, the number of academic writing courses 
offered in their departments, the specific writing tasks students perform for their departmental 
coursework, etc.  

Teaching disciplinary writing skills is not easy for writing instructors as it demands expertise and 
experience in two domains: ELL/ELT and genre-based academic writing. I am able to design this course 
because I am a faculty member working in an ELL program with expertise in ELT, in particular L2 
writing, as well as experience in teaching academic writing in several different contexts for several years. 
During the process of developing this course, I personally experienced the challenge posed by the limited 
availability of pedagogical resources that we can use to teach disciplinary writing skills to ELL/ELT 
students, except a few studies that share some instructional ideas and assessment rubrics (see Lewis and 
Ferretti (2011) and Uzun and Topkaya (2020)). For this research-informed course, we, as instructors, 
must also play the role of material-developer, making use of published research studies with lots of 
modification, in particular simplification for first-year students. On the part of the teacher, this course 
is hard work, requiring resources of time and intellect. However, there is value in supporting students' 
development of disciplinary content knowledge and writing skills starting at an early stage in their 
undergraduate studies, thus it is worth the time and effort invested.  

Because the disciplinary writing course proposed in this study is newly developed, practitioner-
researchers in ELL or ELT programs who choose to implement it should investigate its strengths and 
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weaknesses to maximize its effectiveness. Utilizing a pre-test/post-test design assessing students’ 
disciplinary writing skills before and after receiving instruction will be a good way for such examinations 
(see Chen and Su (2011) and Uzun and Topkaya (2020) for example studies). Benefiting from qualitative 
data is also valuable for gaining insights into students' perceptions and supporting the quantitative 
findings. Researchers should also consider longitudinal studies on the effectiveness and impact of 
discipline-based writing courses for ELL and ELT students. 
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65-Development of language learning strategies: student practices before and 
during online education 

Betül ERTEK1 

APA: Ertek, B. (2022). Development of language learning strategies: student practices before and 
during online education. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1039-1063. DOI: 
10.29000/rumelide.1074519. 

Abstract 

This article presents the results of a quantitative survey carried out with the participation of 52 
students in the Department of French Language Teaching at Atatürk Faculty of Education of 
Marmara University in Istanbul. This study questions the language learning strategies of bachelors 
and master degree students before and during online education. Unexpectedly confronted with a 
change of situation in education, the students found themselves overnight having to follow an online 
way of studying to which they were unfamiliar with over the night. Not only strategic, technical, 
technological, organizational and spatial but also psychological and sociological adaptation were 
immediately necessary. This study highlights the language learning strategies of students based on 
four main axes: the first one is based on cognitive strategies, the second one emphasizes 
metacognitive strategies, the third one is on effective strategies and the fourth and the last one is on 
resource management strategies. The aim is to understand the development of student learning 
practices during online education, and to understand the new strategies put in place by the students 
themselves in order to adapt to this new way of teaching. Have they stuck to their familiar language 
learning strategies or have they developed new language learning strategies? We tried to understand 
whether the students continued studying using the same language learning strategies as before during 
online education or not, and whether they readjusted, modified, developed their learning strategies 
as needed. 

Keywords: Online education, development of learning strategies, language learning strategies, 
student practices, French language 

Dil ö renme stratejilerinin geli tirilmesi: çevrimiçi e itim öncesinde ve 
s ras nda ö renci uygulamalar  

Öz 

Bu makale, stanbul’da bulunan Marmara Üniversitesi Atatürk E itim Fakültesinde yer alan Frans z 
Dili ve E itimi Bölümündeki 52 ö rencinin kat l m yla gerçekle tirilmi  nicel tipi bir anketin 
sonuçlar n  ele almaktad r. Bu çal ma, Lisans ve Yüksek Lisans ö rencilerinin çevrimiçi e itimden 
önceki ve çevrimiçi e itim s ras ndaki dil ö renim stratejilerini incelemektedir. E itimdeki durum 
de i ikli iyle beklenmedik bir ekilde kar  kar ya kalan ö renciler, bir gecede hiç a ina olmad klar  
bir çevrimiçi çal ma yöntemini takip etmek zorunda kald lar. Yaln zca stratejik, teknik, teknolojik, 
organizasyonel, mekânsal de il, ayn  zamanda psikolojik ve sosyolojik olarak ili kisel düzeylerde de 
uyarlamalar n derhal yap lmas  gerekti. Bu ara t rma, ö rencilerin dil ö renme stratejilerini dört ana 
eksene göre ön plana ç karmaktad r: birinci eksen bili sel stratejilere dayanmaktad r, ikinci eksen 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk E itim Fakültesi, Yabanc  Diller E itimi Bölümü, Frans z Dili E itimi ABD 

( stanbul, Türkiye), betul.ertek@marmara.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-0693-9783 [Ara t rma makalesi, Makale kay t 
tarihi: 22.12.2021-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074519]  
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üstbili sel stratejileri vurgulamaktad r, üçüncü eksen duygusal stratejiler üzerinedir, dördüncü ve 
son eksen ise kaynak yönetimi üzerinedir. Amaç, çevrimiçi e itim boyunca ö renci çal ma 
uygulamalar n n ö renim aç s ndan geli imini kavramak ve bu yeni e itim ekline uyum sa lamak 
amac yla ö rencilerin bizzat kendileri taraf ndan geli tirilen yeni stratejileri anlamakt r. Al k 
olduklar  dil ö renme stratejilerine ba l  m  kald lar? Yoksa yeni dil ö renim stratejileri mi 
geli tirdiler? Çevrimiçi e itim sürecinde ö rencilerin çal maya öncekiyle ayn  dil ö renim stratejileri 
ile devam edip etmediklerini ve ö renme stratejilerini gerekti i gibi yeniden ayarlay p 
ayarlamad klar n , de i tirip de i tirmediklerini veya geli tirip geli tirmediklerini anlamaya çal t k. 

Anahtar kelimeler: Çevrimiçi e itim, ö renme stratejilerinin geli tirilmesi, dil ö renim 
stratejileri, ö renci uygulamalar , Frans z dili 

Introduction 

The current context that the whole world is going through has disturbed our lives and pushed humanity 
to organize in different ways from all directions. On the educational level, the Covid-19 crisis forced the 
authorities to take radical measures, and very quickly led to closure of schools around the world. 
Globally, the sudden and precipitous transition into digital and e-learning has radically changed the 
education system, which until now has been mostly face-to-face and has been delivered as one-on-one 
instruction. It is clear that the pandemic has completely disrupted the education system, resulting in an 
accelerated renewal. With such unexpected change outside the classroom, adoption of new language 
learning strategies by learners thus seems inevitable. In our investigation, one of the participants 
summarized the situation as follows:  

“For our own health and for others’ as well, we have the responsibility of staying home and attending 
online classes organized by our university. The change has arrived rather quickly, and we haven’t 
exactly had the time to adapt initially, but now we are able to consider solutions for a better approach 
to ensure a more efficient study since we have spent several hours in front of the screen. One must be 
efficient and in good shape and health, even though it becomes more and more bearable by time” 
(Participant 5).  

The idea that attracts attention is the new study approach that the participant is promoting. Both 
teachers and learners cannot in fact claim a teaching model similar to the one in the past. The new 
“ordinary” has irreparably brought about profound internal changes in teaching-learning methods. 
Major changes are also taking place in academia. Teachers have had to adapt their entire teaching 
strategies. As Ertek points out:  

“The university is the ultimate place for innovation, research, and educational reflection. On several 
levels, it brings together countless advantages: access to knowledge, freedom at work, openness to 
others, preparation for the future, etc. The question of "university pedagogy" is none other than the 
body of work aimed not only at the factors of student success and failure but also at the teaching styles 
of university teachers” (Ertek, 2020: 50). 

Indeed, the factors of success or failure can depend on several variables but the question of teaching 
strategies and language learning strategies is crucial. This gives rise to the question of student language 
learning strategies at the university. It is a big challenge for students because it is no longer a matter of 
going to university to take a course but of learning in front of a screen, and very often alone. Objective 
of this study is to understand the language learning strategies used by students before online education 
and the strategies that they began to employ thereafter with the introduction of online education.  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  1 0 4 1  

Dil ö renme stratejilerinin geli tirilmesi: çevrimiçi e itim öncesinde ve s ras nda ö renci uygulamalar  / B. Ertek (1039-1063. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

1. Literature review 

With the idea of competences, many researchers have developed interest in various learning processes 
of learners from primary school to university, and have demonstrated a considerable quantity of 
learning strategies. They are an integral part of the resources that learners must make available to 
achieve the skills (Tardif, 2006). The importance of teaching and language learning strategies comes up 
many times in research (Bégin, 2008; Jonnaert, 2002; Peters & Viola, 2003; Tardif 2006) with 
recommendations referenced in teaching guides (Dulude, 2001; Lord, 2003). In universities, priority is 
often given to the learning of knowledge rather than to how learning takes place (Biggs, 1987). Some 
studies find that effective use of strategies makes learners more confident in their own learning abilities 
(Lavasani, Mirhosseini, Hejazi & Davoodi, 2011). Let us add that Weinstein was one of the first to 
implement a language learning strategies course in 1977 already (Weinstein & Underwood, 1985) and 
later declared that learning to learn is the most important point of teaching at university (1996). It also 
depends on teachers’ teaching strategies, namely, organization of lessons, simplicity of learning tasks, 
design of textbooks, variety of activities or even the types of exams chosen with an important 
observation:  

“The more the learning strategies were used, the higher student performance was” (Simsek & 
Balaban, 2010: 43). Students who pass courses are those who use effective learning strategies in 
performing tasks (Broekkamp & Van Hout-Wolters, 2007). 

Some have questioned the relationship of learning strategies to academic success (Boulet, Savoie-Zajc & 
Chevrier 1996; Fayol & Monteil, 1994; Pask, 1988; Schmeck, 1988; Schmeck & Meier, 1984; Romainville, 
1993; Wolfs, 1998); while others questioned the way in which learners perceive, record and use the 
knowledge (Saint-Pierre, 1991; Shi, 2017). Thus, three main interests clearly emerge in language 
learning strategies that highlight the importance accorded in the research community: teaching and 
teaching methods with the aim of promoting learning (Ouellet, 1997; Flippo & Caverly, 1991; Roces 
Montero & Sierra-Arizmendiarrieta, 2017), effects of those teaching strategies on learning (Hattie, Biggs 
& Purdie, 1996) and the specificities of their use among learners (Hensler, 1992; Romainville, 1993; 
Rovers, Stalmeijer, van Merriënboer, Savelberg & de Bruin, 2018; Schunk & Zimmerman, 1994; Wolfs, 
1998; Zimmerman, 1990). Many researchers have emphasized the importance of language learning 
strategies for better and more effective learning. For example, for Bégin (2003), learning strategies are 
categories of actions used in a learning situation to carry out a school task or activity and operations on 
knowledge. 

For Boulet et al. (1996), these are the activities performed by the learner and/or learner behaviors in a 
learning posture to simplify the acquisition, recall and application of knowledge. According to Cartier 
(1997), learning strategies are based on a set of actions or means used to learn in order to be able to 
perform a task. According to Fayol & Monteil (1994), language learning strategies are part of an 
integrated sequence of varying lengths, of specific or general procedures in order to optimize the 
performance of learners. Frenay, Noël, Parmentier & Romainville (1998) define language learning 
strategies as procedures to simplify learning. For Hrimech (2000), these are operations in a training 
process to promote the acquisition of knowledge, skills or behavior. For Weinstein & Hume (1998), it is 
about learning to act on acquired knowledge in order to integrate them into memory. This research made 
it possible to establish an inventory of language learning strategies, and to group them into categories. 
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Researcher Classification 

Stern 
(1975) 

Planning 
Strategy 

Active 
Strategy 

Empathic 
Strategy 

Formal 
Strategy 

Experimental Strategy 

Semantic 
Strategy 

Practice 
Strategy 

Communication 
Strategy 

Internalization Strategy 

Naiman, 
Frohlich, 
Stern & 
Todesco 
(1978) 

Active task 
approach 

Realization of 
language as a 
system 

Realization of 
language as a 
means of 
communication 

Management of 
affective 
demands 

Self-monitoring 

Rubin 
(1987) 

Direct Strategies Indirect Strategies 

Learning Strategies Communication Strategies Social Strategies 

Cognitive 
Learning 
Strategies 

Metacognitive 
Learning 
Strategies 

  

O’Malley & 
Chamot 
(1990) 

Cognitive Strategies Metacognitive Strategies Social/Affective 
Strategies 

Oxford 
(1990) 

Direct Strategies Indirect Strategies 

Memorization 
Strategies 

Cognitive 
Strategies 

Compensation 
Strategies 

Metacognitive 
Strategies 

Affective 
Strategies 

Social 
Strategies 

Wenden 
(1991) 

Cognitive Strategies Self-Management Strategies 

Table 1. Classification of Language Learning Strategies 

Under the conditions described above, it seemed relevant to develop our research along four main lines: 
Axis 1: Cognitive Strategies; Axis 2: Metacognitive Strategies; Axis 3: Affective Strategies and Axis 4: 
Resource Management Strategies. 

The problem situation and the purpose of this research aims to understand various language learning 
strategies of students in the Department of French Language Teaching (FLT) at Atatürk Faculty of 
Education of Marmara University. It focuses on studying language learning strategies used before and 
during online education. Due to the Covid-19 health crisis that we have been going through since 
December 20192, nearly two billion learners around the world have found themselves forced to stay at 
home with the closure of establishments (from extracurricular to university) all over the world; however, 
with variations from one country to another. In Turkey, all schools (public and private) and higher 
education institutions have been closed very quickly, providing distance education only since the 
outbreak of the pandemic. 

So, despite the unprecedented situation that we are going through, what have changed and evolved in 
student language learning strategies in order to try to best follow the courses given in a completely 
different way? Did they seek to adapt their language learning strategies or did they stem language 
learning strategies similar to those they have already had long before the pandemic? If so, what are these 
new language learning strategies? If not, what strategies have they maintained despite this turnaround? 
All these questions allowed us to conduct our research and to take a close interest in the language 
learning strategies of students. The main aim of this study is to understand student work practices, 

                                                             
2  According to data published by World Health Organization: https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline-

--covid-19 (25.10.2021) 
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namely, maintaining pre-pandemic language learning strategies and/or development of new post-
pandemic language learning strategies. 

2. Method 

In this methodological part, we will present our research model, our participants, the survey that we 
used, collection of data as well as the method of analyzing the data collected.  

2.1. Research model 

In our study, we opted for a quantitative research model in view of the survey consisting of several 
questions and data collection. Quantitative research prioritizes quantity, and involves collecting data 
that is, above all, quantifiable. The objective is to try to explain the phenomena by collecting digital data, 
and to allow us to examine a group, a set of people representative of the population. According to 
Pelletier & Demers (1994: 758), “The quantitative is defined by measures where, unlike the qualitative, 
numbers matter and lend themselves to mathematical functions”. In this research, the aim is to 
highlight, through the results obtained, whether the strategic practices related to student learning are 
maintained or new ones are developed. This is why it seemed relevant to us to question the students 
about their strategic practices from the point of view of learning “before online education”; “during 
online education”, “always (before and during online education)” and finally “never (neither before nor 
during online education)”. 

2.2. Participants 

In order to achieve the above objective, a survey was submitted to the students of the Department of 
French Language Teaching (FLT) at Atatürk Faculty of Education of Marmara University. This survey 
was carried out at the end of the first semester in the 2020-2021 academic year. A total of 52 students 
chose to participate in the survey, which lasts between 15-20 minutes. Participation was on a voluntary 
basis and on a condition of anonymity. The average age of participants is 24.65 with a total of 37 females 
and 15 males, 46 of which are in Bachelor and 6 in Master programmes. 

2.3. Data collection instrument and procedure 

The survey is a questionnaire prepared via Google Forms, and is constituted of four main lines: 

- the first major axis is on cognitive strategies, which relate to the techniques allowing the facilitation 
of learning processes with the objective of guaranteeing the acquisition of knowledge or the development 
of a skill or competence in learners. The objective is to ensure the understanding of ideas and 
information but also the building of relations. Indeed, it is about establishing a medium between the 
new knowledge and the old ones or within the new knowledge itself. They also serve to help recall the 
information already established. Thus, this axis will allow us to understand repetition strategies such as 
repetition, underlining, framing, copying, taking notes, making lists of words, etc. but also elaboration 
strategies such as the use of mnemonics, paraphrasing, summing up, analogy, producing notes, 
formulating questions, creating mind maps, writing a sentence as a medium using our prior knowledge, 
developing an example, arriving to a conclusion and creation of relationship. There are also 
organizational strategies such as grouping, writing, enumeration, classification, comparison, making 
diagrams, matrices, identifying links between pieces, sequences, etc. Finally, there are the strategies of 
distinction such as hypothesizing, seeking reasons or explanations, comparison between an example and 
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a counterexample, identification of the differences, identification of the type of exercises to be used, and 
finding counterexamples as well as procedural strategies for learning such as identifying an example and 
taking it as a model, making a list of approaches to follow, practicing the entire procedure, regular 
practice for automatic initiation of steps and comparison of his/her own performances using the model 
followed. 

- the second major axis is on metacognitive strategies, which has two aspects: the first aspect is 
related to self-knowledge as a learner, and the second aspect is specific to the use of our own 
consciousness in order to control our mental processes. The first one relates to the person’s self-
awareness as well as the tasks s/he needs to perform but also to the language learning strategies to be 
implemented. The second element refers to knowledge that allows us to conduct our thinking with better 
consistency and management. Therefore, this axis will highlight the different planning strategies such 
as a review of the work to be performed, estimation of the time required, establishment of the learning 
objectives, activation of previous knowledge, analysis of the task to be performed, and formulation of 
questions before performing an act. There are control strategies such as self-assessment and self-
reinforcement, concentration, and evaluation of effectiveness of the adopted strategy, but also 
regulatory strategies such as adjustment of reading phase, reconsidering and thinking about the steps 
taken, evaluating effectiveness of the chosen strategy and modifying it as necessary, estimating the 
expected result, evaluating the consistency of new information, continual adjustment and the ability to 
skip a question and come back at it later. Finally, we will see the strategies of awareness of mental activity 
in learners, namely, one’s self-awareness of own learning style, identification of gaps and identification 
of the conditions of use for a process and of its effectiveness. 

- the third major axis is on affective strategies, which allow directing of the feelings or emotions. 
These strategies are used to gain a good understanding of the emotional state of the people who are 
anxious, frail and who have particular and private problems. The objective of this axis is to understand 
the affective strategies such as reward, positive criticism towards oneself, controlling the anxiety, stress 
and maintaining the concentration, the persistence (or the perseverance) as well as attribution of success 
to internal factors that we can change. 

- the fourth major axis is on resource management strategies that call on the ability of people to 
properly organize the work environment as well as the resources at their disposal according to their 
needs. This axis makes it possible to understand the strategies of resource management such as 
identification of the available resources, namely, the material, the teacher and/or classmates, effective 
management of the time as the planning of work schedules at school advances, planning shorter and 
more frequent periods and setting sub-objectives to be achieved for each period, environmental 
management with the establishment of a specific place to study, a quiet and well-organized place, and 
soliciting others to ask for help from the teacher and peers if needed, ability to do small group work, and 
getting tutoring from a peer or a teacher. 

The link to the questionnaire was sent to the students by email, and a term of one week was given to 
respond. It was during final exams, and a week of time seemed to be fair for response. The majority of 
responses were given within four days after the questionnaires were mailed to the students by us. 
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2.4. Data analysis 

In this research, the collected data was analyzed using the method of comparing the responses given by 
participants to the multiple choice questionnaire. The data was transferred to Microsoft Excel which 
allowed the production of statistics and graphs. The responses obtained were numbered as follows: P1 
for the first participant, P2 for the second, so on, and P52 for the last participant. A feature of the Google 
Forms tool made it possible to group together the results obtained in one click, which also saved a 
significant amount of time. 

2.5. Validity and reliability 

The participation in the research was voluntary and all participants were provided with information 
about the research, and the assurances of anonymity and confidentiality of data before attending to the 
questionnaire. One pilot questionnaire was conducted previously with a group of students at each grade 
level in order to make adjustments and modifications. Thus, some questions have been modified after 
studying the answers to the pilot questionnaire. The objective is to allow participants to answer 
questions in healthy conditions. 

2. 6. Ethical issues 

Approval for the research process was taken from the Research and Publication Ethics Committee of 
Marmara University of Education Sciences Institute dated 22.04.2021 and numbered 20828. We have 
been thorough and have strictly observed research ethics throughout the study. The anonymity of 
participants and their personal data have been guaranteed, and therefore have not been disclosed. This 
study had no funding and there is no conflict of interests. 

3. Findings 

We investigated two questions regarding the impact of online education on student language learning 
strategies (Table 2, Table 3). The other questions were grouped according to four main axes:  

 Cognitive Strategies (Axis 1); 

 Metacognitive Strategies (Axis 2);  

 Affective Strategies (Axis 3); 

 Resource Management Strategies (Axis 4).   
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The results are reported in the order of posed research questions. The questions related to: 

 Student rehearsal strategies 

 Student development strategies 

 Student organizational strategies  

 Student generalization strategies 

 Student distinguishing strategies 

 Student strategies for automating a procedure 

 

 Student strategies for planning a procedure 

 Student control strategies 

 Student regulatory strategies 

 Student strategies for becoming aware of their own strategies 

 

 Student emotional strategies 

 

 Student strategies for identifying available resources 

 Student strategies for managing time effectively 

 Student environmental management strategies 

 Student strategies for seeking help from others 

We asked one last question at the end of the survey. This was an open question: “Finally, do you want to 
add anything about your personal language learning strategies? In this part, you are free to express 
yourself”. Accordingly, the results will be explained in the order of questions asked in the questionnaire. 

3.1. Impact of Online Education on Student Language Learning Strategies 

The first question is concerned about the impact of online education on students’ language learning 
strategies (Table 2). Results show that online education affected “moderately” the majority of students 
(44.2%) and “absolutely” of 36.50% of students. Percentages of the student responses concerning the 
impact of online education on student language learning strategies can be found below in Table 2. 

Axis 1:  

Cognitive 
Strategies 

Axis 2: 
Metacognitive 

Strategies 

Axis 3: 
Affective 
Strategies 

Axis 4: 
Resource 

Management 
Strategies 
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 Not at all Very little Moderately Absolutely 

Do you think online education has 
impacted your language learning 
strategies? 

1.90% 17.30% 44.20% 36.50% 

Table 2. Online education and its impacts on student language learning strategies 

The second question shows the impact percentage of impact of online education on student language 
learning strategies. The results indicate that the majority of students (40.40%) believe that online 
education has impacted their language learning strategies at 75%. 32.70% of students said that their 
strategies have changed by 50%. Detailed presentation of the student responses is given in Table 3. 

 0% 25% 50% 75% 100% 

If you would evaluate by percentage, 
how much did online education 
impact your language learning 
strategies? 

1.90% 15.40% 32.70% 40.40% 9.6% 

Table 3. Percentage of impact of online education on student language learning strategies 

3.2. Cognitive Strategies of Students 

The results came from students’ responses to items related to practicing repetition strategies such as 
repetition, underlining, framing, copying, taking notes, creating word lists, etc. The students maintained 
their repetition strategies for the five items proposed. 31% of students stated that they were repeating 
before online education, and only 12% used repetition after proceeding to online education. A large 
majority (44%) has maintained this learning strategy, continuing to use it. Item 2 shows that more than 
half of the students (52%) use underlining, framing, etc. in their studies before and after online 
education, compared to 29% who employed those strategies only before online education. Similar results 
are also obtained for item 3: 31% of the students always copy, and 31% never do so. The results for item 
4 show that 23% of students never take notes and 42% always do. Item 5 reveals that the majority of 
students (48%) always make lists of words and symbols to work, while 21% never do. Detailed 
information as to the rehearsal strategies are presented below in Table 4. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always3 Never4 

1 Repeat several times (mentally, in a low 
voice or out loud) 31% 12% 44% 13% 

2 Shade, underline, frame 29% 12% 52% 8% 

3 Copy (formulas, symbols, etc.) for each 
exercise 21% 17% 31% 31% 

4 Take word-for-word notes 21% 13% 42% 23% 

                                                             
3  Before and during online education and it continues. 
4  Neither before nor after online education. 
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5 Make lists of terms, symbols, etc. 17% 13% 48% 21% 

Average 24% 13% 43% 19% 

Table 4. Student rehearsal strategies 

Table 5 highlights the development of students’ strategies based on the 11 proposed items. Item 1 shows 
that 69% of students always use mnemonics techniques in their learning. 4% started using this strategy 
after online education, and 17% were using it before online education. 10% of students never use 
mnemonics techniques in their studies. Item 2 shows that students often use the method of rephrasing: 
56% always do, and 17% never. The results indicate that students always use summarizing (60%, item 
3), always make analogies (48%, item 4), create mental images (44%, item 7), write a sentence to make 
a connection with their knowledge (52%, item 8), invent an example (48%, item 9), find links (60%, item 
10) and create relationships (73%, item 11) before and during online education. Item 6 focuses our 
attention on a strategy never used by students: formulating questions and providing answers (44%). 
Detailed presentation of the students’ responses is given in Table 5 below. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 
Use mnemonic means (method of places, 
method of associations, methods of 
keywords) 

17% 4% 69% 10% 

2 Paraphrase (rewrite in own words) 13% 13% 56% 17% 

3 To summarize 21% 10% 60% 10% 

4 Make an analogy 10% 8% 48% 35% 

5 Produce notes (comments, questions) 21% 6% 60% 13% 

6 Formulate and answer questions 17% 12% 27% 44% 

7 Create a mental image 15% 12% 44% 29% 

8 Write a sentence that ties in with what we 
know 13% 6% 52% 29% 

9 Make up an example 17% 12% 48% 23% 

10 Find implications 13% 13% 60% 13% 

11 Build relationships 10% 6% 73% 12% 

 Average 15% 9% 54% 21% 

Table 5. Student development strategies 

In this table, students’ organizational strategies such as grouping ideas, writing, enumerating, 
classifying, comparing, etc. are provided. The overall average shows that students always use 
organizational strategies (52%), both before and during online education. A large number of them write 
the main ideas (58%, item 2), enumerate (50%, item 3), classify (63%, item 4), compare (62%, item 5) 
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and identify the type of links among the parts of a network (50%, item 7). For items 1 and 6, the 
percentages are shared. Item 1 shows very similar results; use of student organization strategies before 
online education (27%), always (38%) and never (21%). The responses to item 6 are versatile: 40% of 
the students produce diagrams, figures, tables, etc. and 35% never do. Detailed information as to the 
organizational strategies are presented below in Table 6. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Collect 27% 13% 38% 21% 

2 Write (the main ideas in the margin) 31% 6% 58% 6% 

3 Enumerate 12% 6% 50% 33% 

4 Classify 17% 8% 63% 12% 

5 Compare 21% 6% 62% 12% 

6 Make diagrams, networks, matrices 12% 13% 40% 35% 

7 
Identify the type of links between the parts of 
a network: causes, consequences, analogies, 
temporal sequences 

15% 12% 50% 23% 

 Average 19% 9% 52% 20% 

Table 6. Student organizational strategies 

Students’ generalization strategies show that they use similar language learning strategies: they make 
hypotheses to find reasoning (46%, item 1), they look for reasons or explanations for why a particular 
action is appropriate (56%, item 2), they compare two examples to find similarities (62%, item 3) and 
they invent examples (46%, item 4). The other percentages turned out very close for the answer never: 
between 10% (item 2) and 25% (item 4). Detailed information as to the generalization strategies are 
presented below in Table 7. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 
Make assumptions: find reasoning for what 
makes a given example an exemplar of the 
concept 

23% 12% 46% 19% 

2 Look for reasons or an explanation of why a 
particular action is appropriate 15% 19% 56% 10% 

3 Compare two examples: find the similarities 15% 12% 62% 12% 

4 Invent examples 17% 12% 46% 25% 

 Average 18% 13% 52% 16% 

Table 7. Student generalization strategies 
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This table consists of 6 items, and targets distinguishing strategies such as making hypotheses, seeking 
for reasoning or an explanation, comparing an example and a counterexample, finding differences, 
identifying the type of exercise to be performed, and inventing counter-examples. It is clear with the 
high percentages in items 2 (42%), 3 (44%), 4 (65%) and 5 (46%) that students maintained identical 
learning strategies after switching to online education. For items 1 and 6, the percentages are more 
distributed between always and never. The overall average shows a high percentage for always (45%), 
and the rest are distributed between before online education (20%) and never (27%). Percentages of the 
student responses concerning their distinguishing strategies can be found below in Table 8. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Make hypotheses: find reasons why a given 
example is not an example of the concept 23% 8% 37% 33% 

2 Look for reasons or an explanation why a 
particular action is not appropriate 21% 19% 42% 17% 

3 Contrast an example and a counterexample 15% 8% 44% 33% 

4 Find the differences 17% 4% 65% 13% 

5 Identify the type of exercises to study 23% 6% 46% 25% 

6 Invent counter-examples 17% 6% 37% 40% 

 Average 20% 8% 45% 27% 

Table 8. Student distinguishing strategies 

Strategies for automating a procedure show that students pay more attention to automating their 
learning. The percentages show that they find examples and follow these examples step by step (52%, 
item 1), they make lists of the steps to be followed (46%, item 2), they practice the entire procedure (42%, 
item 4), they practice sufficiently to start the stages automatically (40%, item 5) and they compare their 
performance to the model of an “expert” (40%, item 6). However, we see that students are divided on 
practicing small steps at a time (item 3). Percentages of the student responses concerning their strategies 
for automating a procedure can be found below in Table 9. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Find an example and follow it step by step 17% 8% 52% 23% 

2 List the steps 21% 10% 46% 23% 

3 Practice small steps at a time 29% 10% 35% 27% 

4 Practice the entire procedure 23% 10% 42% 25% 

5 Practice long enough for the steps to 
automatically engage 27% 12% 40% 21% 
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6 Compare its performance to the model of 
an “expert” 17% 12% 40% 31% 

 Average 22% 10% 43% 25% 

Table 9. Student strategies for automating a procedure 

3.3. Metacognitive Strategies of Students 

Strategies for planning a procedure are a part of metacognitive strategies. The results obtained underline 
high percentages in maintaining student planning strategies during online education. In fact, item 1 
shows that the majority of students (58%) have retained the practice of skimming over the text. They do 
not hesitate to estimate the time needed (item 2, 62%), to analyze the task to be performed (item 5, 
65%), and to set reading objectives by formulating questions even before reading a text (item 6, 52%). 
Two very high percentages emerged: 75% (item 3) and 71% (item 4). Students always set learning 
objectives, use and activate their prior knowledge called the schemata. Table 10 below shows the 
percentages obtained concerning student strategies for planning a procedure. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 

Skim over the text (tables of contents, 
introductions, titles and subtitles, learning 
objectives, chapter summaries, exercises, 
etc.) 

23% 10% 58% 10% 

2 Estimate the time needed 17% 12% 62% 10% 

3 Establish learning objectives 10% 10% 75% 6% 

4 Activate prior knowledge 12% 10% 71% 8% 

5 Analyze the task 17% 4% 65% 13% 

6 Giving oneself reading intentions by asking 
questions before reading a text 12% 8% 52% 29% 

Average 15% 9% 64% 13% 

Table 10. Student strategies for planning a procedure 

From the results of Table 11, we can see that the student check/review strategies are maintained even 
during online education. A large majority of students still apply self-assessment and self-reinforcement 
(77%, item 1), focusing their attention on the task (77%, item 2) as well as evaluating the effectiveness of 
the strategy they chose (67%, item 3). Only 2% (item 1) used the verification before online education, 
and 13% (item 1) during online education. Table 11 below shows the details of the percentages obtained 
from the student control strategies. 
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No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Self-assess and self-reinforce 2% 13% 77% 8% 

2 Focus your attention 8% 12% 77% 4% 

3 Evaluate the effectiveness of the chosen 
strategy 12% 15% 67% 6% 

 Average 7% 13% 74% 6% 

Table 11. Student control strategies 

The percentages of student learning organization strategies show that the majority of the students 
maintained their strategies with a total average of 65%. 13% did not maintain the same strategies, and 
13% implemented these strategies during online education. 8% never use organization strategies. The 8 
items highlight the idea that students maintained their organization strategies even during online 
education. Indeed, they prefer to adjust their reading phase (69%, item 1), proofread to better 
understand a document (73%, item 2), review the steps already taken (63%, item 3) and evaluate the 
effectiveness of the chosen strategy (54%, item 4). They assess the expected result (63%, item 5) and 
check if any new information is consistent with their preliminary knowledge (65%, item 6). The students 
maintained the adjustment strategy (58%, item 7) and the possibility of returning to a question when 
they do not understand (77%, item 8). Detailed information as to the organizational strategies are 
presented below in Table 12. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Adjust reading speed 12% 12% 69% 8% 

2 Reread to better understand 15% 12% 73% 0% 

3 Review past steps 15% 15% 63% 6% 

4 Evaluate the effectiveness of a chosen 
strategy and modify it if necessary 12% 15% 54% 19% 

5 Estimate the expected result 15% 12% 63% 10% 

6 Evaluate whether new information is 
consistent with previous knowledge 12% 15% 65% 8% 

7 Make continual adjustments 12% 23% 58% 8% 

8 Skip a test question and come back at it later 15% 4% 77% 4% 

Average 13% 13% 65% 8% 

Table 12. Student organizational strategies 
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Awareness strategies for students’ own activities reveal high percentages which highlight the idea that 
students maintained the same strategies during online education with an overall average of 72%. The 
vast majority of them maintained knowledge of their own learning style (77%, item 1), identification of 
their own gaps (73%, item 2) and conditions for using an approach in their studies (65%, item 3). 6% of 
students never use self-awareness strategies and 10% did so before online education. 10% started doing 
it during online education. Detailed information as to the self-awareness of their own strategies are 
presented below in Table 13. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Know your own learning style 12% 8% 77% 4% 

2 Identify your own gaps 13% 8% 73% 6% 

3 Identify the conditions of use for an 
approach, and its effectiveness 10% 15% 65% 10% 

 Average 12% 10% 72% 6% 

Table 13. Student strategies for self-awareness on their own strategies 

3.4. Affective Strategies of Students 

With an overall average of 54%, the results obtained about the emotional strategies of the students show 
that they have preserved the same strategies during online education. Indeed, students always reward 
themselves as much (62%, item 1), and they attribute their success to internal factors that can be changed 
(62%, item 7). 58% (item 2) of students talk to each other in a positive way to increase their motivation 
and have kept this strategy even during online education. 19% (item 2) did it before online education 
and 12% (item 2) never do so. 56% of students keep their concentration (item 4) and maintain their 
motivation (item 5) whereas 4% never do. Items 4 and 5 provided similar results. However, 31% of 
students state they have lost their motivation, they were unable to devote themselves for a long time, 
which seems to be a high percentage. Results of the student responses concerning their emotional 
strategies can be found below in Table 14. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Reward yourself from time to time 17% 4% 62% 17% 

2 Talk to each other in a positive way 19% 12% 58% 12% 

3 Control your anxiety (relaxation techniques, 
for example) 23% 13% 44% 19% 

4 Maintain your focus 27% 13% 56% 4% 

5 Establish and maintain personal motivation 27% 13% 56% 4% 

6 Devote yourselves to study/task 31% 10% 44% 15% 
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7 Attribute success to internal and modifiable 
factors 23% 6% 62% 10% 

 Average 24% 10% 54% 12% 

Table 14. Student emotional strategies 

3.5. Resource Management Strategies of Students 

Strategies for identifying available resources such as materials, classmates that students can refer, and 
times when they can consult their teacher show that students maintained these strategies with an overall 
average of 71%. Item 1 reveals that 77% of students pay attention to keeping necessary material at their 
disposal. They still consult their peers (73%, item 2) and their teachers (62%, item 3) as much. 12% (item 
2) of students never consult their classmates and 6% (item 3) never consult the teachers. Detailed 
information as to the student strategies for identifying available resources are presented in Table 15. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Equipment 12% 10% 77% 2% 

2 Peer consultation 10% 6% 73% 12% 

3 The moments when you can consult the 
teacher 31% 2% 62% 6% 

 Average 17% 6% 71% 6% 

Table 15. Student strategies for identifying available resources 

In this table, student time management strategies are highlighted. It is about understanding whether 
students are managing their time efficiently. The results show that students still manage their time 
efficiently with an average of 56%. A similarity emerges in the results: 13% of students managed their 
time effectively before online education and 13% did so from online education. Students plan work shifts 
in advance at 62% (item 1). They plan shorter and more frequent periods at 48% (item 2) and they set 
themselves sub-objectives to be reached for each period of work at 60% (item 3). Percentages of the 
student responses concerning their managing time effectively strategies can be found below in Table 16. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Plan work periods in advance 15% 13% 62% 10% 

2 Plan shorter and more frequent periods 15% 19% 48% 17% 

3 Set sub-objectives for each work period 10% 6% 60% 25% 

 Average 13% 13% 56% 17% 

Table 16. Student strategies for managing time effectively 
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The results of the environmental management strategies show that 66% of the students maintained their 
strategies. They find a specific place to study (65%, item 1), they find a quiet place to study (65%, item 
2), and they find an organized place (67%, item 3) to study. 4% of students do not pay attention to the 
organization of their environment, and 18% did so before online education. Detailed information as to 
the student environmental organization strategies are presented below in Table 17. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Find a specific place to study 21% 8% 65% 6% 

2 Find a quiet place 17% 13% 65% 4% 

3 Find an organized place 15% 13% 67% 4% 

 Average 18% 12% 66% 4% 

Table 17. Student environmental organization strategies 

The results show that 46% of students always seek help from others, 22% have sought help before online 
education, 13% during online education, and 20% have never sought help. 46% (item 1) of students still 
seek help from teachers and 37% (item 1) did before online education. 62% (item 2) of students seek 
help from peers and 15% (item 2) did so before online education. 37% (item 3) of students work in small 
groups and 29% (item 3) never do. 40% of students still attach importance to tutoring either by a peer 
or a teacher, and 33% never seek tutoring. Detailed information as to the student strategies for seeking 
help from others are presented below in Table 18. 

No Item 
Before 
online 

education 

During 
online 

education 
Always Never 

1 Seek help from the teacher 37% 13% 46% 4% 

2 Seek help from peers (students) 15% 10% 62% 13% 

3 Work in small groups 17% 17% 37% 29% 

4 Obtain tutoring from a peer or teacher who 
will guide the direction to follow 17% 10% 40% 33% 

 Average 22% 13% 46% 20% 

Table 18. Student strategies for seeking help from others 

Conclusion, discussion and implications 

The present study aims to understand and analyze the development of student language learning 
strategies since the introduction of online education into our lives. The main objective is to understand 
the strategic practices of students along four main axes: cognitive strategies, metacognitive strategies, 
affective strategies and resource management strategies. On one hand, the results related to the four 
major axes showed which strategies are still used by students and which have not been used since the 
beginning of online education. On the other hand, working on learning strategies enabled us to have an 
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initial glance on student practices during the online work process. The results will be discussed 
respectively in the order of the investigation questions posed. 

The first two questions asked to the students, “Do you think online education has made an impact on 
your language learning strategies?” and “If you would evaluate by percentage, how much did online 
education impact your language learning strategies?” show that online education has “moderately” and 
“absolutely” made an impact on student language learning strategies. In addition, the majority of 
students gave a high percentage number in assessment of the impact of online education on their 
language learning strategies, with 75% or even 100% according to some students. Many recent studies 
highlight similar or very close results (Coman, Tîru, Mesesan-Schmitz, Stanciu & Bularca, 2020; 
Dhawan, 2020; Mishra, Gupta & Shree, 2020), exploring the question of impact of the distance 
education and of online education since the Covid-19 pandemic. In this regard, Coman et al., noted:  

“Therefore, both university members and students came across many challenges. The Organization 
for Economic Co-operation and Development mentioned that some of the challenges universities 
have to face were: keeping an equilibrium between online courses, that could affect students health, 
them spending many hours in front of a screen, and non-digital activities, analyzing and focusing on 
student’s emotional health-providing them with support throughout the process of learning, taking 
into account the fact that not all students have access to the internet, and managing and monitoring 
their access to devices in order to effectively collaborate with them” (Coman et al., 2020: 2). 

The conditions under which the students (teachers as well of course) attended the classes are very 
difficult, and the end of the pandemic is not near. Although the entire world is affected by this 
circumstance, countries are experiencing the pandemic on a wider scale while individuals experience 
the outcomes from a smaller but more personal perspective. One of our participants explained: 
“Everything was almost perfect before the online education. I think we are unable to learn well enough 
under current circumstances. I miss going to university, but this is life. One must adapt” (P6). Indeed, 
the change was radical and precipitous. Teachers and students had to quickly adapt to distance learning 
which was imposed suddenly, creating a lot of frustration and angst. Students did not have time to adapt 
and/or could not adapt at all. The results show that online education has affected a significant number 
of students, and cannot effectively continue with the same teaching and language learning strategies 
used before. This is also true for teachers and their own teaching strategies, and it should be a subject 
for future study. 

Thus, in order to go through the main axes of our research in detail, the first part of the survey deals 
with students’ cognitive strategies, and highlights that techniques used are important for promoting and 
facilitating knowledge and/or developing information as well as for constructing links between new and 
old information. It includes students’ rehearsal strategies during their studies, development strategies 
such as summarizing, formulating questions and attempting to provide answers, creating a mental 
image, etc. According to the results, the majority of the students maintained the same rehearsal 
strategies before and during online education, and only a quarter of students changed their strategies 
during online education. The same applies to student organization strategies such as enumeration, 
classification, comparison, etc. The results show that students maintained their language learning 
strategies during online education. Also, generalization strategies such as hypothesizing, comparing two 
examples, finding new examples, etc. were questioned in this study, indicating that 52% of students 
maintained their organizational strategies as before. Two points have drawn our attention: 20% of 
students never use organizational strategies and 19% did so before teaching online, which appears to be 
high percentages for this critical category. Distinguishing strategies such as exercises of finding the 
differences, identifying the type of exercises to be used, developing counter-examples, etc. show that the 
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majority of students have maintained and tend to maintain the same language learning strategies. 
Finally, the strategies for automating a procedure with the establishment of lists of steps to follow or 
even the entire practice of a procedure show that the majority of students have maintained the same 
strategies. Thus, the results of the cognitive strategies of the students also show that the majority of the 
students continued using the same strategies that they used before online education, and few students 
have changed and/or updated their strategies with the new modalities after switching to online 
education. It has been interesting to see that the majority of students continued employing the same 
strategies after switching to online education although it is a completely different model of teaching that 
neither students nor teachers were prepared for. One of the participants (P38) explained that it is above 
all a problem of interaction, lack of dynamism of face-to-face courses, and lack of essential elements in 
teaching, which are also mentioned in several recent studies (Aboagye, Yawson & Appiah, 2020; Coman 
et al., 2020): 

“I attest that my personal language learning strategies haven’t changed that much, as a matter of fact, 
my methods of studying remains the same. I have my own way of studying, I prefer to divide and 
classify my work and revise everything, a day before the exam. It is especially the interaction, the 
sharing and the dynamism of the face to face lessons that I miss, and face-to-face teaching is 
necessary, especially for students wishing to become teachers” (P38). 

The second part of the survey focuses on students’ metacognitive strategies such as self-awareness as a 
learner, and using our consciousness to control our own mental processes. Bégin (2008) adds the 
component linked to metacognition:  

“[…] Knowledge of the tasks and situations in which cognitive activity is involved refers to the 
knowledge of the specific requirements for the tasks and to the knowledge of the procedures or 
particular strategies that must be put into action to achieve them” (Bégin, 2008: 55).  

According to Bégin, there are two metacognitive strategies: anticipation and self-regulation. 
Anticipation includes the identification of prior knowledge, consideration of requirements versus future 
needs, creation of mental representations and formulation of hypotheses. Self-regulation encompasses 
self-observation, self-control, self-selection of resources, self-adjustment and self-information. In our 
study, it is about planning strategies such as estimating the time needed to do the job, setting goals, 
activating prior knowledge, performing an analysis of the task, etc. The students maintained their 
planning strategies that they had even before switching to online education. The same is true for control 
strategies such as self-assessment, self-concentration and evaluation of the effectiveness of the chosen 
strategy. Here too, they retained their strategies of controlling their learning during online education 
(74%). The results of organizational strategies such as self-adjustment, proofreading, evaluation of 
information, etc. also show that students retained their prior habits after switching to online education. 
Finally, strategies for raising awareness on students’ activities such as being aware of their own learning 
style, identifying their own personal shortcomings, identifying the conditions for using an approach as 
well as the usefulness of this process, etc. remained the same. In short, it is clear from the high 
percentages students’ choices of metacognitive strategies remained unchanged. The students tend to 
maintain the strategies they used for many years, and are unwilling to change those after switching to 
online education. The accelerated switch to digital and distance education undoubtedly has not allowed 
students to think of new strategies, particularly from the perspective of health. Today, as we go through 
devastating times around the world, all students are trying to adapt on many levels to the various new 
things that have rather come too quickly and out of nowhere. The majority of them may have found it 
more prudent to maintain the “usual” strategies so as not to deal with additional “difficulties”. Note that 
the problems are not only strategic but also technical:  



1058 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Development of language learning strategies: student practices before and during online education / B. Ertek (pp. 1039-1063) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

“In the context of the crisis generated by the pandemic, the hierarchy of the reasons why students are 
reluctant to learn online is changing. Technical problems were the problems most frequently 
reported, them having a major role in decreasing students’ motivation” (Coman et al., 2020: 14). 

The third part of the survey concerns the affective strategies of students, and targets student practices 
such as reward, positive talk, anxiety control, centralization of concentration, perseverance, etc. The 
majority of students continue to use the same affective strategies as before. 12% of students never use 
emotional strategies, and 24% did before online education. Thus, we understand from the results that 
the majority of students reward themselves from time to time, and that they attribute their success to 
internal factors which can be changed. 31% of the students have lost their motive and devotion, and 27% 
can no longer maintain their focus, nor can establish self-motivation since the introduction of online 
education. In sum, the results show that online education did not greatly affect students’ emotional 
strategies, but it did have an impact on their personal motivation and ability to stay focused during their 
studies. A participant expresses himself as follows:  

“During distance learning, I tried to stay positive but I was anxious since I couldn’t adequately 
communicate with my teachers like I used to back in the university. For me, nothing can replace the 
environment of a classroom” (P14).  

Another participant gives a more positive and enthusiastic message but to some extent rebounds on the 
previous message:  

“I find distance learning absolutely advantageous because everything can be stored and edited. Plus, 
we don’t waste time since we don’t travel back and forth between home and college. In addition, it is 
healthier because there are no effects such as wind, temperature and the virus exposure, but it should 
have been methodologically different from face to face training. Class durations are too long. The 
interactivity of the class proves ineffective when we try to take part in the lesson as connection issues 
arise” (P26). 

The last part of the study concerns the strategies for management of the resources of the students on 
several planes: strategies for identification of the available resources, strategies for time management, 
strategies for environmental management and strategies for solicitation of resources to help others. The 
strategies for identifying resources concern the materials, consultation with classmates and the teacher, 
and significant mutual assistance between classmates which students maintained after switching to 
online education. Time management strategies focus on scheduling work periods in advance, planning 
shorter and more frequent periods of study, and setting sub-goals to be achieved. Half of the students 
think they are managing their time effectively, and 17% never do. In addition, environmental 
management strategies that focus on providing a specific, calm and organized place show that students 
care for their location to study. Strategies of seeking help from others, which involve seeking help from 
the teacher, peers, carrying out work in small groups and obtaining tutoring assistance from a peer or a 
teacher highlight more versatile results unlike the other items. The majority of students seek help from 
others (46%) but 22% no longer do so, and 20% never do. Finally, students tend to maintain the use of 
the same strategies after switching to online education, and place more importance on strategies for 
identifying available resources and managing their environment. 

All of these results show the complexity of the situation led students to greatly maintain their language 
learning strategies while following online courses. The four main axes show that all strategies depend 
on the present conditions. The first condition is variable, and can have a significant impact on student 
activity. This could be the length of class sessions, break times provided by the teacher, daily cognitive 
activity time, etc. as well as the time of mental activity: at the starting of the day, in the middle or at the 
end of the day. Furthermore, material conditions and the means of teaching and learning are no longer 
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absolutely identical. Resources and tools such as books, documents, etc. which are essential for students 
are not available anymore. The same is true for access to libraries which have been closed for a long time 
now. Finally, there are also the spatial and environmental conditions that represent the space and/or 
the workplace: classrooms, study rooms, libraries, language institutes, etc. which are frequently referred 
by students are no longer present since the pandemic. Also, the question of physical predispositions in 
which students take online courses is important, and can be the subject of future research. These 
conditions are important, and have an impact on cognitive, metacognitive, affective and resource 
management language learning strategies. 

To summarize, this research studies the results of a quantitative-type survey carried out with students 
from the Department of FLE Teaching at a public university in Turkey. The objective of this work is to 
understand the language learning strategies of Bachelor and Master FLE students before and during 
online education. The results revealed that the vast majority of students maintained their language 
learning strategies that they established before switching to online education. Likewise, many believe 
that online education has greatly affected their language learning strategies. However, an opposition 
emerges in these results. The strategies of the majority of the students have not changed. However, they 
believe that online education has “moderately” (23 students) and “absolutely” (19 students) affected the 
language learning strategies of 42 students out of 52. The same is true for the percentages: 21 students, 
or 40.40% of students, believe that online education has affected their language learning strategies by 
75%. 5 students, or 9.6%, think that online education has affected their language learning strategies by 
100%, which is not a negligible rate by any means. There is a significant gap between assessment of the 
concrete impact of online education on students’ language learning strategies and their actual day-to-
day practices. 

Thus, on the basis of the results obtained from this research, we recommend providing students with 
rapid and effective solutions and training as well as guidance in terms of their choice of language 
learning strategies. There are ongoing studies specifically designed to meet the needs of students in 
terms of language learning strategies. Online education is a reality that is now a part of our lives, and 
will undoubtedly continue to be. Effective and definitive solutions must be put in place to support 
students, enabling them to follow courses under improved conditions, particularly to ensure an active 
and efficient study. We believe that implementing new language learning strategies requires a true 
understanding of what a learning strategy is, and knowing when and how to use them is essential. This 
is why all learners must imperatively question their own language learning strategies, and ask 
themselves the following questions: 

 What is a language learning strategy? 

 When should I use a specific language learning strategy? 

 How should I use a specific language learning strategy? 

It is important to emphasize that each of the major axes, namely, cognitive, metacognitive, emotional 
and resource management, interact with each other. They also complement each other. Thus, it is 
essential that the learners reflect on their own strategies after such circumstances impacting the entire 
globe. Now and for over a year now, the world is going through a difficult and unprecedented period. It 
is specified on the United Nations website5:  

                                                             
5  According to data published by United Nations: https://www.un.org/en/academic-impact/covid-19-and-higher-

education-venezuelan-university-works-protect-first-responders (28.10.2021) 
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“UNESCO estimates that over 1.5 billion students in 165 countries are out of school due to COVID-
19. The pandemic has forced the global academic community to explore new ways of teaching and 
learning, including distance and online education. This has proven challenging for both students and 
educators, who have to deal with the emotional, physical and economic difficulties posed by the 
illness while doing their part to help curb the spread of the virus.  The future is uncertain for everyone, 
particularly for millions of students scheduled to graduate this year who will face a world crippled 
economically by the pandemic” (United Nations website). 

Note that the houses have become classrooms, and the screen has become the only option for continued 
education, which has been delivered face-to-face only so far (in our context). Whether teaching occurs 
synchronously or asynchronously, online or on a delayed basis, technology and digital remain allies in 
perpetuating education. It would be relevant to think about precise integration solutions to allow 
students to identify the tools to be used and hence, to adapt their language learning strategies. This will 
allow learners to work more efficiently, and have greater autonomy. In this regard, our survey has 
already allowed some participants to reflect on their language learning strategies that are no longer or 
less suitable: “Thanks to your questionnaire, I’ve come to better understand certain language learning 
strategies that I had forgotten. I’ll give more attention to the subject and hopefully, I will succeed” (P12) 
and  

“What we are going through is difficult, and we are forced to change our strategies of studying, 
otherwise we may fail. Thanks to your inquiry, I have reflected on my language learning strategies, 
and I am going to update them for sure. I can’t keep working with the same strategies to be honest. 
Thanks for your inquest” (P41). 

The students should be aware of the strategies that can be developed spontaneously or acquired by 
learning. They must be able to use them deliberately, with an understanding of why and how to use 
them. In addition, the students must have a reason for using the strategy. They must have internal 
and/or external motivation. Finally, the strategy used must allow the students to reduce their work and 
stress, increase their performance, and/or allow more efficient work. 

This research has two limitations, however. The first one is that participants did not have the 
opportunity to express themselves outside of the latter part of the survey intended for free writing. At 
the end of the investigation, they had perhaps forgotten their ideas, and it would have been fairer to give 
them a chance of expressing themselves at the end of each of axes of cognitive, metacognitive, emotional 
and resource management axes, allowing them with the opportunity to write directly in order to find out 
their real perceptions. The second limitation of this study concerns the method used which is the 
quantitative method, but future studies could use the qualitative method to better understand the real 
representations and/or impressions of the students and of what they really experience on a daily basis. 
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66-Female resistance to patriarchal ideology: Shakespeare’s The Winter’s Tale 
Through the lens of Stephen Greenblatt and Alan Sinfield 

Ali MOHAMMAD 1 

APA: Mohammadi, A. (2022). Female resistance to patriarchal ideology: Shakespeare’s The Winter’s 
Tale Through the lens of Stephen Greenblatt and Alan Sinfield. RumeliDE Dil ve Edebiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1064-1073. DOI: 10.29000/rumelide.1074523. 

Abstract 

English society was patriarchal at the beginning of the modern era. The extent of masculine 
conventions in the Elizabethan age shows women as creatures in need of control and dominance by 
men. Although Elizabeth I was of great power, during her time, women were of little independence, 
influence and credibility. They were assigned their status via the position their husband or father held 
in society. Quite ironically, Elizabethan era was an epoch when women were mostly restricted in 
terms of social, economic and political rights. Society expected them to be wordless and obedient to 
their husbands. In most of Shakespeare's plays, the contrast between woman and patriarchal ideology 
has been portrayed. Some women’s opposition to patriarchal ideology in Shakespeare's plays and the 
aftermath of these tensions in literary work, are considered as the point of contrast between Stephen 
Greenblatt - one of the main theorists of New Historicism - and Alan Sinfield – a Cultural Materialist. 
As claimed by Greenblatt, the opposition of women in Shakespeare's plays is ultimately digested by 
patriarchal ideology. On the other hand, Sinfield and other Cultural Materialists are optimistic about 
the end of these oppositions in Shakespeare's plays. According to them, the contradiction within the 
patriarchal ideology is evinced by the presence of some women like Paulina. The present article is a 
study to usher how a woman's voice challenges a superior ideology. 

Keywords: Alan Sinfield, Feminism, Patriarchy, Shakespeare, Stephen Greenblatt 

Ataerkil ideolojiye kad nlar n direni i: Shakespeare'in Stephen Greenblatt ve 
Alan Sinfield' n objektifinden K  Masal  

Öz 

ngiliz toplumu modern ça n ba lang c nda ataerkil idi. Elizabeth devrindeki erkeksi adetlerin 
kapsam , kad nlar  erkeklerin kontrolüne ve egemenli ine muhtaç yarat klar olarak gösterir. 
Elizabeth büyük bir güce sahip olmas na ra men, onun zaman nda kad nlar çok az ba ms zl a, 
etkiye ve güvenilirli e sahip de ildi. Durumlar , kocalar n n veya babalar n n toplumda sahip 
olduklar  konum arac l yla verildi. Oldukça ironik bir ekilde, Elizabeth dönemi, kad nlar n sosyal, 
ekonomik ve politik haklar aç s ndan ço unlukla k s tland  bir dönemdi. Toplum onlardan sözsüz 
ve kocalar na itaatkar olmalar n  bekliyordu. Shakespeare'in oyunlar n n ço unda kad n ve ataerkil 
ideoloji aras ndaki kar tl k tasvir edilmi tir. Shakespeare'in oyunlar nda baz  kad nlar n ataerkil 
ideolojiye kar  ç k  ve bu gerilimlerin edebi eserlerdeki sonuçlar , Yeni Tarihselcili in ana 
teorisyenlerinden Stephen Greenblatt ile Kültürel Materyalist Alan Sinfield aras ndaki kar tl k 
noktas  olarak kabul edilir. Greenblatt' n iddia etti i gibi, Shakespeare'in oyunlar ndaki kad nlar n 
muhalefeti nihayetinde ataerkil ideoloji taraf ndan sindirilir. Öte yandan, Sinfield ve di er Kültürel 
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Materyalistler, Shakespeare'in oyunlar ndaki bu kar tl klar n sonu konusunda iyimserler. Onlara 
göre, ataerkil ideoloji içindeki çeli ki, Paulina gibi baz  kad nlar n varl yla kendini gösterir. Bu 
makale, bir kad n sesinin üstün bir ideolojiye nas l meydan okudu unu gösteren bir çal mad r. 

Anahtar kelimeler: Alan Sinfield, Feminizm, Ataerkillik, Shakespeare, Stephen Greenblatt 

1. Introduction 

Society is an arena of heterogeneous, conflicting and sometimes hostile cultural forces. The kind of 
attitude towards these forces and finally their conflict are the points of contention between Cultural 
Materialism and New Historicism. Additionally, belief in the subjugation or victory of any of these forces 
is effective in the survival or destruction of critical discourse in that society. The current inquiry is a 
critique of William Shakespeare's The Winter’s Tale and an analysis of patriarchal discourse in English 
society at the time, based upon the theories of Greenblatt and Sinfield, which as mentioned earlier, are 
regarded as the leading theorists of New Historicism and Cultural Materialism. The play depicts a story 
that, though unreal to the reader today, is in fact a part of British history. The status of women in 
European society at that time, around 1641, is the main theme of this play.  

Simply put, as Dollimore and Sinfield (1985) underline, “The Winter’s Tale is much more concerned 
with the qualities of womanhood, its virtue, its insight, and its endurance” (p.162). King Leontes gets 
pessimistic about his wife, Queen Hermione, and orders her to be imprisoned. The queen obeys him 
without any resistance. A court woman named Paulina defends the queen against the king, who 
represents the patriarchal ideology. She wants to prove with all her might that the queen was loyal to 
the king. Paulina's opposition to patriarchal ideology - which is, in point of fact, women's resistance to 
the superior ideology - marks a point of contrast between Sinfield and Greenblatt theories. In this 
research, the theories of these two literary critics are used to consider the status of women in English 
society at that time via taking a special look at this play. 

As stated by Greenblatt (1980), “individuals are the ideological product of power relations” (p.256). In 
the play under discussion, the patriarchal ideology seems so natural that even the queen does not allow 
herself to speak against it. She goes to prison without saying a word and curses the position of the stars 
in the sky instead of the king - which she thinks caused this ominous fate.  

If the idea had been not a practical and scientific understanding of a natural force but, say, an idea of 
'racial superiority' or of 'the inferior wisdom of women', the argument might in the end have come out 
the same way, but it would have had to pass through many more significant stages and difficulties. 
(Williams, 1977, p. 59) 

Most women, in the English society of Shakespeare’s epoch, believed in their intrinsic inferiority; 
besides, patriarchal superiority had already been accepted by them as the majority of women behaved 
submissively towards men in families. Women's silence in the face of male-dominated ideology was a 
sign of female chastity. In other words, a good woman was an obedient woman who did in no way resist 
the man and his expectations. More specifically, British cultural materialists, regarding their radical 
political orientations, try to present a positive but radical picture of Foucault’s works. They argue that 
Foucault (1984), in his book, The History of Sexuality, in the section on power and resistance, 
underscores that “one should not expect a predetermined result for resisting the dominant discourse.” 
(p.40)  
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In this book, it is postulated that “wherever there is power, there is resistance” (Foucault, 1984, p.94). 
As maintained by Sinfield, this does not mean that the prevalent ideology always includes resistance. 
Strictly speaking, Sinfield argues that in a protracted conflict, it is sometimes the mighty power that 
retains its discourse, and sometimes it is the resistance that condemns the ruling ideology to failure; 
therefore, the fate of the resistance cannot be judged in advance. 

2. Discussion 

2.1 History of Theoretical Discussion 

Stephen Greenblatt and Alan Sinfield are most impressed by the theories of Michel Foucault and Louis 
Althusser who believe that individuals are influenced by ideological institutions and discourses.  

The superior ideology - which in the present discussion is referred to as patriarchal ideology - with the 
help of material institutions such as political associations, educational organizations, mass media, etc., 
urges individuals to abide by and obey its standards. (Althusser, 1971, pp.112-115) 

In line with Althusser's model, masculine ideology is able to spread in society and dissolve all resistances 
in itself. He closes all the doors on change. 

As for Foucault's early 1977 work, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Greenblatt provides a 
dogmatic, negative interpretation similar to Althusser's interpretation of superior ideology. The process 
of internalizing the standards of uppermost ideology, impacted by the hegemonic pressure of Foucault's 
dominant discourse, is expressed in a distinct way. New Historians, led by Stephen Greenblatt, opine 
that Foucault, in this book, “sees no resistance to superior power, and if so, he believes such resistance 
is doomed to failure, containment and also being selected as cooption by the prime power” (Greenblatt, 
1980, p. 48). New Historicism was founded by Stephen Greenblatt in the United States in the early 
1980s. New Historians deduce that the hegemonic powers of the authoritative power, redoubled their 
efforts to limit and suppress any opposing voices. 

Influenced by Foucault's theories of power and resistance, as well as Althusser's dogma of ideology, New 
Historians are often sceptical of the consequences of resisting the dominant ideology. Althusser 
delineates the construction of ideology as a material structure and places it within material institutions. 
In his model, the person or subject internalizes the ideas and standards of the ruling culture without any 
resistance. “This process is exercised by the ideological apparatus of government” (Althusser, 1998, p. 
701). In other words, the ideological power of the superior culture suppresses any voice other than that 
predetermined prevailing ideology. The same amount of pessimism and negative thinking can be 
deduced from Foucault's early works. Greenblatt (1980) asserts that “Foucault has defined a powerful 
and impenetrable structure for dominant discourse” (p.48). He reiterates, 

the physical structure of a type of prison in which cells and prisoners are placed in front of a tower.  
Prisoners are unable to see what is behind the tower; therefore, they themselves become the police and 
internalize the rules of prison in themselves. (Foucault, 1977, p.300) 

Foucault uses the prison metaphor to describe what happens in modern societies. 

In keeping with Foucault, the system of superior discourse forces everyone to be their own police. In 
such an atmosphere, in consonance with New Historians, expressing any dissenting voice is doomed to 
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failure and punishment. They also believe that “domineering power is maintained in informal means, 
such as the restoration of the royal throne and crown, in the The Winter's Tale, and that any resistance 
to it is condemned to be taken over by the hegemonic powers” (Makaryk, 1993, p. 261). By declaring that 
dominating power includes the elements under its control in order to reproduce itself, Greenblatt 
emphasizes that dominant power has an inevitable and decisive presence; Cultural materialists, on the 
other hand, highlight the suspension or destruction of the prevailing ideology, which has been 
reproduced in literature. 

The aim of Sinfield, as well as that of most Cultural Materialists, in the analysis of literary texts is to 
exhibit that there are always lines of opposition to the overriding power. According to them, there is a 
contradiction in literary works that indicates a dissidence and discrepancies in literary work. In plain 
English, “the dissidence within the text challenges the dominant ideology or discourse and reduces its 
totalitarian power” (Rivkin, 2004, p.750). Relying on Foucault's theories, materialists try to overthrow 
the New-Historical interpretation from his point of view. Foucault says that, wherever there is power, 
there is resistance. As specified by Cultural Materialists, Foucault's view does not mean that prevalent 
power always includes resistance. As noted, Sinfield (1992) relies on the same view that “in an ongoing 
conflict, it is sometimes the dominant power that retains its discourse, and sometimes it is the resistance 
that causes the ruling ideology to fail” (p.49). Thus, one cannot and should not prejudge the outcome of 
the conflict between power and resistance; rather, they must be content with the existence of layers of 
critical discourse. 

Sinfield seeks to elucidate the nature of power. Pursuant to him, the governing discourse tries to 
reproduce itself in literary texts using selected ideologies, but literary texts actually play a politically 
destructive role by displaying contradictions that reduce the dominant power. Still and all, Cultural 
Materialists ultimately address the contradictions that lead to cultural changes. What is more, British 
Cultural Materialists attempt to distance themselves from the limited American reading of Foucault. 
They are politically radical and are optimistic about resisting the preponderant ideology. Further, the 
belief in the defeat or victory of resistance against the male-dominated discourse – that is the point of 
contention between New Historians and Cultural Materialists – will be explored in the play. 

As a matter of fact, The Winter's Tale is a complete picture of the women’s situation during the 
Elizabethan age. The queen represents all women in whom dominant patriarchal ideology has 
penetrated. Although male-controlled standards are totally accepted in Shakespeare's society, there is 
only one character in the play who defends the Queen against the King's baseless accusations: a woman 
named Paulina. As stated in Greenblatt, in Shakespeare's plays, “charisma is revived through 
overthrowing” (Lodge, 1999, p. 509). Put the matter another way, patriarchal ideology must challenge 
itself in literary works such as Shakespeare's plays to become stronger and more stable by cooption. 

2.2 The Status of Women in Elizabethan Society 

In Elizabethan society, ideal women were beautiful and silent mistresses to men. In this period, women 
were defined primarily by their relationship to men: maiden (or girl waiting for a husband), wife and 
widow. For the most part, in Shakespeare's plays, there are two types of characters: chaste and loyal, 
(such as Ophelia, Desdemona, and Helena), erotic and unreliable, (such as Gertrude, Emilia, and 
Paulina). These two types of stereotypes are noticeably recognizable in The Winter’s Tale. Characters 
such as Paulina, who stand up to the hegemonic power of masculine discourse and challenge its 
authority, are addressed with such traits: talkative, distrustful, unfaithful, and malicious. On the other 



1068 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

Female resistance to patriarchal ideology: Shakespeare’s The Winter’s Tale Through the lens of Stephen Greenblatt and Alan 
Sinfield / A. Mohammadi (pp. 1064-1073) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

hand, a woman like the queen is silent in the face of all accusations, does not speak against the king (the 
embodiment of masculine ideology), obeys his orders, and is introduced as a woman who behaves 
sensibly. Consistent with Carl Jung, the main patterns are the ideas and beliefs that have been built into 
the collective spirit of individuals over the centuries. In other words, these two contrasting images of 
women existed in the collective subconscious of society, and women were judged based on these 
symbolic ideas. 

Queen Hermione has surrendered to the ruling masculine ideology. She believes in the image they have 
of the woman: “chastity is in obeying the words of the husband/father in all circumstances” (Hermione, 
Act 1, Scene 3). When she hears the accusations from the king, she says: “evil stars are at work, but I 
wait for the stars to have a better position” (Hermione, Act 2, Scene 2). Shakespeare's portrayal of this 
woman is the ideal woman of Elizabethan era; submissive and obedient. Paulina, on the other hand, 
portrays a rebel against the standards of masculine ideology. However, although this woman's defence 
of the queen is right, because she speaks against the male-dominated ideology, she should be silenced. 
The king says to her: "I will set you on fire", "a scoundrel", "a witch" (Act 2, Scene 3). Shakespeare 
depicts two contrasting images of woman. From the New-Historical point of view, Shakespeare tries to 
reproduce this ideology by showing these contradictions and reviving patriarchal values in the end, and 
the masculine ideology in British society, by digesting these contradictions, has been stronger than ever 
before.  

2.3 Reviving Charisma 

According to Greenblatt, literary works are verbal structures, dependent on time and place, and are 
always associated with ideology and discourse. He also believes that Shakespeare's plays have actively 
helped maintain the stability of the King’s power and patriarchal ideology in English society. In other 
quarters, they believe that literature is a tool in the service of dominant discourse. In The Winter Tale, 
although there is a woman who stands up to the superior male discourse, at the close, by manifesting 
subjugation and the containment of the female voice by the powerful discourse, the prevailing ideology 
in society is reproduced and continues to live with double force. From the New Historical standpoint, 
revealing the failure of the dissenting voice and its digestion in the standards of ruling power in literature 
is a kind of vaccine that protects the totalitarian power of the superior ideology in the face of greater 
challenges. 

In the above-mentioned play, two types of women are shown: One keeps silent against the patriarchal 
ideology, and another opens her mouth. Paulina stands up to the king's accusations against the queen 
with all her might and opposes them. The ideology of the man can by no means abide by a woman’s 
speaking against him. Hence, the king addresses her with the worst titles and attributes: 

[to Antigonus] A gross hag 

And, losel, thou art worthy to be hang’d, 

That wilt not stay her tongue. 

(Act 2, Scene 3: Lines 135-136) (p.49) 

 

A callat 

Of boundless tongue, who late hath beat her husband 

And now baits me! This brat is none of mine; 
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It is the issue of Polixenes: 

Hence with it, and together with the dam 

Commit them to the fire! (Act 2, Scene 3: Lines 114-121) (p.48) 

With this in mind, Foucault (1982) argues, “all behaviour, then, lay between two poles, the good and 
the bad. King as the good pole and Paulina with queen Hermione as the bad pole” (p.158). In these two 
poles, there was a precise and gradated series of steps which could be identified. One could quantify and 
rank a particular petty offence. The possibility of “penal accountancy” was brought into play. Through 
these quantifiable analytic methods and objective dossiers could be compiled on each individual. 

Once again, king addresses Paulina’s husband: 

[to Antigonus] Thou, traitor, hast set on thy wife to this. 

My child? away with’t! Even thou, that hast 

A heart so tender o’er it, take it hence 

And see it instantly consumed with fire; 

Even thou and none but thou. Take it up straight: 

Within this hour bring me word ’tis done, 

And by good testimony, or I’ll seize thy life, 

With what thou else call’st thine. If thou refuse 

And wilt encounter with my wrath, say so; 

The bastard brains with these my proper hands 

Shall I dash out. Go, take it to the fire; 

For thou set’st on thy wife. (Act 2, Scene 3: Lines 163-174) (p.50) 

Antigonus, Paulina's husband, has told her that she should not visit the king and forbade her. However, 
Paulina, regardless of what he says, defends the accused queen against the king. The king does not listen 
to Paulina at all and tries to silence her. Greenblatt (1988), in his article, Circulation of Social Forces, 
stresses that, “the literary work mirrors social forces” (p.73). As an alternative, cultural forces find a 
decisive presence in the literary work. Nevertheless, masculine ideology allows certain cultural forces to 
transmit. “They, after being transmitted to Shakespeare's plays return to society again in the theatre and 
on stage” (Lodge, 1999, p. 500). In The Winter’s Tale, the power and dominance of the king, the need to 
pay attention to women, the social order that governs the society of that period, etc. are pictured. 

On the word of Greenblatt, “these elements reflect different spheres of circulation or various types of 
transitions” (Lodge, 1999, p. 509). All these social forces, under the control of masculine ideology, enter 
Shakespeare's play. In contrast, it is Shakespeare's play that influences society and strengthens 
patriarchal ideology. Put it differently, by disclosing the defeat and isolation of the dissenting voice, the 
legitimacy of the dominant discourse is proven and returns to the society with double power. In keeping 
with Greenblatt (1999), “in Shakespeare's plays, the revival of charisma is achieved by overthrowing or 
challenging the dominant power” (p.509). In other words, Shakespeare's plays, by showing the failure 
of the equal relationship between men and women, as well as the subjugation of women to the power of 
the king, convince the viewer / reader that what exists in the ascendant culture as a masculine discourse 
is the only way to female happiness and perfection. Elizabethan theatre, with all its restrictions, was able 
to simultaneously generate sacred and blasphemous social forces. According to the authors, what 
Bakhtin calls the Carnivalesque theory may be related to Greenblatt’s views. 
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As stipulated by Bakhtin, at the carnival, people were allowed to speak out against the king and the 
church and ridicule them. The carnival for the subjects/people was, in fact, a kind of psychological 
evacuation. The ruling power used this ritual to strengthen itself. When Paulina expresses her objection 
and speaks against the king, Shakespeare tries to highlight the significance of female individuality and 
self-esteem. Expressing this idea is poisonous for masculine ideology, but how is Shakespeare allowed 
to reveal these novel thoughts? From Greenblatt's point of view, masculine ideology has allowed 
Shakespeare to expose the opposition of women and the consequences of this resistance. Finally, all 
women, whether they are portrayed as bad women or as good role models, must submit to marriage, 
father power, or masculine standards. The power of King Leontes is more apparent at the end of The 
Winter’s Tale. The king's gift to Paulina is remarriage to a man chosen by the king. In fact, the will and 
destiny of the woman are still in the hands of the man: 

Come, Camillo, 

And take her by the hand, whose worth and honesty 

Is richly noted and here justified 

By us, a pair of kings. Let’s from this place. (Act 5, Scene 3, Lines 179-182) (p.146) 

Eventually, the power of the king - a symbol of patriarchal ideology - is revived and reproduced, and in 
a continuous cycle, it returns to society through literature, but this time with double power; because only 
the female voice, with Paulina obeying the king in choosing a wife, has disappeared within the standards 
of patriarchy. As this research goes further, I’ll examine the play using the theory of Cultural 
Materialism, in which the representation of the victory or defeat of the opposing voice is not so 
important, and it is the of discontinuity and contradiction itself that are valid. 

3. Alan Sinfield’s reading dissidence theory 

In most of Shakespeare's plays, the male-dominated culture of English society is shown. In Othello, 
Desdemona had to obey her father in choosing a husband according to the standards of male ideology, 
but at the beginning of the modern era, when the play was written, marriage gradually became a personal 
matter and girls could decide for themselves. The contradiction created within the masculine ideology 
allows Desdemona to oppose her father. In conformity with Sinfield, the rift within masculine ideology 
arose at the beginning of the modern era; However, this ideology tried to hide it. With the emergence of 
the bourgeoisie and the personalization of affairs, the sphere of influence of man and his authority in 
the family and society was weakened. She could no longer work outside the home, have an economic 
resource outside the realm of male authority, own and make his own decisions. In The Winter’s Tale, 
Paulina defends the indicted queen by addressing the king and courtiers: 

I come to bring him sleep. ’Tis such as you 

That creep like shadows by him and do sigh 

At each his needless heavings, such as you 

Nourish the cause of his awaking. I 

Do come with words as medicinal as true, 

Honest as either, to purge him of that humor 

That presses him from sleep. (Act 2, Scene 3, Lines 39-45) (p.45) 
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Once Paulina announces that the queen has died in prison, her words to the king are imperative and 
challenge his legitimacy: 

I care not. 

It is an heretic that makes the fire, 

Not she which burns in’t. I’ll not call you tyrant; 

But this most cruel usage of your queen, 

Not able to produce more accusation 

Than your own weak-hinged fancy, something 

savors 

Of tyranny, and will ignoble make you, 

Yea, scandalous to the world. (Act 3, Scene 2, Lines 147-155) (p.49) 

At the same time as the King's legitimacy is being undermined, the crisis begins and contradiction within 
male-dominated ideology becomes evident. As mentioned earlier, Sinfield calls this contradiction 
“dissidence.” By way of explanation, if the king is absolute power and omniscient, how is it that a woman 
warns him of his mistakes; a woman who, by the standards of masculine ideology, considers him an 
imperfect being. The starting point of a rupture is when the viewer/reader is confronted with a question 
of this kind, and turmoil arises in his mind and within the dominant discourse of the dissidence. When 
the king tells Paulina's husband to control his wife and not let her talk, Paulina replies that, he will not 
bring me under his command. Elsewhere, Paulina's answer to the king is interesting. “Controversy 
within masculine ideology causes a woman like Paulina to create a crisis against the supreme narrative, 
masculine ideology, which in fact may be an opportunity to create dissidence” (Rivkin, 2004, p.754). In 
accordance with this, this patriarchal hegemony is challenged stipulating that, 

between every point of a social body, between a man and a woman, between the members of a family, 
between a master and his pupil, between everyone who knows and everyone who does not, there exist 
relations of power which are not purely and simply a projection of the sovereign's great power over the 
individual; they are rather the concrete, changing soil in which the sovereign's power is grounded, the 
conditions which make it possible for it to function. (Foucault, 1980, p.187) 

Given these points, in Shakespeare's plays, there are different voices, one of which is the female voice. 
Paulina's opposition to the King's view of imprisoning his wife is one of the voices in The Winter’s Tale. 
To further, Bakhtin, in his Dialogized Heteroglossia, posits that in a polyphonic novel, different sounds 
interact with each other; while none can contain the rest. They interact and are heard. When 
Shakespeare wants to show that the masculine narrative is the dominant voice, he must demonstrate 
the opposition of a woman like Paulina to King Leontes, and finally portray its digestion within the man-
centered ideology. Nevertheless, Sinfield assumes that “after the play was written, there is no guarantee 
that the dissidence of a woman like Paulina and her voice in opposition to the patriarchal discourse will 
remain in that predetermined position.” (Rivkin, 2004, p.757) 

Indeed, Sinfield, in order to disprove the theory of the use of resistance by the prime ideology – stated 
by Greenblatt - uses the term dissidence or disagreement. In his book, Faultlines: Cultural Materialism 
and the Politics of Dissident Reading, Sinfield (1992) argues that he uses “the term dissidence to 
indicate, without prejudice to the outcome, that part of the dominant power which has not been accepted 
by the opposing forces” (p.169). As a result, the groundwork is laid for an ongoing conflict in which the 
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leading power sometimes fails; whereas in other circumstances, the inferior is not even able to maintain 
its status quo. It is important to realise that Cultural Materialists emphasize the action itself rather than 
its end. It is true that most of Shakespeare's plays end in the domination of male over female, and it is 
also correct that Shakespeare's plays were written to establish this ideology, but as Sinfield emphasizes, 
the text never comes to a standstill. In these texts, there are lines that signify the contradiction and 
conflict within the masculine ideology. It does not matter that the female voice in Shakespeare's plays is 
digested by male-oriented ideology. From Sinfield's standpoint, it is important that women's voices be 
heard in Shakespeare's plays although eventually, she becomes silent with complete satisfaction and, as 
a woman, submits to the masculine discourse. 

4. Conclusion 

In The Winter’s Tale, the only character who resists the power and will of the masculine system is 
Paulina. From Sinfield's vantagepoint, his resistance and opposition should not be pre-judged, and we 
should not consider a defeated end for that. As went above, Sinfield believes that in the continuing 
struggle between the female voice and the patriarchal ideology, the result of resistance cannot be seen 
solely in adhering to the prevailing standards of discourse. For Sinfield, in literary works, the fault line 
is the main essence and manifestation of resistance. He believes in a reading dissidence of literary works. 
In a word, there are lines in literary works that negate the dominant ideology. Sinfield considers the 
existence of these lines in a literary work as a rupture in the authoritative ideology. 

The king is confronted with the death of his wife and addresses Paulina, pointing out that she was right. 
In another part of the play, he points out that what Paulina said was right; even elsewhere he says that, 
by having the honest Paulina, I have grown more comfortable and much delighted. Paulina restores 
harmony and order to the king's palace. Now, the mind of the reader is involved with this question that 
was mentioned at the outset: Why does masculine ideology allow Shakespeare to stage plays like this? 
As has been cited, Greenblatt deems that the dominant discourse (man-centered ideology) deliberately 
allows such actions to embrace them and, in return, become stronger. In other words, by displaying 
these gaps in the text and allowing them to expand, it is the superior power that is ultimately able to 
encompass them all. In the end, Leontes addresses Paulina saying that Camillo should take Paulina’s 
hand, whose honesty is well proven and justified. 

Camillo - who is angered by the king at the beginning of the play - is now one of the courtiers who is 
accepted and favoured by the king. According to him, Paulina must marry Camillo. In fact, this 
remarriage is the king's gift to Paulina. On the other hand, the answer of Cultural Materialists to this 
question is interesting. As noted, they believe that a dissidence or rupture in the text indicates a 
contradiction in the dominant discourse, which ultimately leads to the elimination, suspension, or 
reduction of the prevalent discourse. As a matter of fact, they argue that in the ongoing conflict between 
the female voice and the patriarchal ideology, the outcome of this confrontation cannot be predicted. 
The masculine discourse still exists in European society, but its power to suppress women in the 21st 
century is very different from that of the Elizabethan era; and this has been due to the emergence and 
presence of the female voice to further diminish and suspend the dominant discourse. 

Having accepted Greenblatt's theory that the superior discourse is constantly being reproduced and in 
society has an undeniable presence, the question that arises is: Why is, in modern societies, the power 
of masculine discourse now considerably diminished, and women are recognized as the other half of 
human geography? From this point of view, the theory of Cultural Materialism is justified because today 
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women are more and more aware of their intrinsic value and prestige as human beings. Hence, it cannot 
be believed that resistance to masculine discourse has been completely fruitless. 
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67-The portrayal of femininity and maternity in Mehmed, My Hawk and The 
Kalevala 

Serap SARIBA 1 

APA: Sar ba , S. (2022). The portrayal of femininity and maternity in Mehmed, My Hawk and The 
Kalevala. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1074-1081. DOI: 
10.29000/rumelide.1074524. 

Abstract 

Over the last few years there have been alterations in the construction of gender, particularly for 
women. The concepts of sex and gender are divided with sex remaining biological, and gender 
becoming constructed. The depiction of the ideal woman as passive, faithful, and obedient thus 
changed. As the gender issue reforms, motherhood has also begun to be questioned due to its 
association with the female sex. Women who meet these requirements are labelled “good” mothers, 
while those who do not are “bad”. Such changes in gender and motherhood led to the distinct 
characterization of women in daily life and these women began to be portrayed in literature with a 
special emphasis on their newly constructed female images. Novels and plays that display the 
changing face of motherhood with careless, nasty and irresponsible mothers have also appeared. 
However, there are still literary works that represent a more traditional woman and mother. In 
literature, even the representation of traditional womanhood and motherhood differs since some 
writers use these women to reveal their weakness, oppression, and vulnerability while others use their 
literary ability to exhibit how a traditional woman and mother can be strong, dedicated and 
compassionate to her children. Elias Lönnrot, a well-known literary figure in Finland, with his epic 
compilation of national folklore, The Kalevala, and Yashar Kemal, one of the most noteworthy 
authors of Turkish literature, with his renowned Memed, My Hawk, unveil entirely divergent 
attitudes towards the identities of “woman” and “mother”. The aim of this paper is to demonstrate 
how Kemal portrays womanhood and motherhood positively in Memed, My Hawk, while Lönnrot 
flaunts a dismissive viewpoint in The Kalevala. Analysis of these two masterpieces from disparate 
authors and epochs shows their distinctiveness in consideration of the Anatolian and Finnish 
cultures.  

Keywords: Anatolian Culture, Finnish Folklore and Mythology, Female Characters 

nce Memed roman nda ve Kalevala destan nda kad nl k ve annelik tasviri 

Öz 

Son birkaç y lda, özellikle kad nlar için cinsiyetin in as nda de i iklikler olmu tur. Cinsiyet ve 
toplumsal cinsiyet kavramlar , biyolojik olarak insana verilen ile sosyal olarak in a edilen yönlerine 
vurgu yapmas  ile birbirinden ayr lmaktad r. Böylece ideal kad n n pasif, sad k ve itaatkâr olarak 
tasviri de de i mi  oldu. Toplumsal cinsiyet meselesi yeniden ekillenirken, kad n cinsiyetiyle ili kisi 
nedeniyle annelik de sorgulanmaya ba lam t r. Bu gereksinimleri kar layan kad nlar “iyi” anneler 
olarak etiketlenirken, olmayanlar “kötü" olarak etiketleniyor. Toplumsal cinsiyet ve annelikteki bu 
de i imler, kad nlar n günlük ya amda farkl  ekillerde karakterize edilmelerine yol açm  ve bu 
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kad nlar yeni olu turulan kad n imgelerine özel bir vurgu yap lmak suretiyle edebiyatta tasvir 
edilmeye ba lanm t r. Dikkatsiz, kötü ve sorumsuz annelerle anneli in de i en yüzünü gösteren 
romanlar ve oyunlar da ortaya ç km t r. Bununla birlikte, geleneksel bir kad n  ve anneyi temsil eden 
edebi eserler hala mevcuttur. Edebiyatta, geleneksel kad nl k ve anneli in temsili bile farkl l k 
gösterir, zira baz  yazarlar bu kad nlar  zay fl klar n , ya ad klar  bask y  ve k r lganl klar n  ortaya 
ç karmak için kullan rken, di erleri geleneksel bir kad n n ve annenin çocuklar na nas l güçlü, özverili 
ve efkatli olabilece ini gösterme noktas nda edebi yeteneklerini kullan rlar. Finlandiya'n n tan nm  
edebiyatç lar ndan Elias Lönnrot, halk hikâyelerinden derleyip kaleme ald  epik destan  Kalevala 
ile; Türk edebiyat n n en dikkat çekici yazarlar ndan Ya ar Kemal ise ünlü nce Memed roman  ile 
“kad n" ve "anne" kimliklerine kar  tamamen farkl  tutumlar ortaya koymaktad r. Bu makalenin 
amac  Kemal'in nce Memed'de kad nl  ve anneli i olumlu bir ekilde tasvir ederken Lönnrot'un ise 
Kalevala'da küçümseyici bir bak  aç s  sergiledi ini göstermektir.  Birbirinden farkl  yazar ve 
dönemlerden günümüze ula an bu iki ba yap t n analizi, Anadolu ve Finlandiya kültürleri aç s ndan 
farkl l klar göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Anadolu Kültürü, Fin Folkloru ve Mitolojisi, Kad n Karakterler 

1. Introduction  

The writer Yashar Kemal is a prime representative of Turkish and exclusively Anatolian culture as 
portrayed in Anatolia’s villages. Guzine Dino (1986, p. 267) indicates the prominence of Kemal’s works 
as follows: “The most important and clearly the most popular to come out of the village culture was 
Yashar Kemal’s which has had, and continues to have, numerous printings in Turkey and in many 
other countries, giving the Turkish novel a world-wide audience”. In his novel, Memed, My Hawk 
(2005), Kemal describes Chukurova and the villages around it, with a focus on Deyirmenoluk, the village 
where the protagonist Memed resides. He examines life in this Anatolian village with emphasis on 
cultural elements such as traditions, folk songs, and customs. Beyond these elements, he also epitomizes 
the traditional Anatolian woman: strong, patient, decisive and compassionate. He portrays these ideal 
female characters so emphatically that the reader understands the important of these concepts in their 
entirety. 

Elias Lönnrot published a compilation of Finnish folklore and mythology titled The Kalevala in 1835. 
Lönnrot begins his epic with the creation of the world and introduces his hero, Väinämönen, and then 
carries on with the mythical events that constitute Finnish culture. In his compilation of The Kalevala, 
Lönnrot did not just collect folk poetry; he also added something from his imagination, thus creating a 
literary epic in the vein of Milton’s Paradise Lost or Virgil’s the Aeneid. Gay (1997) asserts: “Lönnrot did 
take the materials for his epic from Finnish tradition, but the making of the Kalevala was not an effort 
at preserving folk epic, it was a creative process that began with the collection and editing of the folk 
poetry that was its source and continued through the 1849 edition of the Kalevala” (p.63). In the 
portrayal of his characters, Lönnrot placed prominence on man as the creators of culture in the epic. 
Conversely, women are presented negatively as they are widely victims of men and are abused, raped 
and killed. 

At the outset, Yashar Kemal did not draw a strict line between his female characters and mother figures 
since in Memed, My Hawk virtually all women are mothers excluding Hatche, who only experienced 
motherhood for a short time at the end. Kemal combines ancient Anatolian conventions with the 
tradition of motherhood which “has been worshipped in cults for at least 32,000 years, and is therefore 
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the oldest of ancient traditions” (Bockemühl, 2009, p. 63). In his introduction of a typical Anatolian 
woman, he stresses her motherhood, which is the highest emotional point that she can reach. 
Particularly on the Anatolian side of Turkey, “motherhood is considered the proper role for women, and 
being a mother is presented as both a socially and individually desirable goal” (Önal, 2011, p. 86). 
Kemal depicts this beautifully in Hatche’s development as a woman who is raised to be a good wife and 
mother. Hatche’s mother sends her to collect mushrooms in the mountains in an effort to teach her how 
to care for her family. When she is fifteen, Hatche goes to Memed’s mother to learn how to knit 
traditional patterned stockings: “She knitted stockings and kerchiefs for Memed and invested songs 
over them, expressing her love, desire and jealousy in the colors of her embroidery and in the notes of 
her songs that are still sung throughout the Taurus” (Kemal, 2005, p. 71). It is apparent that Kemal 
offers women a paramount role in the construction of a culture whose songs are still sung in the region. 
At the end of the novel, Hatche decides to have Memed’s child and gives birth to a son despite her 
difficult surroundings.  

2. Yashar Kemal’s Depiction of Female Characters  

Aside from Hatche, all women in the Kemal’s novel are mothers, yet Kemal does not utilize their warm-
heartedness, compassion, and love for their children as weaknesses. Rather, he presents a positive 
sentiment towards them. He achieves it so perfectly that when the novel is read, readers can associate 
themselves with those Anatolian mothers who are ready to sacrifice everything for their children. 
Deuneh, Memed’s mother, is a prime example of Kemal’s depiction of motherhood. She is a dedicated 
mother who loves her son much and is ready to do anything for him. When Memed runs away from 
Deyirmenoluk to Uncle Süleyman, Deuneh goes to the cruel Abdi Agha for help. She looks everywhere 
for her son like a madwoman, and begs everyone to help her find her son. In the search for Memed, the 
villagers find his harnessed oxen and his mother cries out thinking that her son is dead: “Deuneh was 
lost in grief. Shaking convulsively, she sank into the dust and lay there moaning. Her face and hair 
were soon white with dust, till her tears caked her grimy face” (Kemal, 2005, p. 27). When she returns 
home, she completely loses herself in grief, and gets very ill: “She had a burning fever. The young girls 
of the village nursed her, and after some days she rose from her sickbed, her eyes are all bloodshot. 
She tied a white cloth around her forehead as a sign of mourning” (Kemal, 2005, p. 28). Deuneh’s 
health deteriorates both physically and mentally as the days pass without any news of Memed:  

Every morning Deuneh rose at dawn, went to the spring, and stared all day at the water. After ten 
days of this, utterly exhausted, she shut herself up in her house. Then another idea had entered her 
mind. Again, she rose at dawn, but now she climbed onto the roof and stared all day at the sky. 
Whenever she saw a flight of eagles hovering afar, she set off at once in that direction. Sometimes the 
eagles were very far away, perhaps circling over Yaghmurtepe, a whole day’s journey from the village, 
but Deuneh went there all the same (Kemal, 2005, p. 29-29).  

After such a painful period of waiting, the moment Deuneh ascertains that Memed is alive, she becomes 
breathless and cannot speak at first. She cannot even be exasperated with her son, who gets Abdi Agha 
furious with his disappearance. In Memed’s second escape with Hatche, Abdi Agha loses his mind since 
Hatche is engaged to his nephew, Veli. Abdi Agha and Veli come to beat Deuneh for her son’s guilt, and 
Kemal portrays it so vividly that her pain touches the hearts of readers.  

Whilst Abdi Agha and Veli abuse and torture her severely, she does not blame her son. Kemal equates 
Deuneh’s extreme tenderness for Memed with Memed’s devotion for his mother. While planning his 
escape, Memed is concerned about his mother as considers that Abdi Agha will hurt her because of his 
actions. As much as Memed’s escape can be thought of negligence towards his mother’s well-bring, he 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  1 0 7 7  

nce Memed roman nda ve Kalevala destan nda kad nl k ve annelik tasviri / S. Sar ba  (1074-1081. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

actually has the intention to save his mother from Abdi Agha’s oppressive system by re-settling into 
another town together with her and Hatche.  

Another notable female character in Memed, My Hawk is Iraz by virtue of her strength, decisiveness, 
and devotion to her ideals that make her completely an Anatolian woman. Her bitter story begins when 
she is widowed at the age of twenty with a nine-month-old baby in her arms. Despite her circumstance, 
she does not give up her struggle in life, and plows the land that her husband left to finish sowing their 
crops. Despite insistence from her husband’s brothers, she refuses to marry one of them since she swore 
that she would not marry again, and feels strong enough to raise her child on her own. Although her 
uncles obtained possession her land and deprive Iraz of it, she finds ways to carry on: “In the summer 
she toiled in the fields of others, in the winter she worked as a servant in the homes of the rich. She 
managed to scrape through and her child grew to be a fine boy” (Kemal, 2005, p. 167). After her 
struggles to raise her child, R za, she is devastated by the news of her beloved son’s death. Upon seeing 
the corpse of her son, she bursts into tears and she loses herself in grief:  

Iraz was beating her breast and struggling piteously to contain her emotion. The other women tried 
to raise her from the corpse but she couldn’t be dragged away. “Me too,” she kept saying. “Bury me 
alive with my R za”. She lay on her son’s dead body till nightfall. [...] The police dragged the woman, 
her eyes bloodshot and her face swollen from weeping, away from the body and pulled her to her feet, 
but she sank to the ground and remained motionless as if dead. For a long while she refused to move 
or utter a sound (Kemal, 2005, p. 171).   

To avenge her son’s death, Iraz is ready to anything, so she gets an axe and goes to R za’s cousin’s house 
to kill Ali. When she cannot find him, she sets their house on fire at night. Although she is arrested after 
this event, she exclaims: “My boy was worth a whole village, a whole country. Is it too much? Is it too 
high price?” (Kemal, 2005, p. 173). After the death of her son, Iraz seems to lose her life’s purpose, which 
was to be the perfect mother for her son. Iraz’s dedication to her son does not make her a passive mother 
figure; on the contrary, Kemal strengthens her with the feeling of motherhood and the reader sees a 
more powerful Iraz from now on. While in prison, Iraz directs her maternal love to Hatche and they 
become like mother and daughter there. Iraz’s affection for Hatche is so great that she also accepts 
Memed as her son. She and Hatche save money for Memed and dream of living together side by side. 
Iraz compensates for the loss of her son through her love of Hatche and Memed. As a great mother, Iraz’s 
nature wants to love, to dedicate herself to somebody. In the end, Iraz grabs Memed’s child and accepts 
him as hers with care and nurture: “Brother, give me this child and let me go off to the villages around 
Antep. He’ll die in these mountains. I’ve given up thinking of avenging R za’s blood. In my R za’s place 
there is this boy now. Give him to me and let me go. I’ll bring up the boy” (Kemal, 2005, p. 365). Apart 
from her motherhood, Kemal stresses her cultural side together with Hatche. When they all live in the 
mountains, Hatche and Iraz set up a home there even in the worst conditions. This is an affirmation of 
the Turkish expression “yuvay  di i ku  yapar” in English, ‘men make houses, women make homes. The 
family had spent the whole winter in a cave, furnished it like a home, more pleasant than that of many a 
rich village Agha with its floor spread with pine needles over which they laid hand-worked nomad rugs, 
their colors suggesting spring: “[…] The walls of the cave were hung with the skins of big horned deer. 
The horns seemed to have been polished and the fur glistened like gold” (Kemal, 2005, p. 340-341). 
Apart from these talents, Iraz is also a healer. When Memed gets shot, she heals him and Memed 
recovers soon. 

However, Iraz’s most important features are her courage and strength, which makes her like a bandit 
fighting on Memed’s side. When Captain Faruk fires at them, Iraz shoots back alongside Memed. 
Kemal’s depiction of this strong Anatolian woman resembles Nene Hatun, a Turkish folk heroine, who 
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grabbed her brother’s gun and bravely went to fight in the Russo-Turkish war: “Iraz was more agile, a 
better shot and braver than the most renowned brigands. She could keep the guards at bay by herself 
for three whole days” (Kemal, 2005, p. 364). Iraz presents the picture of a strong and fearless Anatolian 
woman, a descendant of Nene Hatun and many brave unnamed Anatolian women who went to war by 
their men’s side.  

A final example of strong female characters in Kemal’s novel is Hatche’s mother, who is not as active a 
character as the others. At the beginning of novel, she is presented as a bad woman and mother: “She 
was a real termagant. Whatever quarrel or disturbance there might be in the village, she was always 
at the heart of it. A tall, strong woman, she attended to all the business of the house and even plowed 
the fields” (Kemal, 2005, p. 70). When she realizes her daughter’s affair with Memed, she tries 
everything to keep her away from him: “Hatche’s mother once caught them and punished her daughter. 
It was no use. Every evening she bound her hand and foot, but in vain. She put the lock after the lock 
on the door; Hatche found a way around every obstacle” (Kemal, 2005, p. 71). When she finds out that 
her daughter escaped with Memed, she curses her and believes that her daughter really killed Veli, her 
fiancé, so she does not visit her daughter in prison – an action which hurts Hatche the most. However, 
her “bad mother” image changes when she visits her daughter in prison and learns that she is not a killer. 
As a nurturer, she brings Hatche something to eat in prison. She feels sorry when Abdi Agha forbids her 
to visit Hatche, and whenever she finds a suitable time, she comes to see her daughter. She is totally 
changed now so that she brings news of Memed to her daughter. Although this action seems to cruel at 
first sight, Hatche’s mother actually considers her child’s well-being because of Memed’s poor economic 
situation. As a mother, she thinks that her child deserves more, so she forbids Hatche to see Memed. 
However, in the end, she understands the great love between Hatche and Memed and supports them. 
Plainly, Kemal does not depict a negative women figure; he transforms every woman into a good mother 
and these mothers represent distinct aspects of a typical Anatolian woman in their own culture.  

3. Lönnrot’s Depiction of Female Characters 

Elias Lönnrot draws a strict line between young women and mother figures in his epic. While the young 
female characters are fragile and weak, his mother characters are divided into two: strong and weak. 
Nevertheless, Lönnrot does not portray the strength of women positively as evidenced by the witch 
character: a strong female who is full of hatred towards the main male characters. Moreover, women do 
not contribute to the culture of Finland. Lönnrot gives this task to the male characters of the epic, who 
have supernatural forces that construct the cultural elements of Finland and arouse national feelings. 
As in many other mythologies from around the world, Lönnrot’s epic begins with the creation of the 
world. The Virgin of the Air descends into the sea and forms the earth. After the creation of all on the 
earth, Air-daughter bears Väinämönen, the eternal bard. Väinämönen clears the earth, plants oak trees, 
and sows barley. On the surface, it seems Lönnrot ascribes creation to a female, however, it is the male 
character, the bard, who brings life to the world with his great power. It is clear that Lönnrot simply 
provides a stereotypical creation myth with a female at the centre, just as in the Greek, Roman, and 
Hindu mythologies.  

The young female characters are depicted as weak in this epic due to their lust for the male characters. 
In the beginning of the epic, Joukhanainen, the young Lappish rival of the great bard, competes with 
Väinämönen and end up plunged into a swamp by the power of Väinämönen’s words. To save himself, 
Joukhanainen offers his sister Aino to Väinämönen as compensation. In a very detailed way, he explains 
what his sister will do for him emphasizing her womanly duties for her husband: “I will yield my 
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mother’s child to clean out your hut and to sweep your floor rinse your wooden plates to wash out your 
cloaks weave your golden cloak bake your honey-bread” (Lönnrot, 2008, p. 35). 

When Joukhanainen explains the situation to his mother and sister, his mother is overjoyed since she 
thinks that Väinämönen would make an excellent match for her daughter. However, Aino is depressed 
upon hearing the news since she does not want to marry such an old man. When Väinämönen woos her 
in the forest, she cannot endure it and unites with the sea by drowning herself.  

Kylikki, the maiden of Saari Island, is kidnapped by the wicked and immoral Lemminkäinen, who woos 
and rapes many women. He coerces Kylikki to become his bride by swearing an oath that he will not go 
to war. Kylikki also swears that she will stop visiting and gossiping with her female friends. In the epic, 
Kylikki breaks their bond by visiting those girls and not obeying her husband. Lönnrot emphasizes 
Kylikki’s unfaithfulness with Lemminkäinen’s lack of trust for women: “I don’t believe women’s dreams 
nor the oaths of wives” (Lönnrot, 2008, p. 133). 

This time wanton, Lemminkäinen sets off to woo the maiden of Northland and take her as his second 
wife, although his mother warns him that two brides are not for one bed. Another victim of men is 
Kullervo’s own sister who is raped by her brother in the forest. Although Kullervo does not know that 
this girl is his sister and he is a little bit mentally deranged, he victimizes his own sister. Kullervo also 
kills Ilmarinen’s wife to avenge the fact that she baked a stone into his bread. Ilmarinen cannot endure 
loneliness, so he creates a golden bride who is very beautiful, but she is silent, she cannot speak and thus 
lacks vitality. Other maidens in the epic are just entertainers and helpers of men in their sublime goals. 
It is clear Lönnrot does not give voice to his maidens but rather presents them weak characters destined 
to be the victims of men’s lust, anger, and idiocy.  

While Lönnrot’s depiction of mother characters is contradictory since he portrays two different mother 
figures, both portrayals show his negative attitude towards woman. Louhi, the hag of Northland, is the 
most powerful female character in the epic with her endless struggle to beat the main male characters. 
Turunen, as cited in Sawin (1988), states that “Lönnrot garnered her name from one of the spirits in folk 
belief who are labelled for their particular arena of influence. ‘Louhi’ means ‘causer of diseases” (p.196) 
In contrast to Kemal’s powerful mother figure who is strong, compassionate, and altruistic, Lönnrot 
shows the power of woman negatively in The Kalevala (Siikala, 2004, p. 2). Sawin (1988,) suggests that 
Louhi is a complicated figure: “Lönnrot’s Louhi appears to be essentially a cruel and manipulative 
mother, since she will marry off her unwilling daughter in return for money though at other times, she 
is confusingly compassionate and supportive of the maid’s desire to choose her own husband” (p. 197) 
Actually, Louhi’s attempts to choose the best husband for her daughter are misrepresented by Lönnrot 
because she does not force her daughter into marriage, in the end her daughter marries the man who 
she really loves. By setting some tasks for those men, Louhi wants to see who loves her daughter the 
most and is willing to do anything for her. However, “Louhi’s attempts to protect her daughters from the 
men’s depredations are treated as wilful and culpable, not as motherly” (Sawin, 1988, p. 206). Louhi’s 
bride-price should not be misinterpreted since although she asks a precious gift for her daughter’s 
marriage, it is not for herself. When Väinämönen offers her gold and silver for the mistress, Louhi 
rejects: “I don’t ask for your gold coins nor do I want your silver: Gold coins are children’s playthings 
silver coins are horse trinkets. If you can forge the Sampo beat out the bright-lid from a swan’s quill 
tip a barren cow’s milk from one barley grain the wool of one ewe I’ll give you a girl” (Lönnrot, 2008, 
p. 76). 
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Louhi does not look for money; she wants the Sampo, which is source of fertility in the land. Ilmarinen 
states the Sampo’s importance for the land in the epic: “With the Sampo in Northland! There is 
ploughing, there sowing there are all kinds of growing there is good luck for ever.” (Lönnrot, 2008, p. 
514). 

Louhi’s bride-price is not for her own benefit rather for the benefit of her country, Northland. When 
Väinämönen, Ilmarinen, and Lemminkäinen come to Pohjola to take the Sampo back, Louhi does 
everything in her power to prevent them. As a witch, she is very powerful; she can use the power of words 
like the male characters. For the blood-feud of her husband, she calls the men to war: “Louhi, mistress 
of Northland called Northland together: She armed the crowd with their crossbows equipped the men 
with their swords; she made ready the North’s crafts prepared the war-boat mustered the men in her 
ship prepared the warriors” (Lönnrot, 2008, p. 562). 

In the war that she initiates, Louhi steals the flame like Prometheus, sends diseases and wild animals 
over them, and lastly steals the sun and the moon to bury them into darkness. However, she is defeated 
by the men; she surrenders at the end of the epic and gives the sun and the moon back to humankind. 
By taking the Sampo from Louhi’s hands, Lönnrot gives one of the most important cultural elements of 
Finland back to men again. Lönnrot clearly represents Louhi negatively despite her great strength and 
magic skills. 

Although she is not given a name in the epic, Lemminkäinen’s mother is another of Lönnrot’s important 
figures. She is only identified by the name of her son despite her great capacity for resurrection. She is 
the advice-giver to her egotistic and foolish son, although he never listens to her advice. With her 
maternal senses, she feels the death of her son and finds his corpse in the river. She rakes the pieces of 
her son's body out of the Tuonela River, puts them back together, and brings her son back to life. As a 
woman, her body has “potential as a source of life”, but she gives life to her child for the second time 
(Bockemühl, 2009, p. 55). Karkala, cited in Swain, states that “she is probably the only woman in the 
Western literary tradition to represent woman as man’s resurrection, in contrast to Eve: woman as man’s 
downfall” (Sawin, 1988, p. 206). Although Lönnrot creates the image of a powerful mother, this 
character remains an anonymous woman willing to do anything to serve men in any way. Sawin (1988, 
p. 206) claims that in Lönnrot’s work “only virgins and mothers, women who act to produce the 
patriarchy and remain fully under the men’s control, are evaluated positively. Women who want to retain 
control over their own sexuality and alternative knowledge are condemned as whores, witches or 
monsters”.  

4. Conclusion 

Consequently, discrimination against women in The Kalevala is made most evident through women’s 
exclusion of the creation of culture. The cultural hero is Väinämönen as he is the one who brings life to 
the world, creates iron and other important metals, hunts the national animals of Finland such as elk, 
deer and bear, plays the national instrument kantele, and performs folk music creating the Finnish 
culture. Moreover, Ilmarinen the skilful smith forges the Sampo, the magic mill that brings fertility and 
good luck to the land. Ilmarinen also contributes to the creation of Finnish culture while women 
characters are simply represented as typical women who are busy with their daily chores. Lönnrot gives 
them many tasks to accomplish such as cleaning, cooking, plowing, and serving their husbands and 
husbands’ families. He diminishes the value of women by making them busy with common things.  
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While Yashar Kemal creates strong female characters in his novel Memed, My Hawk, Elias Lönnrot 
represents weaker females in his epic The Kalevala. In Kemal’s novel, traditional Anatolian women are 
presented as strong, compassionate and patient characters that get stronger with the power of 
motherhood. Like the Anatolian heroines of folklore, together with their men, they overcome hardships. 
Also, women’s role in the construction of Anatolian culture shows Kemal’s positive attitude towards 
them. However, Lönnrot creates a negative image of women and mothers in his work. He presents weak 
female characters that are victimised by men and contradictory mother figures. Sawin (1988) states that 
under the control of Lönnrot, “Lemminkäinen’s mother is extolled as devoted mother, while Louhi is 
condemned as an evil witch” (p. 207). In addition to these negations, he does not give any space to 
women in the construction of Finnish culture. Obviously, there is a huge gap between the two writers 
considering the representation of women in their specific works.  
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68-English language teaching model proposal for Deaf and Hard of Hearing 
students 
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Abstract 

This study tries to explore English language learning conditions of Deaf and Hard of Hearing (DHH) 
students in Turkey and worldwide. To this end, descriptive research method was carried out to find 
out the characteristics of DHH English language learners and their ways of communicationand 
certain foreign language teaching methods and/or techniques recommended for this group of 
learners. Within the framework of these objectives, the study investigated English language learning 
conditions of DHH students in Turkey and worldwide through the literature review of both empirical 
and theoretical studies concerning DHH English learners. Briefly, the results of the research shows 
that there have been few studies on DHH English language learners in Turkey and DHH learners do 
not have access to appropriate English language teaching. Having examined the studies concerning 
DHH English language learners worldwide, there are some practical implications regarding their 
characteristics, communication ways/needs, and methods and techniques recommended for this 
group of learners. In brief, within the scope of the data derived from this study, the proposed model 
of teaching English to DHH learners basically includes components such as visualisation, using 
technological tools, teaching strategies of reading and vocabulary, constructing a multilingual 
learning environment by using national sign language, cued speech, lip reading etc., repetition, 
explicit teaching, and providing enriched feedback.     

Keywords: Deaf and Hard of Hearing learners of English, English language teaching, English 
teaching model 

Sa r ve i itme kay pl  ö rencilerin ngilizce ö retimine yönelik bir model 
önerisi 

Öz 

Bu çal mada Türkiye’de ve dünyada Sa r ve i itme kay pl  ö renciler ve ngilizce ö renme durumlar  
ele al nmaktad r. Bu amaç do rultusunda ara t rmada, betimsel ara t rma yöntemi kullan lm t r. 
Çal ma ngilizce ö renen Sa r ve i itme kay pl  ö rencilerin karakteristik özellikleri ve farkl  ileti im 
yollar n  ve bu gruba yönelik yabanc  dil ö retimi yöntem ve/veya tekniklerini belirlemeyi 
amaçlamaktad r. Çal mada belirlenen amaç çerçevesinde alan yaz nda kuramsal ve uygulamal  
çal malar incelenerek Türkiye’de ve dünyada Sa r ve i itme kay pl  ö rencilerin ngilizce ö renme 
durumlar  ortaya ç kar lmaya çal lm t r. Buna göre, ülkemizde bu gruba yönelik olarak yap lan 
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çal malar oldukça s n rl d r ve Sa r ve i itme kay pl  ö rencilerin uygun bir ngilizce ö retimine 
eri imi yoktur. Dünya genelinde, ilkokuldan yüksekö retime kadar e itimin farkl  kademelerinde öne 
ç kan uygulamalar incelenerek ngilizce ö renen Sa r ve i itme kay pl  ö rencilerin özellikleri, 
kullan lan farkl  ileti im yollar  ve yöntem ve teknikler üzerine yap lan uygulama önerileri 
ara t rmam zda betimlenmi tir. Toplanan veriler nda önerilen model, özetle görselle tirme, 
teknoloji temelli araçlar n kullan m , okuma ve sözcük ö renimi stratejilerinin ö retimi, i aret dili, 
ipuçlu konu ma, dudak okuma ve benzeri çok dilli ö renme ortam  olu turma, aç k ngilizce ö retimi,  
tekrar ve zenginle tirilmi  geri bildirimi kapsayan bile enlerden olu maktad r.   

Anahtar kelimeler: ngilizce ö retimi, sa r ve i itme kay pl  ö renciler, ngilizce ö retimi modeli  

Introduction 

There are approximately 70 million deaf people (The World Federation of the Deaf, 2021) in the world 
(The World Federation of the Deaf, 2021)and also threre are around 32 million deaf children globally. 
And many deaf children struggle to learn to read, often due to a lack of resources bridging sign language 
and reading (European Union of the Deaf/EUD).  

In Turkey, approximately 2 million deaf citizens exist, and it is reported that 353,610 students 
participating in either special education schools/classes or in inclusive education according to the 
Ministry of National Education. Besides, There are 836,000 (Male: 406,000- Women: 429.000) people 
over the age of 15 who have difficulty in hearing. The ratio of this number to the general population is 
estimated as 1.1% in 2021. According to the Ministry of National Education, the total number of students 
studying in special education schools, special education classes and inclusive classes in 2018-2019 is 
398,815. It is indicated that 53,814 students in special education schools, 49,304 students in special 
education classes and 295,697 students in inclusive education continue formal education. In summary, 
it is seen that students who receive formal education are mostly involved in inclusive education 
(Statistics Bulletin for the Disabled and Elderly, 2021). 

Most of the Deaf and Hard of Hearing (DHH) students in Turkey receive education together with hearing 
children in schools that provide mainstream education, and some of them receive special education in 
schools special for DHH learners (Statistics Bulletin for the Disabled and Elderly, 2021). Students who 
are educated within the scope of the first method are referred to as inclusive students. In this context, 
the special educational needs of DHH students are closely related to communication. Hearing loss 
creates difficulties for these students to understand the spoken language used by their teachers and 
peers, and to be understood by them. In addition, since these students struggle with understanding 
Turkish language problems arise in both understanding and producing written and oral texts. Similarly, 
the problem continues and deepens in teaching English as a foreign language. English is not taught in 
special education schools for DHH students. Also in inclusive (mainstream) education, DHH students 
can take classes other than English together with their hearing peers, but they are exempted from 
English education. Regarding the Special Education Services Bylaws (Özel E itim Hizmetleri 
Yönetmeli i), DHH students have the right to take English course, but if they fail their grade point 
averages are written on their report cards (Special Education Services Bylaws, 2020). As a result, the 
majority of DHH students do not attend English classes. 

It is stated that DHH students not only need special learning methods and needs, but also have a special 
history and they are socially, culturally and linguistically special. They should also enjoy the positive 
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aspects of globalization and the opportunities of technical developments. However, they often cannot 
participate in foreign language teaching; foreign language approaches, methods and techniques are 
insufficient; teachers are also not adequately equipped and prepared for this group of learners 
(Domaga a-Zy k & Kontra, 2016). 

Having introduced DHH students’ demographic details and English language learning needs, it is 
necessary here to clarify exactly what is meant by the terms used in this study such as Deaf, individual 
with hearing loss, and inclusive student. 

Deaf: Individuals who use sign language as their mother tongue and choose to be in a cultural belonging 
that centres sign language (Kemalo lu, 2016; Ladd, 2003: 33). While the term deaf with a “lowercase d” 
is used in the field of health the “uppercase D” Deaf is used to represent a society and culture in other 
fields Deaf with a capital D indicates an identity for people with hearing loss. Hearing loss: Hearing loss 
is the result of impaired auditory sensitivity and/or diminished speech intelligibility of the physiological 
auditory system. Individuals with hearing loss are sometimes described as deaf or hard of hearing based 
on the type, degree, and configuration of hearing impairment. (https://www.asha.org/practice-
portal/clinical-topics/hearing-loss/)Hearing loss is graded as follows: 0-25 Normal Hearing (no hearing 
loss); 26-40 dB Very Mild Hearing Loss; 41-55 dB Mild Hearing Loss; 56-70 dB Moderate Hearing Loss; 
71-90 dB Severe Hearing Loss; 91 dB and above Very Severe Hearing Loss (World Health Organization, 
2007). In terms of education, Johnson & Seaton (2012) depicts the impact of hearing loss: 

The degree of hearing loss can have significant implications for children with hearing loss, as even a 
slight hearing loss can be educationally significant for children in the school setting. Educationally 
significant hearing loss has been defined as "any hearing loss that potentially interferes with access 
to classroom instruction and impacts a child or youth's ability to communicate, learn and develop 
peer relationships (Johnson & Seaton, 2012, p. 43). 

Individual with hearing loss: Individuals who have bilateral congenital peri/pre-lingual 
moderate/advanced and more advanced hearing loss (Kemalo lu, 2014) and whose participation in 
common social life and social activities is restricted (Kemalo lu, 2016).  

Inclusive student: In this study, DHH children who were diagnosed with hearing loss by audiological 
tests, and were determined as individuals with “hearing loss” by the Guidance Research Center, and who 
were educated in the same classes as their peers in mainstream education were defined as inclusive 
students. 

DHH students in inclusive education receive Turkish language support in education support room 
service (Akay, 2015). The support given separately from the classroom in the education support rooms 
is sometimes criticized owing to the fact that students miss the lessons in their main classroom. In the 
literature, there is no information about whether these students receive English support in the support 
rooms. 

Also, DHH students in Turkey can also be exempt from foreign language courses at the university stage. 
(YÖK,2021). In the context of higher education in Turkey, Anadolu University - Integrated School for 
the Disabled offers undergraduate and associate degree programs for DHH students (YÖK, 2021). More 
higher education opportunities will increase the access opportunities to education for students with 
disabilities, as well as encourage them to learn English. For this reason, it has become more important 
for DHH students to access English teaching in primary and secondary education, which form the basis 
of higher education.  
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In this study, Deaf and Hard of Hearing students and their English learning situations in Turkey and 
worldwide are discussed. The research questions of the study are as follows:  

1. What are the characteristics of DHH English language learners and their ways of 
communication?  

2. What are certain foreign language teaching methods and/or techniques recommended for this 
group of learners?  

Method 

In this study, descriptive research method, which is widely used in qualitative research, was carried out. 
The aim of the research is to describe the conditions of Deaf and Hard of Hearing students learning 
English in Turkey and worldwide. Descriptive analysis is generally used in “processing data that does 
not require detailed separation on the qualitative data set” (Baltac , 2019). After reviewing the studies 
in the field within the framework of the characteristics and different ways of communication of DHH 
students learning English and foreign language teaching methods and/or techniques for this group, the 
data were summarized with a descriptive analysis and the studies conducted in Turkey and worldwide 
were interpreted. In conclusion, a foreign language teaching model for this group was suggested 
regarding the findings of this study. Additionally, this study adopts Sociocultural Theory of Cognitive 
Development and Vygotsky’s Zone of Proximal Development and Scaffolding (Vygotsky, 1978) as an 
instructional design model for the proposed model of teaching and learning of English language learners 
of DHH. This design model is highly accepted for the DHH and learners who need special education (Eg. 
Herman, Hulme, Roy, and Kyle, 2020). 

The models help researchers and teachers to plan the overall process intentionally. To this end, Branch  
& Kopcha mention that “instructional design is intended to be an iterative process of planning outcomes, 
selecting effective strategies for teaching and learning, choosing relevant technologies, identifying 
educational media and measuring performance” (p. 77). 

Findings 

The findings of the study are presented by examining the studies in Turkey and worldwide regarding the 
research questions: 

1. What are the characteristics and different ways of communication of Deaf and Hard of Hearing 
students learning English?  

2. What are the foreign language teaching methods and/or techniques for this group? 

Firstly, this paper seeks to address the following question: What are the characteristics of DHH English 
language learners and their ways of communication?  

In a study investigating the foreign language learning characteristics of Deaf and Hard of Hearing 
students (Csizér & Kontra, 2020), the learning processes of 54 students from three European countries 
were examined. With the use of semi-structured interviews and questionnaires on individual differences 
to the participants who were deaf, severely deaf and cochlear implanted, their motivation levels, learning 
methods, and foreign language learning strategies were investigated. The results of the project revealed 
that DHH students faced difficulties in learning, even though their motivation was high; the use of 
national sign language is effective in foreign language learning; it is noted that foreign language learning 
strategies together with autonomous learning methods are effective if they are implemented together 
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with English teaching. Falkowska (2016) also proposes the use of national sign language as a 
communication tool in teaching English as a foreign language. As a result of the one-year English 
teaching practice with 25 Deaf students, the researcher states that an individualized communication 
method should be chosen according to the needs of the students. In other words, the learning 
environment can be monolingual, bilingual or trilingual, depending on the student's needs. It is stated 
that such a language environment improves student performance. 

Students' attitudes and motivation towards English lessons is another important issue. Géblová (2011) 
stated that it is very stressful for Deaf children to learn English, which is applied from the 3rd grade of 
primary school in Czechia (as cited in Morávková, 2011). Vladovi ová states that Deaf students studying 
at secondary school in Czechia understand the importance of foreign language teaching, but they do not 
prefer to take the final exams. The researcher cited possible reasons for this low motivation as follows: 
poor teacher qualifications and inexperience with the Deaf; lack of adaptations for the Deaf and foreign 
language teaching methods designed for the Deaf (as cited in Morávková, 2011). 

It is observed that interesting learning environments increases students' motivation. Kimmel (2001) 
observed that interactive online journal writing increased the interest of Deaf students by reducing their 
writing and grammar anxiety. Morávková, (2011) examined the problems of DHH students' motivation 
to learn English as a foreign language and stated that two-thirds of the participants wanted to learn 
English even if it was not compulsory; 90% of the participants use English outside of the classroom; 
since it is a heterogeneous group, not every student has to learn all four language skills; lip reading skills 
affects speaking and listening skills. The researcher observed that foreign language students with 
moderate hearing loss (moderate 56-70 dB) were successful in all four language skills. According to this 
research, those with moderate hearing loss generally excel in listening and speaking skills. Whereas, 
those with severe hearing loss (71-90 dB) show little improvement in these skills. If these two groups are 
together in the classroom, it is recommended to continue teaching with a separate program.  

It is stated that DHH students learn all kinds of new information better visually (Mole, McColl, & Vale, 
2006). Regarding visualization, Marschark (2003) states that these students look around more to 
compensate for sound-related stimuli than those who hear, and they also focus on lip-reading and cues, 
and they use speech-based coding and visuospatial coding strategies. The results of Gulati's (2016) 
English teaching lessons with 15 DHH students emphasize that this information is also valid in the 
foreign language teaching environment. The researcher gives examples of how to visualize the teaching 
of all skills.    

Teaching/learning different language skills depends on DHH students’ features and needs. DHH 
students are a heterogeneous group. This group's features such as chronological age, time of hearing 
loss, degree of hearing loss, age of first device wearing, first response, family support, resources, 
awareness, use of technology and pre-school education affect their language skills in both learning 
Turkish (Efe, 2016) and English (Maschark, 2007; Mayberry, 2002). For example, it is stated that DHH 
students who attend inclusive education need various activities suitable for their individual needs in 
addition to their language skills (Szymanski, Lutz, Shahan, & Gala, 2013).  

It is emphasized that the individual characteristics of this heterogeneous group have a striking effect on 
learner needs. Piniel, Kontra, and Csizér (2016) state that although they are willing and creative towards 
this group, English teachers in Hungarian schools have serious communication problems owing to the 
fact that they do not know their national sign language. Researchers suggest that, for a more effective 
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English language teaching, English teachers should be instructed about special education, should benefit 
from the experience of special education teachers, and learn Hungarian Sign Language (HSL). 

Furthermore, Csizér, Kontra, and Piniel (2015) concluded in their study with DHH students that their 
motivation to learn English and their second language self-perceptions were moderate. According to this 
study, DHH students do not continue their English language learning with high energy. 

Moreover, Pritcchard (2016) used BSL (British Sign Language) and ASL (American Sign Language) 
teaching as a means of communication in English classes of DHH Polish students. In other words, 
teaching BSL and ASL instead of or together with spoken English is also recommended as another way 
of teaching a foreign language and a form of communication. In this case, by taking into account his own 
needs and skills, students can choose whether they want to learn English, BSL or ASL.  

However, thanks to early diagnosis and intervention, cochlear implant placement at a very early age, the 
support of family and state-supported private rehabilitation centers and similar developments in recent 
years, it is observed that deaf children in Turkey are more advanced than their parents in terms of 
language skills. However, although DHH students can speak, they may prefer to communicate mainly 
through sign language. For this reason, it is recommended that, at least at the entry level, teachers 
working with DHH students should know sign language, finger alphabet, or deaf culture and their 
communication styles (Pritchard, 2016). 

These factors which depict DHH learners’ ways of communication also affect foreign language learning 
conditions of DHH students. And with these differences, it is clear that foreign language learners have 
quite different skills and have different needs. In many countries around the world, English is taught as 
a foreign language for this group. Although some countries exempt students who learn English from 
speaking and listening skills, in other countries, these skills are also placed in the program according to 
their individual differences. It is claimed that the student who can speak in their national spoken 
language can also speak and understand English. 

In brief, Figure 1 shows the characteristics of DHH English language learners and their ways of 
communication.  
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Figure 1. The characteristics of DHH English language learners and their ways of communication 

The second question of the research addressed is: What are the foreign language teaching methods 
and/or techniques for this group? 

In particular, regarding teaching English to DHH students generally reading, vocabulary teaching, 
listening and speaking skills were studied as foreign language teaching skills.  

Far too little attention has been paid to teaching English to DHH students in Turkey. There have been 
two  studies found on this subject. The first is the study conducted by Birinci (2014) in which she 
investigated the effectiveness of using various visual tools in teaching vocabulary to DHH students 
within the scope of English course. In this study, a total of 50 words, 10 words per week, were taught to 
80 DHH students from a special education vocational high school in Ankara. While these words were 
taught to the experimental group, visual tools were used besides sign language. According to the results 
of the research, it has been observed that the use of visual tools in foreign language vocabulary learning 
of DHH students is more effective than just using sign language as a medium by not using any visual 
tools. The second one is the study of Arslano lu (2015), in which the researcher studied the effect of 
computer assisted language education on the motivation of DHH Turkish students and their English 
vocabulary development. In this study, it is revealed that computer-assisted language education has a 
positive effect on students' English vocabulary development and motivation. During the 
implementation, a website called “Quizlet” was used. The researcher prepared vocabulary learning 
activities according to the topics covered on this site and added and used digital pictures for each of 
these words. Finally, a comprehensive report on English language learning of disabled university 
students was published (Turan, Özel & Day , 2016). The recommendations in the conclusion section of 
the report, limited to the DHH students are as follows: 

a) Regarding foreign language learning of disabled people; there is a need for both 
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developing new methods and increasing accessible resources. 
b) During pre-service teachers’ education, practices that increase awareness about 

disability and educational/instructive efficiency should be developed. 
c) Teachers who do not feel psychologically ready can be supported in different ways. 
d) If teacher candidates have the chance to experience teaching DHH learners before they 

graduate from the department, they can develop a more sensitive but less emotional 
perception before starting the profession. 

e) It is important for disabled individuals to play an active role in such processes (Turan, 
Özel & Day , 2016). 

Globally, there is a considerable amount of literature on teaching methods and techniques for foreign 
language to DHH learners.  

Sedlá ková (2016), for instance, states that primarily reading studies and native language development 
(Spencer & Marschark, 2010) of DHH learners are carried out with early age participants, and points 
out that this field should be examined and its data should be used for ELT. For this reason, in this study, 
some of the studies on reading studies and native language development of DHH learners and English 
teaching related to reading skills were also examined. Sedlá ková (2016) examined the effect of teaching 
reading strategies for DHH university students learning English and suggested explicit teaching, 
repetition and reading strategies.   

Regarding Turkish reading skill, DHH inclusive students in Turkey were evaluated, and it was observed 
that those who read the text at the instructional level can tell most of the characters and, they can talk 
about the main idea of the text, however, they have difficulties in expressing some details. It is seen that 
they can use some question-answer strategies in their answers to the questions about the text, but they 
have difficulty in answering the questions of knowledge and experience (Genç, Girgin, & Karasu, 2020). 
In addition, Karasu (2011) reports that students with cochlear implants can acquire skills such as 
explaining what they read, answering comprehension questions and filling in the blanks like their 
hearing peers, but they are behind their hearing peers. 

Another major recommendation for DHH students is phonics awareness, Pritcchard (2016), for 
instance, emphasizes that Phonics Instruction is very useful in teaching English for DHH students. Many 
studies (Hatcher, Hulme, & Snowling, 2004; Herman, Kyle, Roy, 2019) mention the benefits of this 
training. It is stated that DHH students have limited ability to hear their own voices, these features 
prevent learning the correct pronunciation and intonation of words, they cannot produce the correct 
sounds without teacher support or speech therapy, and it is more difficult for them to learn 
pronunciation than their hearing peers (Domaga a-Zy k, 2013). However, it is important to note that 
Domaga a-Zy k (2013) points out that DHH students would want to speak a foreign language with the 
help of technology if they can speak their mother tongue (verbal language). For the researcher, meeting 
this demand is only possible by being exposed to foreign language input and providing access to 
opportunities.  

It has been widely suggested that pronunciation and English speaking education in general begins with 
phonology education. Phonological awareness means being aware of the phonemes that make up a word 
(Goswami & Bryant, 1990). Phonological education is a training carried out before and during the initial 
literacy phase to create phonological awareness. English is an alphabetic language and has a complex 
phonological system. Unlike Turkish, which has an almost transparent orthography, it has an opaque 
alphabet which means a letter has multiple pronunciations (Yang, 2020).  
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There are different sub-techniques of phonemic awareness: 

Phonemic identity: Recognizing frequently used sounds in different words: distinguishing the /p/ sound 
in words such as “pat”, “pick”, “play”, 

Phonemic isolation: Distinguishing each phoneme in a word: like knowing that the word “cat” starts 
with /c/ and ends with the sound /t/   

Phonemic substitution: Converting one word to another by changing a phoneme: Changing the /t/ 
sound to “cap” the word “cat” 

Segmenting the word (word segmenting): Separating the word into the sounds it contains, for example, 
breaking the word “lap” into the sounds it contains: /l/, /a/, /p/ 

Verbal Blending: Finding out which word is formed by the sounds given one by one: Being able to say 
the word “red” when the sounds /r/, /e/, /d/ are given, 

These studies can be done on the basis of words, as well as focusing on the word in a sentence: 

Touch your N-O-S-E; Kick your F-EE-T; J-U-M-P up and down; H-O-P all around; Clap your H-A-N-D-
S; Wave your A-R-M-S 

As the level of student improves, the difficulty of the exercises is being increased: KI-CK your F-EE-T; 
Like T-OU-CH your NOSE (Yang, 2020). 

Phonological awareness training is often recommended for students with reading difficulties. 
Phonological awareness, among other language skills, is seen as a predictor of accurate and fluent 
reading for DHH students (Herman, Hulme, Roy, & Kyle, 2020). The effectiveness of the synthetic 
phonetics instruction approach in the context of teaching English reading to DHH students has been 
noted in a large project (Herman et al., 2020).  

In their project entitled Integrated Phonics & the Teaching of Reading to DHH, Herman, Hulme, Roy, 
and Kyle (2020) adapted a digital book (Floppy's Phonics) that teaches general phonics to DHH 
students. In the program called Visual Phonics by Hand (2020), phonics education is given with 
different language skills. It is emphasized that deaf children are less exposed to spoken language; 
therefore, an explicit phonology education is very beneficial this group and has a positive effect on 
reading comprehension. 

Similarly, students with improved phonological awareness can read sentences composed of letters they 
learned in the primary reading-writing process more accurately and fluently (Erdo an, 2012; Anthony 
& Francis, 2005). Güldeno lu, Karg n, and Miller (2012) conducted a comparative study on the decoding 
and reading comprehension performances of good and poor readers. A positive significant relationship 
was found. In addition, Turna and Güldeno lu (2019) examined the relationship between phonological 
decoding skills and word reading fluency and concluded that there were significant positive 
relationships between phonological decoding skills and word reading fluency sub-skills. Girgin (1987) 
found that there is a correct ratio between vocalizing and finding the right option in DHH students. 
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The subject has also been studied in the field of English teaching (Ünal Gezer & Dixon, 2017) and it has 
been determined that the pronunciation knowledge of 6,7 and 8th grade learners of English affects their 
writing performance.   

Moritz (2016) stated that determining the types of the errors in speaking English as a foreign language 
of DHH students will help to understand the types of this group. DHH students in the study group make 
mistakes in consonant sounds rather than vowel sounds, and this has been noted as one of the important 
factors affecting speech comprehension. Moreover, Podlewska (2016) argued that cued speech teaching 
had a positive effect on speaking skills in the four-year English teaching practice for DHH students. 
These findings propose that DHH students who can speak their national spoken language can also speak 
English.  

Another study with DHH foreign language students is Vanderplank's (2016, 2019) research on 
improving listening skills. Vanderplank's (2016, 2019) studies investigated the effect of foreign language 
teaching method with the caption tool in the target language on videos (films) in the target language. 
For example, it is stated that the applications made by putting English captions in English films cause 
improvement in terms of phonology, vocabulary and listening skills (see Mitterer and McQueen, 2009). 
In his study, Vanderplank (2016) guided British DHH foreign language students to use DVD and target 
language caption tool in many foreign languages (French, German, Italian and Spanish) for a long time. 
The results of the study show that the tool is effective in foreign language teaching for DHH students 
and this tool should be used more consciously, for example, producing foreign language activities with 
captions. 

 

Figure 2. Methods and techniques for DHH foreign language students 
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In this study, DHH students and their English learning situations in Turkey and worldwide are 
discussed.  The characteristics and different communication ways of English language learners of DHH 
and the methods and/or techniques for this group were examined. And as a result, a teaching model for 
DHH foreign language students is suggested. 

The results of the study and recommendations made in this direction are presented below: 

1. The results of the study show that the foreign language learning situations and needs of DHH 
students are quite heterogeneous.  

2. Communication channels are diverse. Multilingual learning environments can be summarized 
as follows: 

a) National (e.g. Turkish Sign Language) sign language translations 
b) Finger alphabet 
c) Lip speech and reading 
d) Effective use of cued speech method 
e) BSL/ASL teaching 
f) Adding captions to audio-visual tools 
g) International Phonetic Alphabet 

Learning environments should be prepared for this diversity and the needs of the group should be borne 
in mind.  

3. Studies on teaching English are limited both in Turkey and worldwide, and they are at the initial 
stage in terms of methodology. There is not yet a program in Turkey that will meet the special 
education needs of this group. 

4. There are features that immensely affect their English learning such as calendar age of DHH 
students, time of hearing loss, degree of hearing loss, age of first device wearing, age of cochlear 
implantation, first response, family support, resources, awareness, use of technology and pre-
school education, whether or not they can speak the national language. Therefore, various 
teaching models should be presented according to the individual differences of this 
heterogeneous group. English teaching options should be created.  

5. It is suggested that DHH students who cannot speak their national language(s) (for example 
Turkish) need more sign language support, use captions and/or are prone to learn the Sign 
Language of the target language such as BSL or ASL. For this sub-group of learners a teaching 
and learning approach based on reading and writing skills is recommended. 

6. Also it is claimed that DHH students who can speak in their national spoken language(s) can 
often also speak English. Although differences occur within this group, it is seen that English 
reading, writing, listening and speaking skills can develop when they are supported correctly. 

7. Some of the conclusions and suggestions of the researchers and practitioners for DHH students 
are as follows:  

a) They have low motivation to learn English (Géblová, 2011; Morávková, 2011).  
b) They learn better through visualization (Mole, McColl, & Vale, 2006; Gulati, 2016).  
c) Teaching the phonological alphabet, cued speech (Podlewska, 2016) and the use of 

national sign language (Falkowska, 2016; Csizér & Kontra, 2020) are beneficial.   
d) Some students can be taught BSL (British Sign Language) and/or ASL (American Sign 

Language) in English classes instead of English verbal skills, and it is beneficial to have 
English teachers who know finger alphabet, deaf culture and communication styles 
(Pritcchard, 2016).  

e) It is useful to teach English language explicitly, a lot of repetition and reading strategies 
(Sedlá ková, 2016) are also recommended.  

f) It is reported that using videos with captions in the target language has a positive effect 
on listening skills and foreign language learning (Vanderplank, 2016, 2019). 
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8. In addition, studies on both national spoken language teaching (for example, Turkish) and 
teaching English as a foreign language indicate that there is a positive relationship between 
phonetic instruction and reading. 

It is clear from the suggestions that the field of DHH learners and teachers need a foreign language 
teaching model specific for them. What are the possible components of an English language teaching 
model for DHH students? It is necessary to conclude a model based on the mentioned seminal 
researches. 

Having reviewed the key points utilizing the related studies, it should be noted that these points are 
highlighted due to the needs of DHH learners; however, other fundamental principles of foreign 
language teaching and general learning and/or teaching principles should be borne in mind as well while 
teaching DHH. Also, the researchers expand these points and add another dimension which is giving 
feedback for motivation. Jensen (2005) recommends giving feedback to change student states 
positively, which refers to motivation. He suggests feedback as follows: 

Give feedback. It’s one of the greatest sources of intrinsic motivation. Set up learning that students 
can do with built-in, self-managed feedback. A computer does this perfectly, but so do well designed 
projects, group work, checklists, dramatic presentations, peer editing, and rubrics (Jensen, 2005). 

Depending on the theoretical and specifically applied researches on foreign language learning and 
teaching, this study suggests a teaching/learning model for both teachers of DHH learners and DHH 
learners themselves. The model is entitled Visual EMPIRE. As the mnemonic suggests, briefly seven 
dimensions need to be considered. To ensure that foreign language teachers can use this model to design 
learning activities and/or materials or adopt ready-made foreign language materials for DHH learners, 
the researchers present an analytical framework of the model as shown in Table 1. 

Table 1. The analytical framework of Visual EMPIRE 

Visual EMPIRE Dimensions Ask Questions about each dimension. 

Visualization How can I visualize my teaching materials? How can I 
visualize the ready-made materials/activities?  

Electronic-reading  How can I use technology to create motivation and/or 
improve cognition? What are some of the reading and 
vocabulary strategies that my learners (DHH learners) 
can use? 

Multi-lingual and positive learning environment Who are my learners? What are their characteristics? 
How can I communicate with them? Which ways of 
communication (sign language, speaking national 
spoken language, lip reading etc.) do my learners 
demand/need/prefer? How can I create a positive 
environment? 

Phonics Instruction How can I utilize phonics awareness before and during 
teaching a foreign language? What are the categories 
of phonics instruction and how can I design materials 
to teach phonics? 

Instructed Language Learning How can I design materials that serve for both explicit 
and implicit teaching approaches?  

Repetition How much DHH learners need repetition? What are 
the ways of meaningful memory strategies?  
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Enriched Feedback Why I need to give constant feedback to my learners? 
How can I/my learners give varying and positive 
feedback? 

This analytical framework of Visual EMPIRE consists of seven dimensions derived from related 
studies, and encompasses questions which can possibly encourage teachers/learners to find practical 
solutions. There may not be standardised or one-size-fits-all answers for all DHH learners, however 
teachers can find ways and create suitable answers to those questions regarding their learners’ special 
and individual needs. Lastly, further investigation and experimentation into the effect of Visual EMPIRE 
is strongly recommended to find practical suggestions and to test effectiveness of the model. 
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69-Towards an understanding of post-translation studies: A comparative 
analysis of cultural transfer in the rewritings of popular literature1* 

Dudu ÖZBEK2 

Ay e Selmin SÖYLEMEZ3 

APA: Özbek, D. & Söylemez, A. S. (2022). Towards an understanding of post-translation studies: A 
comparative analysis of cultural transfer in the rewritings of popular literature. RumeliDE Dil ve 
Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1098-1116. DOI: 10.29000/rumelide.1074528. 

Abstract 

With the technological developments and the globalization process especially after the 1980s, 
translations have gained new functions as ‘cultural products’ that are consumed by the people in 
various parts of the world. Today, works of popular literature can reach people from diverse cultures 
in a very short time through translation. These new conditions require the evaluation of the socio-
cultural functions of these translations with a new perspective in the field of translation studies. In 
order to analyze these functions of the translated texts, Edwin Gentzler (2017) proposes a framework 
with the name ‘post-translation studies’. Within this framework, Gentzler (2017) draws attention to 
focus on translation as a form of rewriting and to investigate pre-translation and post-translation 
conditions in the receiving societies. Gentzler’s (2017) approach emphasizes to analyze the 
translations in their social contexts and to trace the socio-cultural changes that take place in these 
societies after the translations are put into circulation. As part of ‘post-translation studies’, this article 
aims to investigate how Turkish translations of a representative of American popular literature 
presented American cultural elements in the 1980s and in the 2010s as forms of different rewritings. 
To this end, Turkish translation of Stephen King’s IT in 1987 and its retranslation by the same 
publisher in 2015 were compared in terms of the representation of the culture specific items. The 
analyses were based on Pavlovic and Poslek’s (1998) categorization of the culture specific items and 
Aixela’s (1996) categories of the translation strategies, which were grouped as being source-oriented 
and target-oriented on the macro level. Evaluating the results in relation to the socio-cultural context 
of the receiving society in the 1980s and the cultural changes that have occurred until the 
retranslation was published, it was found out that American cultural items in the source text were 
predominantly translated with target-oriented strategies in the initial translation in 1987 and they 
were mostly translated with source-oriented strategies in the retranslation in 2015. It was also 
observed that the familiarity of the items belonging to American culture highly increased for the 
Turkish readers in the 28-year period as a result of the influence of the source culture. 

Keywords: Post-translation studies, culture specific items, 1980s, American cultural transfer, 
rewriting 
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Çeviri-sonras  ara t rmalara yönelik bir yakla m: Popüler edebiyat eserlerinin 
yeniden yaz mlar ndaki kültürel aktar m üzerine kar la t rmal  bir analiz 

Öz 

1980’li y llardan itibaren h z kazanan teknolojik geli meler ve küreselle me süreci ile birlikte çeviri 
eserler, dünyan n farkl  bölgelerindeki insanlar taraf ndan tüketilen ‘kültürel ürünler’ olarak yeni 
i levler kazanm t r. Günümüzde popüler edebiyat eserleri, çeviri yoluyla farkl  kültürlerden 
insanlara çok k sa sürede ula abilmektedir. Bu yeni ko ullar, çeviri eserlerin sosyo-kültürel 
i levlerinin çeviribilim alan nda yeni bir perspektifle de erlendirilmesini gerekli k lmaktad r. Çeviri 
metinlerin bu türden i levlerini incelemek amac yla Edwin Gentzler (2017), ‘çeviri-sonras  
ara t rmalar’ ba l  alt nda bir çerçeve sunmu tur. Bu çerçeve içerisinde Gentzler (2017), çeviriye bir 
yeniden yaz m biçimi olarak odaklan lmas na ve al c  konumda olan toplumlardaki çeviri-öncesi ve 
çeviri-sonras  ko ullar n ara t r lmas na dikkat çekmektedir. Gentzler’in (2017) yakla m nda, 
çevirilerin kendi toplumsal ba lam  içerisinde analiz edilmesi ve dola ma sokulan çeviri eserlerin 
ard ndan ne tür sosyo-kültürel de i imlerin ya and n n ara t r lmas  vurgulanmaktad r. Çeviri-
sonras  ara t rmalar n bir parças  olarak bu çal ma, Amerikan popüler edebiyat na ait bir eserin 
Türkçe çevirilerinin 1980’lerde ve 2010’lu y llarda, Amerikan kültürel unsurlar n  farkl  yeniden 
yaz m biçimleri olarak nas l yans tt n  ara t rmay  hedeflemektedir. Bu amaçla, çal ma 
kapsam nda Stephen King’in IT isimli roman n n 1987’deki ilk çevirisi ile 2015 y l nda ayn  yay nevi 
taraf ndan yay nlanan yeniden çevirisi, kültüre özgü ögelerin aktar lmas  aç s ndan kar la t r lmal  
olarak incelenmi tir. Yap lan analizlerde Pavlovic ve Poslek’in (1998) kültüre özgü ögelere dair 
s n fland rmas  esas al nm t r. Bu ögelerin çeviri stratejileri için Aixela’n n (1996) s n fland rmas  
kullan lm  ve bu s n fland rmadaki stratejiler makro düzeyde kaynak-odakl  ve hedef-odakl  olmalar  
bak m ndan ayr ca grupland r lm t r. Elde edilen sonuçlar, hedef kültürün 1980’lerdeki sosyo-
kültürel ba lam  ve roman n yeniden çevirisi yay nlanana kadar geçen sürede gerçekle en kültürel 
dönü ümler aç s ndan de erlendirilmi  ve kaynak metinde yer alan Amerikan kültürüne özgü 
ögelerin 1987’de yay nlanan ilk çeviride a rl kl  olarak hedef-odakl  stratejiler ile çevrildi i, 2015’te 
yay nlanan yeniden çeviride ise bu ögeler için ço unlukla kaynak-odakl  stratejiler kullan ld  tespit 
edilmi tir. Buna ek olarak, geçen 28 y ll k sürede kaynak kültürün etkisi ile Amerikan kültürüne özgü 
ögelerin Türk okuyucusu aç s ndan bilinirli inin artt  gözlenmi tir. 

Anahtar kelimeler: Çeviri-sonras  ara t rmalar, kültüre özgü ögeler, 1980’ler, Amerikan kültür 
aktar m , yeniden yaz m 

1. Introduction 

Many studies have focused on the socio-cultural functions of the translational activities in the field of 
translation studies so far (Bassnett, 1980, 1998, 2007; Even-Zohar, 1979, 1990, 2002; Hermans, 1985; 
Lefevere, 1992, 1998; Toury, 1978/2004, 1985, 1995, 2005; Venuti, 1995, 1998, 2012). These studies and 
discussions led to the cultural turn in the field during the 1980s and the sociological turn in more recent 
years (Snell-Hornby, 2006). Through the contributions of these studies, today it is widely accepted that 
translations are not only linguistic texts to convey messages of the original work but also cultural tools 
which have various influences on the socio-cultural, historical and political contexts of the receiving 
societies.  
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With the influence of globalization and the technological developments especially after the 1980s, 
however, these socio-cultural functions of the translated texts have taken many other forms within the 
dynamics of the modern societies. Today, it is possible to claim that translations have a greater capacity 
to reach people in many distant places of the world in a shorter time and produce literary and cultural 
influences in more complicated ways. As the production and the distribution of the translated texts 
become more and more dependent on the mechanisms of the global markets, it becomes a necessity to 
evaluate translations “as commodities that are produced and consumed according to the rules of a 
hierarchically structured market” (Baumgarten & Cornellà-Detrell, 2018, p.1). Thus, rapid changes in 
the production and distribution of the texts with the help of the advanced technology requires to 
consider translations as cultural products more than being mere tools of communication and cross-
cultural exchange. 

Consequently, while cultural approaches in translation studies so far have contributed a lot to analyze 
translations in relation to the cultural systems rather than focusing on their linguistic properties 
independently, the globalization process in the 21st century requires to evaluate the influences of these 
texts that circulate around the world as cultural products to reach many people from diverse cultural 
backgrounds. What do these translations convey to different parts of the world as cultural products that 
are consumed by the readers in these receiving societies? To answer such questions, Edwin Gentzler 
(2017) proposes to conduct analyses as part of “post-translation studies” and he suggests focusing on 
the post-translation effects of the texts in the receiving societies as well as a comparison with the 
conditions before the translation appeared. Although there have been great developments in the field of 
translation studies in the last decades, Gentzler (2017) finds the field “as still restricted, primarily 
focused on written texts and two-way comparisons, and neglecting pre- and post-translation conditions 
and effects” (p.2). 

In his work Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies, Gentzler (2017) indicates 
that translation activities have reached to a new level due to the globalization process and new 
technological devices. He points out that during this process, rewritings of the texts circulate around the 
world easily with the help of the new forms of media like iPads, iPhones, YouTube and social networking 
sites. As Lefevere (1992) states, translation is actually a rewriting of the original text and each rewriting 
acts as a form of manipulation that will function in a given society in a different way (p.vii). It is, 
therefore, noteworthy to analyze these rewritings and their influences on the societies as part of 
translation studies. According to Gentzler (2017), these social, cultural and political effects of the 
translations as rewritings can be studied within the framework of post-translation studies. With the term 
‘post-translation studies’, he suggests that “to measure the success or failure of the ideas or the aesthetics 
of a translation, one has to look beyond translation and to begin to examine the cultural changes that 
take place after the translation, hence the move toward a post-translation analysis” (p.3). In this way, it 
can be possible to focus on the socio-cultural functions and influences of the translations more than a 
comparison of the source text and its translated form.  

To conduct this kind of socio-cultural research, Gentzler (2017) proposes to “analyze both the initial 
reception of the translated text and the post-translation repercussions generated in the receiving culture 
over subsequent years” (p.3). What kind of cultural and literary changes occurred in the target culture 
after the introduction of these translations? If new literary forms were introduced to a society through 
translated texts, did they cause any changes in the conventions that the original writers followed in that 
society during the next decades? If new concepts and ideas were conveyed to a culture with the help of 
translations, did they lead to any changes in the politics, art, architecture or way of living in that cultural 
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environment? Post-translation studies aims to find answers to such questions through a comparison of 
the post-translation repercussions with the pre-translation conditions in the receiving societies. 

In line with this perspective, this article introduces a post-translation analysis of an example of American 
popular literature by focusing on its initial translation and the retranslation in the changing socio-
cultural contexts. The underlying purpose in focusing on an example of popular literature is that these 
novels are amenable to a post-translation analysis as these kinds of literary works circulate through new 
media channels in the form of films, TV series, shows, music or even games and they reach more and 
more people in the form of rewritings. As Pawling (1984) states, “to understand popular fiction is to 
examine it as a form of cultural production and as a process of meaning creation which offers a particular 
way of thinking and feeling about one’s relationship to oneself, to others, and to society as a whole” (p.4). 
As a consequence, it can be claimed that these studies on popular literature provide significant data in 
relation to the socio-cultural context of the societies and the expectations of the readers. Reaching people 
from various cultural backgrounds through translation, popular literature can trigger literary and 
cultural influences as being not only literary texts but also cultural products that are conveyed to the 
receiving societies. Thus, post-translation studies are particularly significant to understand the 
influences of such popular literary works by examining both pre-translation and post-translation 
conditions in the societies that they appear. 

As part of these studies, in this article, Turkish translation of Stephen King’s IT in 1987 and its 
retranslation by the same publisher in 2015 will be analyzed particularly in relation to the representation 
of the American cultural items in the original book. Data collection and categorization will be based on 
Pavlovic and Poslek’s (1998) categorization of the culture specific items and Aixela’s (1996) categories 
of the translation strategies. Reflecting the view of post-translation studies, the analyses will be carried 
out by focusing on the initial translation in the socio-cultural context of the 1980s and its retranslation 
in 2015 with the aim of tracing the cultural changes that have occurred in the receiving society 
throughout those years.  

2. Socio-Cultural Context During the Initial Translation: The 1980s 

In the framework that is proposed for the post-translation studies, it is significant to analyze the pre-
translation conditions in the target society. Such an analysis enables the scholars to elaborate on the 
changes that have taken place after the translation was published. As the initial translation in the case 
study of this analysis belongs to the time period of the 1980s, it is beneficial to consider the socio-cultural 
background of these times in order to understand the underlying factors of the translational decisions. 

The 1980s is a period which signifies important changes not only in Turkey but also in many different 
parts of the world since those years are characterized by rapid technological developments, neoliberal 
policies and globalization as the determining factors in various areas (Boughton, 2001; Conversi, 2010; 
Sassen, 1996; Thompson, 2007). It can be stated that due to the fast speed of innovations specifically in 
the information technologies, the effects of globalization started to be observed in many countries 
particularly starting from the second half of the 1980s.  

Strange (1996) defines globalization as a term referring to anything from the Internet to a hamburger 
and “all too often, it is a polite euphemism for the continuing Americanisation of consumer tastes and 
cultural practices” (p.xiii). The reason for this kind of a relation between globalization and 
Americanisation can be explained with the acceleration in the distribution of the American cultural 
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elements to various countries during the 1980s. In this period, American brands and cultural products 
could reach many people all over the world with the help of the changing dynamics of the international 
markets and the mass media more than it was observed in the previous time periods in history. Since 
1980s, international media industries have had enormous opportunities to distribute American cultural 
products in the form of movies, popular books and music videos (Holt, 2001).  

According to Bolton & Olsson (2010), after the economic boom in the 1980s and the political changes in 
many countries, “the aesthetics of premier American brands are globally celebrated and buttressed to 
varying degrees by shared domains of popular culture, from cinema to fashion to hip-hop. This, in turn, 
has favored the spread of American English—alongside burgers, blue jeans and their accompanying 
aesthetics” (p.15). Turkey is one of these countries in which American brands and cultural products 
started to be consumed in an increasing number especially after the economic and political shifts that 
occurred in 1980. As Güzelsar  (2007) explains, “in the 1980s, Turkey adopted a new structure which 
depended on exportation and which aimed to pull foreign capital to the country in a way that would 
allow it to integrate with the global market” (p.64). As a result of the requirements of the international 
trading, developing countries like Turkey had to be more open to the foreign markets. In this sense, “the 
year 1980, signifies an outstanding transformation in terms of Turkey’s political and economic history” 
(Güzelsar ,2007, p.64). Therefore, it is plausible to argue that especially after the coup de’tat in 1980, 
Turkey experienced many shifts in terms of its economic and political orientation which had crucial 
effects on the socio-cultural formation of the country at the same time. Köse (2016) explains these 
interrelated changes as “the new economic policies that were put into action after 1980 in Turkey not 
only transformed the economic activities but also led to the formation of a different society by changing 
the socio-cultural values, ethical beliefs and the daily life practices of the people” (p.116).  

Considering these developments, 1980s in Turkey can be characterized by the foreign products that were 
presented for people’s consumption through the advertisements in the newspapers and on TV as a result 
of the free market policies. Particularly with ‘January 24 Decisions’ in 1980, a more liberal economy 
policy and free market practices were adopted and this allowed many foreign brands to be sold easily 
following the changes in import regulations (Gökçen,2013; Güzelsar ,2007; Köse,2016; Sever,2019; 
Sönmez,2008; Tellan,2008; Uçkaç, 2010). The policies that were adopted during those years can be 
symbolized with the American Cross pen, the Turkish prime minister of the time held while he was 
giving his ‘address to the nation’ speeches on TV. People were encouraged to consume more than ever 
and products of foreign brands like Levi’s or Marlboro that were not sold in the country in the past 
became a part of many people’s lives. 

Together with the availability of those foreign products, American culture and lifestyle became more and 
more influential on the daily life of the people during this period through mass media, popular journals 
and books. It can be claimed that the increasing consumerism in the society and popularity of foreign 
products in the 1980s went hand in hand with the increasing influence of the American lifestyle in 
Turkey (Bali,2002; Büken,2001; Sever,2019; ahin,2005). 

Due to these transformations in the politics, economic activities and social structure of the country, 
Turkey became more and more integrated to the global network of cultural practices. In her book 
Vitrinde Ya amak: 1980’lerin Kültürel klimi, Gürbilek (2016) states that in the 1980s, “culture became 
dependent on the markets at such a level that was not seen before, advertising put infinite number of 
images into motion and a new kind of public opinion and language of news emerged with the publication 
of popular news journals” (p.21). As a consequence, a new cultural context was beginning to be formed 
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through cultural products such as films, TV programmes, music videos, popular journals and books 
whose production and distribution were highly dependent on the mechanisms of the market economy. 

In the light of these socio-cultural developments to display the pre-translation conditions, this article 
focuses 0n how translations of popular literature books functioned to represent the American cultural 
items to the Turkish readers during the 1980s. It also aims to trace the cultural changes that have 
occurred in the receiving society since those years through a comparison of the first translation with the 
retranslation as a post-translation analysis. For these purposes, Stephen King’s IT was selected as a case 
study since King’s books are among the most translated books in the world (Index Translationum, 2019) 
and they reach many people in the form of rewritings like films, TV series and games. In addition, IT 
was retranslated into Turkish nearly 30 years after the initial translation of the book by the same 
publisher. A comparison of these two different translations at different time periods can yield interesting 
results in terms of the changing expectations of the Turkish readers in time.  

3. A Comparative Analysis of the Cultural Transfer in the Initial Translation (1987) and 
the Retranslation (2015) of Stephen King’s IT by Alt n Kitaplar 

IT is considered to be one of the most well-known and successful books of Stephen King together with 
The Stand and The Dark Tower series (Wood,2011; Spignesi,2001). The novel was published in 1986 
and since its publication, it has had different adaptations on TV and cinema. Its evil character Pennywise 
the Dancing Clown has long been an icon of horror in pop culture. 

The novel was first translated into Turkish by Gönül Suveren in 1987 and it was retranslated by Oya 
Alpar in 2015. Both the initial translation and the retranslation were published by Alt n Kitaplar 
Publishing House. While the first translation was a shortened version of the novel with many omissions, 
retranslation of the book contained the full text. Through a comparison of these two different 
translations by the same publisher in terms of the representation of the cultural items, it is aimed to find 
out how the source culture became more familiar for the readers in time as reflected in the translation 
strategies that were used by the translators.  

In order to evaluate such representations of the source culture, the study focused on culture specific 
items (CSIs) that occurred in the original text and how they were translated in the initial translation and 
the retranslation. Pavlovic and Poslek (1998)’s definition for the CSIs was used while detecting and 
categorizing the items in the original book. In their study, they defined CSIs as “elements and 
phenomena which do not exist or are different in the target culture, and for which there are no adequate 
target language equivalents” (p.159). Their categorization of such items was also used for grouping the 
data that was obtained from the book, which will be explained in the following sections. 

3.1. Methodology and Data Collection Procedures 

The study is based on a descriptive analysis of the data that was collected from the Turkish translations 
of IT. The data was quantified numerically in percentages to see the distribution of the strategies and 
then evaluated in a descriptive way to understand the differences in the translational decisions in 
different time periods.  

First, the culture specific items (CSIs) were detected in the original book and were categorized manually 
according to the model that was proposed by Pavlovic and Poslek (1998). The model which was 
developed by Pavlovic and Poslek (1998) was used by adding an extra category for this study to involve 
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all the CSIs that were encountered in the source text. Then, their translation strategies were categorized 
by using Aixela’s (1996) categories of the translation strategies for the CSIs. Two experts from the field 
categorized the items for interrater reliability to reach the final list of the data in relevant categories. The 
categorization focused on types and recurring items were not given new numbers. 

As a result of a comparative analysis between the initial translation and the retranslation, an evaluation 
was made in relation to the representation of American culture to the target readers in 1987 and in 2015 
based on the translations’ orientation as being source-oriented and target-oriented. In this way, the 
study combined the quantitative data obtained from the two translations with a descriptive methodology 
to understand the socio-cultural changes that occurred in the receiving society as a post-translation 
analysis. 

3.2. Data Analysis and Discussion 

The reason for using Pavlovic and Poslek’s (1998) model for detecting and categorizing the CSIs is that 
the categories of this model are defined well with many examples and it covers a wide range of cultural 
areas to group the items that were detected in the translations. In addition, in their study of the CSIs, 
there is a particular emphasis on the changing socio-cultural contexts of Croatia as a result of its shift to 
a market economy. Such a socio-cultural background was thought to be more appropriate for the 
purpose of this article.  

Pavlovic and Poslek’s (1998) categorization model for grouping the CSIs contained 13 categories 
consisting of ‘ecology’, ‘everyday life’, ‘material culture’, ‘history’, ‘religion’, ‘economy’, ‘political and 
administrative functions and institutions’, ‘the armed forces’, ‘education’, ‘forms of address’, ‘gestures 
and habits’, ‘work’, and ‘leisure and entertainment’. While collecting the data for this study, however, 
some CSIs about the description of people were also detected in the original book. Thus, the category of 
‘description of people’ was added to the original model that was proposed by Pavlovic and Poslek (1998) 
in order to include such items in the analyses, as well. 

A total of 1452 CSIs were detected in IT and 396 of these items belonged to the category of ‘leisure and 
entertainment’. This category has the highest number of CSIs and it is related to the entertainment 
activities and places, sports, TV shows, games, films, names of the famous TV personalities, musicians, 
etc. This group of items indicates 27.27% of the total number of the CSIs in the book. The second cultural 
category with the highest number of items is ‘everyday life’ including 348 items. This category is about 
the everyday life practices of the people in the source culture like housing, food, transportation, public 
services, etc. These items make up 23.97% of the total number of the CSIs. As the third highest category, 
‘material culture’ involves products, brands and trademarks that are well-known in the source culture. 
344 items were recorded about the material culture and this number accounts for 23.69% of the total 
number of the CSIs in the original book. Distribution of the CSIs and their percentages can be seen in 
Table. 1 and Figure.1 below: 

Table.1. Distribution of The Culture Specific Items in Stephen King’s IT (1986) 
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Figure.1. Percentages of The Culture Specific Items in Stephen King’s IT (1986)

As can be seen in Table.1 and Figure.1, CSIs that were detected in the book IT mostly belonged to the 
categories of leisure and entertainment, everyday life and material culture. 

After the categorization of the CSIs, distribution of the translation strategies for these CSIs were 
evaluated according to Aixela’s (1996) categorization for the strategies. These categories of translation 
strategies are ‘repetition’, ‘orthographic adaptation’, ‘linguistic (non-cultural) translation’, ‘extratextual 

Category Number of the CSIs Percentage

Ecology 14 (0.97%)

Every Day Life 348 (23.97%)

Material Culture 344 (23.69%)

History 147 (10.12%)

Religion 64 (4.41%)

Economy 14 (0.96%)

Political And Administrative 
Functions And Institutions

23 (1.58%)

The Armed Forces 27 (1.86%)

Education 30 (2.07%)

Forms Of Address 6 (0.41%)

Gestures And Habits 15 (1.03%)

Work 2 (0.14%)

Leisure And Entertainment 396 (27.27%)

Description Of People 22 (1.52%)

TOTAL NUMBER OF THE 
CSIs

1452
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gloss’, ‘intratextual gloss’, ‘synonymy’, ‘limited universalization’, ‘absolute universalization’, 
‘naturalization’, ‘deletion’ and ‘autonomous creation’.   

In repetition, the translator preserves the original reference and in orthographic adaptation, s/he adapts 
the item according to the morphological or phonological system of the target language only in terms of 
its form. In linguistic translation, the translator applies a non-cultural, literal translation strategy for the 
item mostly by using a target language version in the intertextual corpus of the translated texts in that 
language. When extratextual gloss is used, the translator provides an explanation of the item for the 
readers as a footnote or in glossary whereas in intratextual gloss, the explanation is given within the text. 

In addition to these, in the case of synonymy, the translator uses a synonym of the item on the stylistic 
grounds mainly for the aim of avoiding repetition. Besides, limited universalization is used when the 
translator replaces the CSI with an item still belonging to the source culture but more well-known for 
the readers in the target culture. On the other hand, if the item is replaced with a general term as a 
neutral reference, then, the translator uses absolute universalization.  

As another substitution strategy, the translator uses a similar item that is used in the target culture and 
thus, applies cultural substitution, which is called naturalization in Aixela’s (1996) categorization. 
Moreover, the translator can use deletion as a strategy to overcome translation difficulties of the CSIs or 
s/he can add nonexistent information to the text by using the strategy of autonomous creation. 

These strategies that were mentioned by Aixela (1996) were also categorized for this study in terms of 
their being source-oriented and target-oriented. It was considered that if the strategy conserves the 
‘foreign essence’ of the item without any changes or additions to its meaning, it is labelled as a source-
oriented strategy. If the item is translated in a way to interfere with its original meaning in order to make 
it more comprehensible for the readers, it is labelled as a target-oriented strategy. 

Table. 2. Categorization of Aixela’s (1996) Translation Strategies 

Translation Strategy Orientation 

Repetition Source-oriented 
 

Orthographic Adaptation Source-oriented 
 

Linguistic (non-cultural) Translation  Source-oriented 
 

Extratextual gloss Target-oriented 
 

Intratextual gloss Target-oriented 
 

Synonymy  Target-oriented 
 

Limited universalization Target-oriented 
 

Absolute universalization Target-oriented 
 

Naturalization  Target-oriented 
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Deletion Target-oriented

Autonomous creation Target-oriented

When these translation strategies were evaluated in the first translation and the retranslation of IT
according to the 14 cultural areas that were defined, it was found out that CSIs were predominantly 
translated with target-oriented strategies in the initial translation while they were translated mostly with 
the source-oriented strategies in the retranslation of the novel. 

In total, 91.18% of the items were translated with target-oriented strategies in the first translation of the 
book and only 8.82% of them were translated with source-oriented ones. However, it should also be 
mentioned that these target-oriented strategies involved deletion which was highly used in that initial
translation as it is actually a shortened version of the original book. 68.60 % of the items were not 
reflected in this translation at all since they appeared in the omitted parts and paragraphs of the original 
book or they were omitted as individual items in the sentences during the translation. In order to see 
what kind of strategies were adopted for the CSIs that were translated, an additional calculation was 
made without considering deletion. In this case, the result did not change. It was found out that even if 
the omitted items were not taken into consideration, the percentage of the target-oriented strategies was 
much higher in the initial translation of the book. In this case, 71.93 % of the translated items were 
represented by using the target-oriented strategies while source-oriented strategies were used for 
28.07% of them.

In contrast, in the retranslation, 67.97% of the items were translated with source-oriented strategies, 
particularly with repetition while 32.03% of them were translated with target-oriented ones. It was 
observed that the most frequently used strategy was repetition in the retranslation as it was used for 
50.21% of the CSIs in the book.

The difference in the representation of the CSIs in the first translation and the retranslation of IT is 
illustrated in Figure.2. below:
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*R: Repetition; OA: Orthographic Adaptation; LT: Linguistic (non-cultural) Translation; EG: Extratextual Gloss; IG: Intratextual 
Gloss; LU: Limited Universalization; AU: Absolute Universalization; N: Naturalization; D: Deletion; AC: Autonomous Creation 

Figure.2. Translation Strategies for the CSIs in the First Translation and the Retranslation of IT in 1987 and 2015 

In addition to this quantitative data, some examples about the differences in the predominantly used 
strategies for the CSIs are presented below as a descriptive evaluation. This evaluation provides insights 
to understand what type of cultural items were translated with which strategies and how the strategies 
changed in time with the influence of the source culture. Within the scope of this article, examples about 
the three categories with the highest number of items will be given; that is, ‘leisure and entertainment’, 
‘material culture’ and ‘everyday life’. In addition, two examples will be presented about the category of 
‘education’ in order to reveal the differences in the educational systems of the source culture and the 
target culture and how these differences were handled by the translators in different time periods. 

Table.3. Examples about The Category of ‘Leisure and Entertainment’ 

 ST TT1 TT2 

 
 
 
Example 1 

“That’s Mall Road these 
days. We’ve got the third-
biggest shopping mall in 
the state out there. Forty-
eight Different Merchants 
Under One Roof for Your 
Shopping Convenience.” 
 
“Sounds really A-A-American, 
all right.” 
“Bill?” (King,1986/2017, p. 
487) 

“ Oras  art k Çar  Yolu. 
Eyaletin en büyük 
çar lar ndan biri yap ld  
oraya.” 
“Y-y-ya...” 
“Bill?”  (King,1986/ 
Suveren,1987 (trans.),p.202) 

“Oras  art k AVM Yolu. 
Eyaletteki üçüncü en büyük 
al veri  merkezi orada. 
Ayn  çat n n alt nda 
toplanm  k rk sekiz marka. 
“Al veri  zevkini aya n za 
getirdik,’ diyorlar” 
 
“Kula a sap na kadar A… 
A..Amerikan geliyor.”  
“Bill?” (King,1986/ 
Alpar,2015 (trans.), p.523) 

 
 
Example 2 

“What the hell. It can’t be any 
worse than interviewing 
Ozzy Osbourne” (King, 
1986/2017,p. 536) 

“Ne yapal m? Baz  tan nm  
y ld zlarla röportaj 
yapmaktan daha zor olamaz 
ya!” (King, 1986/Suveren, 1987 
(trans.),p.224) 

“Ne olacaksa olsun. Ozzy 
Osbourne ile röportaj 
yapmaktan kötü olamaz ya? 
(King, 1986/Alpar, 2015 
(trans.),p.575) 

These examples are about the translation of the CSIs in the category of leisure and entertainment, which 
has the highest number of items among the cultural categories. This category includes items about 
sports, entertainment places and activities, TV shows, movies, games, songs, the names of the famous 
actors/actresses, etc.  In the first example, it can be seen that while “shopping mall” was translated as 
“çar ” in the initial translation, it was translated as “AVM” and “al veri  merkezi” in the retranslation. 
This difference in the translation strategies indicates certain changes in the Turkish people’s shopping 
habits and the influence of the source culture in time in terms of their lifestyle. In the 1980s, shopping 
malls were not widespread in Turkey and it was not a well-known concept for the readers. The first 
shopping mall was opened in 1988 with the support of the prime minister and they have become 
increasingly popular places to do shopping and to spend time for the people since those years 
(Zeytino lu, Uydaci, Akay, De erli &Yerden, 2016). Today, it is possible to see many shopping malls in 
the country especially in big cities. Thus, the first translator of the novel preferred to use the word “çar ” 
for the translation of “shopping mall” as the readers were not so familiar with the concept of the 
shopping mall that is described in the source text. Since it is implied in the text that the concept of the 
shopping mall includes stores selling products of different brands and this way of consumerism is a 
reflection of American culture, the word “çar ” does not actually convey the concept’s full reference. 
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However, retranslator of the book used a direct reference for the word with it is well known form as AVM 
in the receiving society today. 

There were similar examples in relation to such translation differences between the first translation and 
the retranslation of the book and the familiarity of the names and the items was a significant factor to 
understand the translators’ decisions in different time periods. As can be seen in the second example in 
Table. 3, Ozzy Osbourne was translated in general terms as “baz  tan nm  y ld zlar” (some well-known 
stars) in the first translation without mentioning the singer’s name and it was translated as Ozzy 
Osbourne without making any changes in the retranslation. On the other hand, it was also detected that 
in the initial translation, the names of some famous singers like Elvis Presley, Madonna and Michael 
Jackson were mentioned directly with the strategy of repetition. Such examples show that the translators 
preferred to use source-oriented strategies like repetition, linguistic translation and orthographic 
adaptation when the item is familiar for the readers. However, for the unfamiliar items, they mostly used 
target-oriented strategies to increase their comprehensibility. Thus, increasing use of the source-
oriented strategies for the CSIs in the retranslation signals the increasing familiarity of the American 
cultural elements for the Turkish readers. Source-oriented strategies were used only for about 8% of the 
total items in this group in the initial translation and most of the items belonging to this cultural category 
were not reflected in the translation at all as they appeared in the omitted parts of the original book or 
they were deleted as individual items while translating the sentences. Nevertheless, even if the deleted 
items are not taken into consideration, 50% of the translated items in this group were represented with 
these source-oriented strategies in the initial translation while the percentage of the source-oriented 
strategies for this group is 81.31% in the retranslation.  

Table.4. Examples about The Category of ‘Everyday Life’ 

 ST TT1 TT2 

 
 
 
Example 1 

A dried maroon stain colored 
the thickness of the pages in 
the middle of the book. It 
could have been old 
ketchup. 
(King,1986/2017,p.345) 

Albümün yan taraf nda koyu 
k rm z  bir leke vard . Ama 
tabii bu salça da olabilirdi 
(King,1986/Suveren,1987 
(trans.),p.148) 

Kitab n ortas ndaki 
sayfalarda, kahverengiye 
çalan k rm z  bir leke vard . 
Kurumu  ketçap olabilirdi 
elbette… 
(King,1986/Alpar,2015 
(trans.),p.376) 

 
 
Example 2 

Beverly Marsh had shown up 
around three o’clock, wearing 
faded jeans and toting a 
very old Daisy air rifle that 
had lost most of its pop… 
(King, 1986/2017,p.373) 

Beverly o gün saat üçe do ru, 
elinde bir eski haval  tüfekle 
ç kagelmi ti (King, 1986/ 
Suveren, 1987 (trans.), p.158) 

Saat üçe do ru, ta lanm  
kotu ve Daisy haval  
tüfe iyle Beverly Marsh da 
onlara kat lm t  (King, 
1986/Alpar, 2015 
(trans.),p.406) 

These excerpts provide examples about the translation of the CSIs belonging to the category of everyday 
life. This category involves items in relation to the everyday practices of the people such as meals, 
clothes, and transportation services in the source culture and it has the second highest number of CSIs 
among the cultural categories. These extracts indicate interesting findings which show the influence of 
the source culture on the receiving society in time.  

In the first extract, it is seen that the word “ketchup” was translated as “salça” in the initial translation 
which actually refers to “tomatoe paste”. By substituting the original item with a culturally similar one, 
the translator applied the strategy of naturalization in this case. The most probable reason for the use of 
this strategy is that the item was not known by the Turkish readers during the 1980s. Ketchup has been 
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widely consumed in the US since its first production by Heinz company and it has become a 
representative of the American way of living with the fast food consumption. Although it was not a well-
known product for the Turkish people before the 1980s, it started to be consumed especially after the 
opening of the famous fast food restaurants like McDonalds and Burger King in the country towards the 
end of the 1980s. Today it has become a well-known item for the readers and thus, the retranslator did 
not need to apply a cultural substitution and translated it as “ketçap”.  

Similarly, in the second example, the item ‘faded jeans’ was translated as ‘ta lanm  kot’ by the 
retranslator while it was totally deleted in the initial translation of the book. The reason for this 
difference in translation strategies can be explained with the familiarity of the item for the readers at 
different times. While faded jeans were not well-known in Turkey during the 1980s, they are widely 
consumed by Turkish people in recent years. Evidently, these examples indicate how the changing socio-
cultural conditions and the changes in the expectations of the readers can influence the translation 
strategies that are used by the translators in different time periods.  

As illustrated in the examples above, familiarity of the CSI for the readers is a determining factor for the 
translators while choosing the strategy that they will use. For instance, it was observed that both of the 
translators used target-oriented strategies for the translation of “giblet gravy” as it is still an unfamiliar 
item for many readers in Turkey. The first translator translated it as “koyu salça” by using the strategy 
of naturalization and the retranslator used a general term for the translation and translated it as “sos”.  

As a result, for the category of everyday life, it can be concluded that the familiarity of such items for 
Turkish people has increased since 1980s as the use of the source-oriented strategies increased in the 
retranslation compared to their use in the initial one. For 44.55% of the items in this category, the 
retranslator used strategies that preserve the original reference and the sense as the readers do not need 
any explanations, additions, omissions or substitutions to understand their meanings today. The 
percentage of these source-oriented strategies for this group of items in the initial translation was only 
10.65%. 

Table.5. Examples about The Category of ‘Material Culture’ 

 ST TT1 TT2 

 
 
 
Example 1 

Boutillier took a pack of 
Marlboros from his shirt pocket 
and stuck one in his mouth. He 
offered the pack to Unwin. 
“Cigarette?”(King,1986/2017, p.18) 
 

Boutillier cebinden bir 
paket ç kard . Bir sigara 
çekip dudaklar n n aras na 
s k t rd . Sonra paketi 
Unwin’e uzatt . “Sigara? 
(King, 1986/Suveren, 1987 
(trans.),p.17) 

Boutillier gömlek 
cebinden bir paket 
Marlboro ç kar p 
sigaralardan birini 
a z na yerle tirdi. Paketi 
Unwin’e uzatt . “Sigara?” 
(King, 1986/Alpar, 2015 
(trans.),p.29) 

 
 
Example 2 

There was a sudden wild impulse 
to whip out his Zippo and light it 
up… (King, 1986/2017,p.69) 

Birdenbire içinden 
çakma n  ç kararak bütün 
bu kâ tlar  yakmak geldi 
(King, 1986/Suveren, 1987 
(trans.),p.48)   

çinden Zippo’sunu 
ç kar p bütün belgeleri 
yakmak geldi (King, 
1986/Alpar, 2015 
(trans.),p.84) 

The examples in Table. 5 are related to the translation of the brands and products that were categorized 
in the category of material culture. It can be seen in the first example that the cigarette brand “Marlboro” 
was not mentioned in the initial translation. Instead of this, the item was referred in general terms as 
cigarette. The same strategy was observed in the translation of many other brand names of the alcoholic 
drinks and cigarettes that were mentioned in the original text such as Winston, Pall-Mall, Camel, Dixie, 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  1 1 1 1  

Çeviri-sonras  ara t rmalara yönelik bir yakla m: Popüler edebiyat eserlerinin yeniden yaz mlar ndaki kültürel aktar m üzerine 
kar la t rmal  bir analiz / D. Özbek & A. S. Söylemez (1098-1116. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Bud, Miller, Narragansett, etc. In the initial translation of the book in 1987, these brand names were 
either deleted or translated with the strategy of absolute universalization in general terms as “sigara” 
and “bira”. The reason for using such strategies while translating these items during those years can be 
explained with the socio-cultural context of the receiving society at that particular time period. In line 
with post-translation studies, it is necessary to understand the social conditions when this initial 
translation was published and the changes that have taken place in the society after its publication. 

In Turkey, until nearly the end of the 1980s, all the manufacturing and distribution of the alcohol and 
tobacco products was carried out by the state-owned company called TEKEL. There was a strict state 
control over the sale of the foreign cigarette brands in the country. With ‘January, 24 Decisions’ in 1980, 
the country adopted a free market economy policy and it became easier for the foreign brands to enter 
the domestic market. The monopoly of the state about the production of cigarettes ended especially with 
an act in 1986 and foreign cigarette brands like Marlboro, Camel and Parliament started to be sold and 
advertised in the country in the second half of the 80s (Sar yer, 2009).  

These socio-cultural developments are significant to understand the translational decisions in the first 
translation and the retranslation of the book. Since these foreign brands were not sold in the 1980s, the 
first translator preferred to use target-oriented strategies while translating them. On the other hand, 
most of these brand names were translated with the strategy of repetition in the retranslation of the 
book in 2015.  

Another example of this difference in the translation strategies for the brands can be seen in the second 
example in Table. 5. The trademark of Zippo is well-known in many parts of the world today as a famous 
American brand. These brands like Zippo, Marlboro, Winston, Ford, Coca Cola are not only associated 
with the real products but they are also symbolically representative of the American culture. According 
to Vu eti  (2018), the first images that come to mind about America are usually “Coca-Cola, McDonald’s, 
Disneyland, Levi’s jeans, the gigantic letters of the Hollywood sign above Los Angeles, or the image of 
the modern cowboy on a horse from the Marlboro ads” (p.1). Although these appear like stereotypical 
“materializations”, Vu eti  (2018) states that “it is precisely by means of these stereotypes, as symbols 
of the American way of life, that America has constructed and built up its image as it grew into the 
leading power of the twentieth century (p.1). Accordingly, the process of the increasing consumption of 
the famous American products and the increasing influence of the American culture went hand in hand 
in many parts of the world. 

Considering this relationship between the actual consumption of these products and the cultural 
influence, it can be seen in the example that the brand Zippo was translated as “çakmak” (lighter) by 
using the strategy of absolute universalization in the initial translation of the book in 1987. On the other 
hand, the item was translated by mentioning the name of the brand as Zippo using the strategy of 
repetition in the retranslation of the book in 2015.  

As a matter of fact, it can be claimed that the book is full of these brand names and products since this 
is one of the cultural categories with the highest number of CSIs detected in the source text. In total, 
73.55% of the brand names and trademarks that were mentioned in the original book were translated 
with source-oriented strategies in the retranslation whereas only 4.46% of these items were translated 
with source-oriented strategies in the initial translation. In addition, 65.41% of such items were not 
translated at all in the first translation as they appeared in the omitted parts and sentences of the book 
or they were deleted as individual items while translating the sentences.  
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Table.6. Examples about The Category of ‘Education’ 

 ST TT1 TT2 

 
 
Example 1 

Bill was good at reading and 
writing, but even at his age 
George was wise enough to 
know that wasn’t the only 
reason why Bill got all A’s on 
his report cards, or why his 
teachers liked his 
compositions so well.  
(King,1986/2017,p.5) 

Bill okuma ve yazma 
konusunda ba ar l yd . Ama 
George, Bill’in o ya ta bile 
karnesinin pekiyilerle 
dolmas n n ya da 
ö retmenlerinin 
kompozisyonlar n  çok 
be enmelerinin tek nedeninin 
bu olmad n  anl yordu 
(King,1986/Suveren,1987 
(trans.),p.9) 

A abeyi okuma ve yazma 
konusunda çok yetenekliydi 
ama George henüz küçük 
bir çocuk olmas na kar n, 
Bill’in bütün derslerden A 
almas n n yegane nedeninin 
bu olmad n  bilecek kadar 
ak ll yd  
(King,1986/Alpar,2015 
(trans.),p.13) 

 
Example 2 

Played football for the Derry 
Tigers. Honor Roll student 
(King,1986/2017,p.448) 

Çok çal kanm , okul futbol 
tak m nda oynuyormu  
(King,1986/Suveren,1987 
(trans.),p.196) 

Derry Kaplanlar  tak m nda 
Amerikan futbolu oynam . 
Onur listesindeki 
ö rencilerden 
(King,1986/Alpar,2015 
(trans.),p.484) 

The examples in Table.6 illustrate the influence of the source culture on the receiving society in terms 
of the education system since the publication of the first translation. It should be pointed out that until 
the last two decades, grading systems of the US and Turkey were different in many respects. Turkish 
people were not so familiar with the grades indicated by the letters from A to F. Instead, grading was 
based on the numerical scores only or it was based on categories like ‘pekiyi’ (very good), ‘iyi’ (good), 
etc. However, especially after the increase in the schools where medium of instruction is English, US 
grading system started to be used in many universities in Turkey. As a result, people in the receiving 
society became more familiar with what these grades represented. Thus, strategies that were used by the 
translators in the first example can be considered as a reflection of these changing conditions in the 
country. While the grade “A” was translated as “pekiyi” in the initial translation, it was translated as “A” 
by using the strategy of repetition. If it had been translated as it is with the strategy of repetition in the 
initial translation as well, it could have been confusing for the readers during those years to comprehend 
the level of success indicated with that letter.   

A similar strategy was observed in the second example, as well. The item “honor roll student” was 
translated as “çok çal kanm ” (he was very hardworking) in the initial translation while it was 
translated as “onur listesindeki ö rencilerden” (honor roll student) in the retranslation of the book. This 
difference in the translation strategies can be explained with the increasing familiarity of the educational 
concepts for the readers in time. The first translator of the book preferred to use a target-oriented 
strategy for the item and provided a general description of it as the readers were not so familiar with the 
concept of ‘honor roll student’ during those years. On the other hand, the item became increasingly 
familiar for the readers and the retranslator of the book did not need to provide any explanations for it. 

In general, it was found out that the items in relation to the educational system of the source culture 
were predominantly translated with target-oriented strategies in the first translation whereas they were 
mostly translated with the source-oriented strategies in the retranslation of the book.   
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4. Conclusion 

Due to the rapid technological advances and dynamics of globalism since 1980s, the socio-cultural 
functions of translations have changed in many respects. Today, publication and distribution of 
translations have become increasingly dependent on the needs of the local and international markets. 
As Cronin (2003) points out, “the shortened time-scale of the post-Fordist economy has profoundly 
affected the whole industry of publishing, which in the English speaking world has been transformed by 
a whole series of mergers and acquisitions throughout the 1980s and 1990s” (p.120). Such developments 
during these years led to a remarkable growth of the book publishing industry as well as fast and easy 
distribution of the books in many parts of the world. As a consequence of this process, translations could 
reach people from different cultures in a very short time and turned into ‘products’ more than ever. It 
can be claimed that, in today’s global world, “everything turns out to be a replica, a simulacrum, a copy 
of a limited set of economically and culturally powerful originals” (Cronin, 2003, p.129). 

Concerning these developments about the nature and the function of translations in the modern times, 
it becomes vital to understand what these translations convey to different parts of the world 
simultaneously as cultural products. After determining this need in translation studies, Edwin Gentzler 
(2017) put forward a framework with the name “post-translation studies” which focuses on the socio-
cultural conditions in the receiving society both before and after the translations were published.  

In line with this framework, in this article, the initial translation and the retranslation of Stephen King’s 
IT in 1987 and 2015 were compared in terms of the representation of the culture specific items. Both of 
these translations were published by the same publisher as an indication of the changing expectations 
of the readers in time. Through this comparison, it was aimed to understand the socio-cultural 
conditions that could be instrumental in the translators’ decisions in different time periods and to trace 
the influence of the source culture on the receiving society in time. 

For the categorization of the CSIs that were detected in the novel, Pavlovic and Poslek’s (1998) model 
was used with an additional category to include the items about the description of people. Translation 
strategies for these items were categorized according to Aixela’s (1996) categorization. These categories 
were also labeled as “source-oriented” and “target-oriented” in terms of preserving the ‘foreign essence’ 
of the item concerning its meaning. As a result of the analysis, it was found out that while target-oriented 
strategies were mostly used in the initial translation for the CSIs in the original book, retranslator of the 
novel predominantly preferred source-oriented strategies for the same items. In addition, it was 
observed that the familiarity of the items for the readers was a determining factor on the translational 
decisions. Both the first translator and the retranslator used source-oriented strategies for the familiar 
items and they used target-oriented strategies for the unfamiliar items during the time the translations 
were produced. Thus, the increase in the use of the source-oriented strategies in the retranslation 
indicated an increase in the familiarity of the American cultural elements for the Turkish readers since 
1980s.  

These results illustrate that, in the age of post-translation studies, it is important to evaluate the pre-
translation and post-translation conditions of the societies in order to understand the translational 
decisions and the socio-cultural functions of the translated texts. This study was designed in a way to 
contribute to the field in terms of how to conduct analyses that reflect the basic arguments of post-
translation studies. Based on this approach, translational differences between two different rewritings 
of the same novel were analyzed with reference to the changes in the socio-cultural conditions of the 
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receiving society rather than depending on explanations on the textual level. Such analyses of post-
translation studies can yield insights in relation to the dynamics of the target culture, influence of the 
source culture in time and the changing expectations of the readers.  
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70-“Friday cannot be black!”: Euphemizing a religious taboo through 
translation 

Mehmet YILDIZ1 

APA: Y ld z, M. (2022). “Friday cannot be black!”: Euphemizing a religious taboo through 
translation. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1117-1128. DOI: 
10.29000/rumelide.1074530. 

Abstract 

This paper is the first to describe Black Friday in Turkey as a taboo from the perspective of translation 
studies. It intends to analyze the euphemistic translation strategies employed by national and 
international companies that conduct business in Turkey and aims to find out whether their 
euphemisms potentially assist them in marketing their products. The corpus of the study consists of 
15 euphemistic Turkish translations of ‘Black Friday’, which were retrieved from the websites of 27 
national and international companies. The translations were analyzed in consideration of Warren’s 
(1992) classification of euphemism procedures. The analyses revealed that the companies 
predominantly adopted two strategies: overstatement and implication. 16 of 27 companies were 
observed to use overstatement and ten to employ implications concerning the describers 
(companies), the described (Friday), and the event (Black Friday). Only one company was found to 
have adopted the borrowing strategy. It was concluded from the analyses that euphemized 
translations of the ‘taboo’ phrase Black Friday proved beneficial in removing or replacing the 
socioculturally unacceptable components of the event and helped the featured national and 
international companies’ campaigns in Turkey be culturally and socially more acceptable as they 
increased their sales and profits just as the un-euphemized Black Friday did in the other parts of the 
world. 

Keywords: Euphemism, translation, black friday, censorship, marketing 

“Cuma kara olmaz!”: Bir dini tabunun çeviri yoluyla örtmecesi 

Öz 

Bu çal ma, Türkiye’de bir tabu olarak nitelendirilebilecek Kara Cuma’y  çeviribilimsel bir bak  aç s  
ile betimleyen ilk ara t rmad r. Çal ma, Türkiye’de i  yapan ulusal ve uluslararas  irketler 
taraf ndan uygulanan örtmeceli çeviri stratejilerini ve söz konusu tüzel olu umlar n örtmecelerinin 
ürünlerini pazarlamada ne kadar faydal  olabilece ini bulmay  amaçlamaktad r. Ara t rman n 
bütüncesi, Kara Cuma ifadesinin 27 ulusal ve uluslararas  irketin internet sayfalar ndan al nan 15 
örtmeceli Türkçe çevirisinden olu maktad r. Çeviriler, Warren’ n (1992) örtmece stratejileri göz 
önünde bulundurularak çözümlenmi tir. Çözümlemeler, ele al nan irketlerin abartma ve sezdirim 
olmak üzere iki stratejiyi öncelediklerini göstermi tir. 27 irketin 16’s n n abartma ve onunun ise 
betimleyen ( irketler), betimlenen (Cuma) ve olguya (Kara Cuma) ili kin sezdirimleri kulland  
gözlemlenmi tir. Sadece bir irketin ödünçleme stratejisini tercih etti i bulunmu tur. Çözümlemeler 
ayn  zamanda bir tabu olarak görülen Kara Cuma'n n örtmeceli çevirilerinin söz konusu etkinli in 
sosyokültürel olarak kabul edilemez olan yönlerinin ortadan kald rmas nda veya de i tirilmesinde 

                                                             
1  Dr. Ö r. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bat  Dilleri ve Edebiyatlar  (Çanakkale, 

Türkiye), mehmetyildiz@comu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-9482-4358 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 
20.01.2022-kabul tarihi: 20.02.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1074530]  
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faydal  oldu unu ortaya koymu tur. Buna ek olarak, sorgulamalardan Kara Cuma'n n Türkiye’de 
kullan lan örtmeceli çevirilerinin yurtd ndaki örtmecesiz halinin yaratt  etkiye benzer ekilde 
ara t rmaya dahil edilen ulusal ve uluslararas  irketlerin sat  ve karlar n  artt rd  anla lm t r.    

Anahtar kelimeler: Örtmece, çeviri, kara cuma, sansür, pazarlama 

1. Introduction 

In translations, texts transform to varying degrees for a plethora of reasons. A translator with an 
underdeveloped translation competence may produce unacceptable textual segments in the target 
language, which may typically suggest an unintentional transformation. Yet even a competent translator 
may be the cause of change by making deliberate decisions. This paper features such an intentional 
procedure, i.e., euphemism in the context of the translation of a religious taboo, which is the phrase 
“Black Friday”.  

To put the tackled taboo into context, the paper firstly attempts to describe Friday as a sacred day and 
to highlight Turkish people’s discomfort with Black Friday. Secondly, it presents a theoretical discussion 
on the interplay between taboos and euphemism in translation by offering a glance at how Black Friday 
is perceived in the Muslim world and how partial censorship in the Arab world has proved fruitful in 
euphemizing the event. Then, a classification of the euphemism strategies is provided as an introduction 
to the analysis. The paper foregrounds two procedures as the most frequently applied strategies in the 
corpus – i.e., overstatement and implication. Finally, through recourse to previous research, a 
conclusive discussion is featured as to whether the adopted euphemism strategies made the translations 
more acceptable by Turkish people. 

2. Friday as A Holy Day and Uproar over Black Friday in Turkey 

Members of some monotheistic religions are required to observe their respective holy days. Because the 
importance attached to these days varies for sociocultural and historical reasons, different days are 
considered to be holy by their believers. Broadly speaking, while Christian denominations observe 
Sunday as a significant day for intramural prayers (Gunn, 2004), Jewish Sabbath “involves rich home-
based rituals and synagogue services”, lasting “from sundown Friday to sundown Saturday” (Procario-
Foley, 2004: 205). It is Friday for Muslims, which is represented as “the holiest day on which the sun 
rises”2. On the significance of Friday as an observed day, the Qur’an, the holy book of Islam, reads, “O 
you who have believed, when [the adhan] is called for the prayer on the day of Jumu'ah [Friday], then 
proceed to the remembrance of Allah and leave trade. That is better for you, if you only knew” (al-
Jumu’ah, 1997: 569). The ayahs (verses) explicitly show that Friday is the most sacred day of the week 
for Muslims, on which they are bidden to pray and to remember Allah. This is the reason why Muslims 
in Turkey fiercely reacted against the introduction of Black Friday as a shopping spree. 

In the Friday khutbah3 delivered by the Turkish Presidency of Religious Affairs on December 01, 2017, 
Black Friday is condemned as follows:  

Dear Brothers, 

The phrase ‘Black Friday’, which we have recently come to hear frequently, has disturbed all of us as 
believers. In our belief, all days are Allah’s. The morning of every day is waking up to a bright future. 

                                                             
2  https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kisi/Baskan/11075/cuma-hutbesi-gunesin-dogdugu-en-hayirli-gun-cuma# 
3  Roughly preaching or sermon delivered in the Friday prayer. 
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Such disrespectful expressions and approaches that target the symbol of a belief and ignore [the 
sensitivities of] its members have no place in our tradition. The abuse of a religion’s sacred aspects 
for an unchecked frenzy of unlimited consumption is unacceptable. 

This official body of the Republic of Turkey reports that among its missions is “to carry out work on 
Islamic belief, worship and ethics [and] enlighten society on religion and administer places of worship”4. 
Factoring in the significance of its judgments on religious issues, it can be readily asserted that its 
evaluations are revered by Turkish Muslims. 

Not only this state department but also citizens expressed their discomfort with Black Friday. “Friday 
cannot be black but legendary or splendid”5, says a vexed commenter on a technology portal. Even 
though this dissidence was not concurred on by some, it was a common concern of many (Yeni afak. 
2017, November 26), including the then senior presidential advisor. On November 24, 2017, he twitted, 
“What is this Black Friday? Why Friday? Friday is enlightenment, abundance, peace, the best day the 
sun shines on. What manipulation is this, organised on this special day?” (Euronews. 2017, November 
28). Some people were very unpleasant with Friday being called black, and some questioned “Why 
Friday but not Sunday?”6 and some launched “Black Sunday”7 deals to retaliate against this 
blasphemous8 action. A commenter on a news portal claims that it is nothing but an anti-Islamic 
campaign to make people forget all about the Friday prayer by cajoling them into a shopping frenzy, and 
another suggests “Holy Friday Deals” to replace Black Friday9. In the paper on Turkish people’s reaction 
to Black Friday as a consumption ritual, ahin & Yünaçt  (2018) report that their participants consider 
the phrase Black Friday unacceptable for religious, cultural, ideological, and psychological reasons. A 
similar result has been noted by Akcan, Gençyürek-Erdo an, & Karaçok (2020), 46% of whose 
participants have reported negative sentiments about Black Friday. Similarly, Duran-Tekeo lu & Eser 
(2021) have shown that a majority of their participants exhibit a negative attitude toward Black Friday 
for psychological, religious, and cultural reasons. 

It seems that the companies in Turkey must have realized Turkish people’s oversensitivity to the phrase 
Black Friday and the high probability that other adjectival collocations that potentially praise Friday 
would not meet with the same level of reaction, they came to produce their own nomenclature to refer 
to this specific event. Relatedly, this paper analyses the euphemized names that some companies 
operating in Turkey generated to offer their deals by evading the backlash of Turkish consumers. 

3. Taboo and Euphemism in Translation 

Turkey was not the only country to protest the concept of Black Friday; some countries in the Muslim 
world too rose against “America’s Black Friday”10 since vilifying Friday is a religious taboo. It is blatantly 
obvious that breaking this taboo infuriated Muslim believers. Pakistan was among them, where 
“countrywide violent protests by hardline Islamist clerics” took place (Naqvi. 2017, December 08). This 
is surely an obstacle for companies to sort out because considerable amounts of profit can be made 
during this purchasing rally (Smith & Raymen, 2017: 677).  

                                                             
4  https://www.diyanet.gov.tr/en-US/Institutional/Detail/3 
5  https://www.webtekno.com/zimbirtilar/kara-cuma-h3931.html 
6  https://www.webtekno.com/zimbirtilar/kara-cuma-h3931.html 
7  https://www.yeniakit.com.tr/haber/kara-cumaya-karsi-kara-pazar-399644.htmlSinoplu 
8  Sand kç o lu (2017). 
9  https://www.haberler.com/fotogaleri/iste-turkiye-deki-black-friday-indirimleri-yorumlari/ 
10  Al-Kurdi (2020). 
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The solution was proposed by the customers themselves, as is the case in Turkey. Naqvi (2017, December 
08) mentions “aggressive reactions” of “offended Muslims” in her news article. In an advertisement, the 
“online taxi giant Careem” is depicted to feature Black Friday, on which people comment on social 
media. Some clamor, “never call a Friday black”, “stop this nonsense Black Friday”, and “[Friday] cannot 
be black”; instead, they suggest several alternative adjectives, such as “bright”, “blessed”, “golden”, and 
“white”. As Naqvi reports, Careem succumbs to the alleged mass reaction to “change their promo code 
from Black Friday to Careem Weekend”, which seems to appease the infuriated users after seeing that 
the company’s higher-ups “take care of religious sentiments” and one appreciates the company’s 
understanding and feels “proud of [his] culture and values”. These examples prove that among the 
strategies to resolve or circumvent a culturally sensitive issue is ‘euphemism’, which can be defined as 
“using acceptable ways of speaking about something bad or taboo” (Nida, 2001: 79). As suggested by the 
users above, removing or replacing a blasphemous attribute to Friday seems to be a viable procedure to 
create sociocultural solutions with relatively higher acceptability. Then, it can be propounded that 
euphemism during translation may prove fruitful to produce more acceptable texts. “Cultural 
receptiveness to difference”, “taboos about certain types of content”, and “ideology” are among the 
causes of partial transfer. Depending on the translation situation, translators may choose to transfer 
“specific aspects of the source text but not others to the receptor context” (Tymoczko, 2010). What is 
ignored in the target text is very likely to “represent a moment of linguistic, sexual, political, religious, 
social or cultural subversion which the target culture refuses, for whatever reason, to accommodate” 
(Varney, 2007), which is obviously the adjective ‘black’ herein. Baker (2006) expresses that omitting 
blasphemous and taboo references in translation – be it thanks to institutional or self-censorship – can 
be considered a procedure to avoid being faulted for ignoring the predominant public view (Baker, 
2006). This can well account for Careem’s strategy to opt for a neutral text over the negatively loaded 
“Black Friday”, i.e., to show that it aligns with the dominant public view. 

Crespo-Fernández (2014: 6) defines euphemism as “the process whereby a distasteful concept is 
stripped of its most inappropriate or offensive overtones, providing thus a ‘safe’ way to deal with certain 
embarrassing topics without being politically incorrect or breaking a social convention”. Previous 
accounts indicate that this strategy worked in the other parts of the Muslim world. Moore (2016, 
November 25) reports that “the American tradition of Black Friday” was introduced to the Arab 
countries by Souq, “the largest e-commerce site in the Arab world”, in 2014 as “White Friday”. As Moore 
elaborates, they turned Black Friday on its head to “resonate with the culture of the Middle East” to 
avoid "black" connoting a "sombre event" by using white which has “a more positive meaning” (Moore. 
2016, November 25) and which is “the day of worship, gathering, friends and family in the Arab world” 
(Cherrayil. 2016, November 16). Ronaldo Mouchawar, the company’s chief executive, discloses that they 
achieved “a massive success” in 2014, sold “about 600,000 units” in 2015, and hoped to exceed “over a 
million” in 2016, when Newsweek interviewed him. These figures evidence that euphemism and partial 
censorship serve the purpose – of appealing to the target culture, being accepted by them, and eventually 
being purchased by them. As Al-Qinai (2005) puts it, a translator may need to modify the target text to 
attend to the target culture’s long-held sociolinguistic constraints because the target readers/users “may 
impose their own expectations on the translator”; therefore, euphemism comes into play as “a salient 
feature of such an influence” (2005: 523). 

This textual rendering procedure incorporates neither total omission of the phrase nor verbatim usage, 
but the preservation of the holy Friday and the substitution of a culturally viable attribute for the 
culturally unacceptable “black”. This action is regarded “as a form of strategic self-censorship”, where 
some culture-specific components of a source text are not translated and translators may “suppress 
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facets of a source text to further their own programmatics in translating” due to “goal-driven decision-
making procedures consciously chosen by the translator” (Tymoczko, 2010: 257). Then, this truncation 
of the source can be said to be a necessary but not an undesirable strategy, considering that the ultimate 
goal of partial (self-)censorship and euphemism is to be “more in tune with the linguistic and cultural 
contexts of the target language in order to maintain the pragmatic intention of the original” (Cintas, 
2009: 17).  

It can be inferred that euphemism as a partial censorship procedure can be employed to replace the 
components of a source text that target recipients feel uneasy with more acceptable features to preserve 
the pragmatic function of the source. Although this action may be imposed by the target culture, 
translators may also choose to self-censor certain parts of the original to observe their own agenda; or 
both could co-occur. 

4. Method 

4.1. Analysis 

The present study adopted content analysis as the primary research procedure to harvest workable 
qualitative data concerning the euphemistic expressions substituted for Black Friday. Content analysis 
can be described as “a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other 
meaningful matter) to the contexts of their use” (Krippendorp, 2004: 18) and content analyses are most 
successful when they focus on facts that are constituted in language” and such linguistic phenomena can 
be broken into four classes (Krippendorp, 2004: 75-77) – i.e., attributions, social relationships, public 
behaviors, and institutional realities. As Krippendorp (2004: 75-77) elaborates, content analyses are 
successful “to the extent that texts are instrumental in disseminating and creating [social] attributions”, 
“when they focus on how language is used, relying on social grammars of recorded speech or written 
communication of which speakers or writers may not be fully aware”, “when they address phenomena 
that are of a public, social, or political nature or concern phenomena of individuals' participation in 
public, social, or political affairs”, and lastly “if they consider the more stable categories [written forms] 
in which the organization constitutes itself (Krippendorp, 2004: 75-77)”. Accordingly, content analysis 
was adopted as the analytical backbone procedure of the present study because the corpus lends itself 
to describing the euphemistic translations of Black Friday as to how social attributions, interactions, 
behaviors, and organizational parameters may individually or collectively govern translation process. As 
Ezzy (2002: 83-84) describes, content analysis begins with textual sampling from a population, defines 
the units of analysis and the categories to group the defined components, reviews each unit and places 
it into the relevant group, and counts and compares the occurrences through statistical or quantitative 
methods. “The final stage of content analysis is the interpretation of results” (Ezzy, 2002: 83-84). 

4.2. Corpus 

To observe the abovementioned processes of content analysis, the author determined 17 euphemistic 
Turkish translations of Black Friday by doing online research and reviewing the related literature, which 
tentatively comprises the population of the study. From this population, 15 euphemism cases were 
isolated to produce the sample, which was calculated to be representative of the population because a 
sample of 15 is capable of representing a population of up to 39 members at a 95% confidence level11. 
Therefore, the corpus consists of 15 euphemistic Turkish translations of ‘Black Friday’, which were 

                                                             
11  Calculated by Dr. Burcu MESTAV, Department of Statistics, Çanakkale Onsekiz Mart University. 
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retrieved from the websites of 27 national and international companies, conducting businesses in 
various markets, such as clothing, electronics, wholesaling, electronics/appliances, cosmetics, jewelry, 
and tourism.  The sample was produced through relevance sampling (also known as purposeful 
sampling) (Krippendorp, 2004: 119). In this sampling procedure, a researcher “systematically lowers 
the number of units that need to be considered for an analysis”. Therefore, it can be claimed that the 
sample itself tends to be the population of a study, “excluding the textual units that do not possess 
relevant information” (Krippendorp, 2004: 119). In the same vein, the sample of this paper includes only 
the digital materials available on the official websites of the respective companies. Another sampling 
prerequisite was the presence of “Cuma” as a lexical component and euphemistic attributes thereto, for 
the adjective “black” is what makes the marketing phrase taboo and the author intended to research 
what euphemizing attributes were used to replace “black”. Although the previous research incorporates 
two other euphemistic translations, they were excluded from the study because they were not available 
on the companies’ websites on the date of data collection, they were adopted much less frequently than 
the others, or they were used by very small businesses, which are expected to exert a relatively smaller 
impact on the market. These two euphemistic phrases are Bereketli Cuma [Bountiful/Fruitful Friday] 
(K l ç, Budak, & K l ç, 2020) and “Güzel Cuma [Beautiful Cuma]” ( ahin & Yünaçt , 2018). 

As the next step of content analysis, the euphemism strategies adopted by the companies were analyzed 
as categorized by Warren (1992) (Table 1). Each strategy was not described in this paper but accounted 
for when applicable to a euphemism phenomenon in the corpus. 

EUPHEMISM 

Formal Innovation 

(i) Word-formation devices 

Compounding 

Derivation 

Blends 

Acronyms, etc. 

Onomatopoeia 

(ii) Phonemic modification 

Back slang 

Rhyming slang 

Phoneme replacement 

Abbreviation 

(iii) Loan words  

(iv) Semantic Innovation 

Particularizations 

Implications 

Metaphors 

Metonyms 

Reversals 

Understatements 

Overstatements 

Table 1. Classification of euphemism strategies (Warren, 1992) 

Warren (1992) basically categorizes euphemism into two classes: formal and semantic innovations. It is 
understandable from this grouping that euphemism procedures occur at these two levels. The analyses 
of the corpus revealed two prevailing types of semantic innovations – i.e., overstatement and implication 
– and only a single case of loan word in the euphemistic translations of Black Friday.  
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4.1. Overstatements 

The analyses showed that the most frequently adopted strategy is overstatement. Warren (1992: 132) 
refers to overstatement (also as hyperbole) as the process whereby “the conventional meaning of a word 
fits our favoured contextual referent provided the degree to which some feature of meaning applies is 
attenuated”. 16 of 27 companies were observed to employ this strategy to “upgrade a desirable feature 
of the referent” (Crespo-Fernández, 2014). This profusion is an expected phenomenon (Warren, 1991: 
153).  

 Company Business Type Turkish 
Euphemism English Translation 

1 MediaMarkt Electronics/appliances 

ahane Cuma Splendid Friday 

2 Karaca Bone China 

3 Koçta  Home improvement 

4 D&R Book store 

5 Boyner Department store 

6 LCW Clothing 

Muhte em Cuma Magnificent Friday 
7 Metro Cash-and-carry 

8 Teknostore Electronics 

9 Setur Tourism 

10 Hepsiburada E-commerce 

Efsane Cuma Fabulous Friday 
11 Idefix Online bookstore 

12 Trendyol E-commerce 

13 Kahve Dünyas  Coffeehouse 

14 Migros Superstore Müthi  Cuma Marvelous Friday 

15 Çiçeksepeti E-commerce Büyük Cuma Great Friday 

16 Gittigidiyor E-commerce Süper Cuma Super Friday 

Table 2. Overstatements in euphemized translations of Black Friday 

Warren (1992: 154) describes that overstatements “represent attempted prototypical extensions”. It is 
understandable from what the Turkish state officials and Turkish and foreign laypeople say that an 
exalted divine property, which is a prototypical quality of holy days, is attributed to Friday, which may 
expectedly be a simple day for the members of another religion or culture. Table 2 shows that 16 
companies have recourse to adjectival overstatements to describe Friday’s religious greatness. These 
adjectives are “ ahane”12 (five companies),  “muhte em”13 (four companies), “efsane”14 (four companies), 
“muthi ”15 (one company), “büyük”16 (one company), and “süper”17 (one company). These modifiers are 
believed to have been used to accentuate Friday’s “greatness” as a favored referent while attenuating 
Black Friday’s negative attribute to Muslim communities’ sacred day to avoid an imminent blasphemy.  

                                                             
12  “splendid” in Turkish. 
13  “magnificent” in Turkish. 
14  “fabulous” in Turkish. 
15  “marvellous” in Turkish. 
16  “great” in Turkish. 
17  “super” in Turkish. 
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4.2. Implications 

It was observed that implication is the second most frequently employed euphemism procedure. For 
Warren (1992: 131), implication is the strategy by which “the contextual and the conventional referent(s) 
are invariably or frequently concomitant, which causes a more or less probable antecedent-consequent 
relationship between them”. In this study, it was categorized into three groups: (a) implications about 
the describers/companies, (b) implications about the described/Friday, and (c) implications about the 
occasion/Black Friday. 

4.2.1. Implications about the describers/companies 

Table 3 indicates that four companies chose to adopt the implication strategy to substitute the referents 
suggestive of their brands’ characteristics for “black”. The Greek-origin morpheme “techno- [tekno-]” in 
Tekno Cuma refers to the business of the electronics company “Teknosa”, while “fast [h zl ]” in H zl  
Cuma is likely to be associated with the animal “puma” referring to the sportswear company “Puma”.  
The color “pink” in the phrase Pink Friday relatively connotes “femininity” and the lingerie company’s 
brand name “Penti” is stylized in pink. Lastly, the jewelry company Alt nba  uses “alt n [golden]” to 
describe Friday. The respective legal bodies were observed to use branding attributes so as to generate 
the euphemistic “Techno Friday”, “Fast Friday”, “Pink Friday”18, and “Golden Friday”. 

 Company Business Type Turkish Euphemism English 
Translation 

1 Teknosa Electronics/Appliances Tekno Cuma Techno Friday 

2 Puma Sportswear H zl  Cuma Fast Friday 

3 Penti Lingerie Store  Pink Friday Pink Friday 

4 Alt nba  Jewelry Alt n Cuma Golden Friday 

Table 3. Company-associated implications in euphemized translations of Black Friday 

These four examples suggest that the companies euphemized “Black Friday” by using mnemonic 
attributes indicative of their businesses or products. Thus, these euphemisms can be propounded to 
represent two sorts of achievements: (a) companies’ promoting themselves (b) by avoiding a religious 
taboo. 

4.2.2. Implications about the described/Friday 

The companies were also identified to have resorted to the implications concerning Friday. A Friday 
khutbah reads19,  

Dear brothers, 

Today is Friday. This is our weekly holiday. We live a great rejoice every Friday, a day of merriment 
and excitement beyond words, for Friday is an exceptional day instrumental in our weekly 
resurrection. Friday is the day when our souls, overwhelmed by the turmoil of life, find peace. It is a 
precious time when our hearts, exhausted from various difficulties, rest and find solace. 

                                                             
18  It should be noted that “Pink Cuma [Pink Friday]” aslo features the loan word strategy.  
19  https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kisi/Baskan/11075/cuma-hutbesi-gunesin-dogdugu-en-hayirli-gun-cuma# 
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As evident from this excerpt, Friday is a “holiday” for Muslims, who yearn and wait for it to be reborn 
and to find solace. This is why five companies’ use of the words “blessed”, “[much-]awaited”, and “love” 
associated with Friday is predictable (Table 4).   

 Company Business Type Turkish 
Euphemism English Translation 

1 Vestel Electronics/Appliances 
Hay rl  Cuma Blessed Friday 

2 Modasuma Clothing 

3 Amazon E-commerce 
Beklenen Cuma [Much-]Awaited Friday 

4 Mizalle Clothing 

5 Arçelik Electronics/Appliances Cuma A k na For the Love of Friday 

Table 4. Friday-associated implications in euphemized translations of Black Friday 

4.2.3. Implications about the event/Black Friday 

The analyses revealed the third case of implication – i.e., about Black Friday as a marketing occasion. 
As a shopping event, Black Friday is characterized by an excess of purchases, impulsive buying, fierce 
battles for merchandise, and limited time and supply (Smith & Raymen, 2017). 

 Company Business Type Turkish 
Euphemism English Translation 

1 Flormar Cosmetics ansl  Cuma Lucky Friday 

2 Watsons Cosmetics Ç lg n Cuma Crazy Friday 

Table 5. Event-associated implications in euphemized translations of Black Friday 

These characteristics of Black Friday may account for two companies’ recourse to “lucky” and “crazy” as 
euphemizing adjectives (Table 5): “lucky” because people are promised to purchase goods for reduced 
prices and “crazy” because it is a shopping bonanza and commodities are offered for allegedly 
unreasonably low prices. 

5. Discussion and Conclusion 

The present study intended to describe the euphemistic translations of a taboo – namely Black Friday – 
and the strategies adopted to make this shopping occasion a culturally acceptable event in Turkey. The 
author used the online advertisements of 27 national and international companies and the classification 
of the euphemism strategies developed by Warren (1992). 

The analyses showed that the companies in question exclusively used two euphemism strategies: 
overstatement and implication. It was speculated that overstatement could have been used to 
foreground Friday’s divine greatness as perceived by Turkish people, while implication was employed to 
evoke the respective company’s prominent brand properties, to accentuate Friday’s holiness and its 
significance for the Turkish Muslims, and to emphasize Black Friday’s certain features, such as low 
prices, purchasing frenzy, and a rare chance to grab. 

Considering that euphemism is broadly “using acceptable ways of speaking about something bad or 
taboo” (Nida, 2001: 79), whether the euphemizing companies have succeeded in presenting Black Friday 
in an acceptable way remains to be answered. Previous research has attempted to address this inquiry. 
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Akgüç-Çetinkaya & Ceng (2018) have conducted a research study on consumer cynicism and Turkish 
people’s perception of Black Friday by analyzing 1841 tweets. They have concluded that 72% of the tweets 
contain negative sentiments about Black Friday, while the positive ones account for 6% (2018: 175). This 
finding is corroborated by K l ç, Budak, & K l ç (2020: 138), who have ranked the Black Friday hashtags 
through tweet statistics and sentiment analyses and found that the most positive sentiments are related 
to “Süper Cuma[Super Friday]”, whereas the most negative ones are concerned with “Kara Cuma[Black 
Friday]”. This shows that overstatement as a euphemism strategy has been deemed more acceptable by 
Turkish people, while the borrowed “Black Friday” has led to negative sentiments. Duran-Tekeo lu & 
Eser (2021: 477) report in their study on Black Friday as a borrowed consumption ritual that the 
participants have exhibited purchasing behavior despite their negative views about Black Friday. 
Likewise, Akcan et al. (2020: 52) have found that their participants’ purchasing behaviors contradict 
their negative views on Black Friday. These two contradictory behaviors may suggest that either people 
are engrossed to purchase on Black Friday in defiance of their beliefs and negative sentiments about the 
day or they do not refrain from shopping because of the new nomenclature – namely euphemisms. 
Relying on the results of this paper, there are reasons to believe that the latter has a high probability.  

Onba  (2020: 584) has investigated the visibility of the Black Friday advertisements of Hepsiburada and 
Trendyol, two e-commerce companies featured in the present study as well, by emphasizing their 
euphemized versions of Black Friday. She has discovered that the number of purchases in November 
2019 increased by 45% and the amount of payment by credit card during Black Friday in 2019 rose by 
36% in comparison with the previous year. The euphemized translations of Black Friday might have 
positively affected the sales and resulted in the increased purchasing rates. In the study on consumer 
cynicism on Black Friday, Akgüç-Çetinkaya & Ceng (2018: 178) report that some companies’ proactive 
strategies whereby they have changed the names of their promotions have translated to positive 
attitudes towards their deals. 

All in all, it seems that euphemized translations of the taboo phrase Black Friday proved beneficial in 
removing or replacing the socioculturally unacceptable components of the event and helped the national 
and international companies in Turkey be culturally and socially more acceptable as the euphemisms 
increased their sales and profits just as the un-euphemized Black Friday did and does in the other parts 
of the world. 

This paper analyzed the textual properties of the phenomenon in question – i.e., Black Friday as 
promoted in Turkey through euphemistic translation – since the author attempted to investigate the 
euphemistic translation strategies employed by national and international companies in Turkey to 
create more acceptable “Black Friday” advertisements and to find out whether their euphemisms 
potentially assist them in marketing their products because, as the disapproval of the state officials, 
religious bodies, and laypeople featured herein suggests, “Black Friday” as it is would not go unprotested 
in a so-called Muslim country. Future research may attend to other parameters, such as colors, design 
elements, and images used in the advertising campaigns, as features of localization and/or of a localized 
product. Another reason why the paper was built on the analyses of the textual components of the 
advertisements was that this study was conducted to investigate how a taboo phrase was euphemized 
through translation as a text creation process in an effort to create culturally acceptable target texts and 
to achieve marketing goals in Turkey. Future papers may choose to interview the marketing officials 
and/or localizing team members of the respective companies to reveal the rationale behind their 
euphemistic translation decisions during the production of their campaigns. 
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71-Individuellen Präferenzen der Studierenden und Übersetzungsdidaktik in 
der Türkei  

Aykut HALDAN1 

APA: Haldan, A. (2022). Individuellen Präferenzen der Studierenden und Übersetzungsdidaktik in 
der Türkei. RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1129-1140. DOI: 
10.29000/rumelide.1074047. 

Abstrakt 

Studierende des Faches „Übersetzungswissenschaft“ beschäftigen sich mit der Theorie und Praxis 
der schriftlichen und mündlichen Übertragung von literarischen- und fachsprachlichen Texten aus 
einer Sprache in eine andere Sprache. Außerdem setzen sie sich mit Inhalten und Strategien der 
mehrsprachigen Kulturvermittlung auseinander. Das Fach „Übersetzungswissenschaft“ vermittelt 
Studierenden solides Wissen für die Auseinandersetzung mit allgemeinen und fachsprachlichen 
Texten in mehreren Sprachen. Sie erlernen die Methoden und Techniken der Übersetzungspraxis, 
werden mit wissenschaftlichen Inhalten der Disziplin konfrontiert und verschaffen sich gute 
Kenntnisse im Umgang mit Übersetzungstools. Studenten der Übersetzungswissenschaft erwartet 
ein zukunftsorientiertes und interdisziplinäres Studium, durch das sie in sehr unterschiedlichen 
Berufsfeldern arbeiten können. Die Abteilungen für Übersetzen und Dolmetschen an den türkischen 
Universitäten bieten Studierenden vielfältige Möglichkeiten, ihr Studium über den Erwerb der 
vorgesehenen Übersetzungs- und Teilkompetenzen hinaus individuell auszugestalten. Es werden 
sprachliche, übersetzungsrelevante und interkulturelle Kompetenzen ausgebaut. Die vorliegende 
Studie befasst sich mit den Präferenzen von Studenten der Abteilung für Übersetzen und 
Dolmetschen- Deutsch, der Übersetzungsdidaktik in der Türkei und der Übersetzungskompetenz. 
Für den Anwendungssteil der Arbeit ist es wichtig, ob die Studierenden bewusst oder mit anderen 
Motivationen an den Fachbereich kommen. Für diese wissenschaftliche Arbeit wurde den 
Studierenden an der Universität Trakya in Edirne folgende Fragen gestellt: Warum haben Sie sich 
entschlossen, Fremdsprachen zu studieren? Warum haben Sie sich für den Studiengang Übersetzen 
und Dolmetschen entschieden? Warum haben sie anstelle Übersetzungswissenschaft die 
Studiengänge Germanistik oder Deutschlehrerausbildung nicht bevorzugt? Die Antworten auf diese 
Fragen wurden in der Studie überprüft und interpretiert. 

Schlüsselwörter: Übersetzungswissenschaft, Translationsdidaktik, Übersetzungskompetenz, 
Teilkompetenzen, Fremdsprachenstudium 

                                                             
  Dieser Artikel ist die erweiterte Version des Vortrages mit dem Titel „Die individuellen Präferenzen bei der 

Studiengangentscheidung von Studenten der Abteilung für Übersetzen und Dolmetschen- Deutsch und 
Translationsdidaktik in der Türkei“, der am 30.09.2021 auf dem XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress 
gehalten und im Abstractheft veröffentlicht wurde. 
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aykhaldan@yahoo.com, ORCID ID: 0000-0002-5852-3344 [Ara t rma makalesi, Makale kay t tarihi: 04.01.2022-kabul 
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The individual preferences of the students and Translation didactics in Turkey 

Abstract 

Translation Studies students receive intensive training in the theory and practice of the written and 
oral translation of literary and technical texts from one language to another. They also learn about 
the content and strategies of multilingual cultural mediation. The Department of Translation Studies 
aims to provide students with the knowledge they will need to deal with general and technical texts 
in various languages. Students learn the methods and techniques of translation practice, get 
acquainted with the scientific aspect and theories of the discipline, and learn how to use translation 
tools that develop in parallel with technology. Interdisciplinary studies that will enable students to 
work in many different professional fields for the future are waiting for students in translation studies 
departments. Translation Studies/Translation and Interpretation departments at Turkish 
universities offer students a wide range of opportunities to personalize their studies beyond the 
acquisition of the intended translation and translation competence. Intercultural skills, especially 
related to language and translation, are developed. In this study, the individual preferences of the 
students of the Department of German Translation and Interpretation, translation education in 
Turkey and translation competence are discussed. For the application part of the study, the question 
of whether the students come to the department consciously or with other motivations is important. 
Trakya University students in Edirne were asked the following questions for this scientific study: Why 
did you decide to study a foreign language? Why did you decide to study Translation and 
Interpretation? Why didn't you choose German Language and Literature or German Teaching 
departments instead of Translation and Interpretation department? The answers to these questions 
were evaluated and interpreted in the study. 

Keywords: Translation studies, translation didactics, translation competence, partial competence, 
foreign language studies   

Üniversite ö rencilerinin bireysel tercihleri ve Türkiye’ de çeviri e itimi  

Öz 

Çeviribilim bölümü ö rencileri, edebi ve teknik metinlerin bir dilden ba ka bir dile yaz l  ve sözlü 
çevirisinin teori ve prati i ile ilgili yo un bir e itim al rlar. Ayr ca çok dilli kültürel arabuluculu un 
içeri i ve stratejileri hakk nda bilgi sahibi olurlar. Çeviribilim bölümü, ö rencilere çe itli dillerdeki 
genel ve teknik metinlerle ba a ç kmak için ihtiyaç duyacaklar  bilgileri sa lamay  amaçlamaktad r. 
Ö renciler çeviri prati inin yöntem ve tekniklerini ö renirler, disiplinin bilimsel yönünü, kuramlar n  
tan rlar ve teknolojiyle paralel olarak geli en çeviri araçlar n  nas l kullanacaklar na dair bilgi 
edinirler. Çeviribilim bölümlerinde ö rencileri gelece e yönelik çok farkl  mesleki alanlarda 
çal malar n  sa layacak disiplinleraras  çal malar beklemektedir. Türk üniversitelerindeki 
Çeviribilim/Mütercim Tercümanl k bölümleri, ö rencilere amaçlanan çeviri ve çeviri alt edinçlerin 
kazan lmas n n ötesinde, çal malar n  ki iselle tirmeleri için çok çe itli f rsatlar sunmaktad r. 
Özellikle dil ve çeviri ile ilgili kültürleraras  beceriler geli tirilir. Bu çal mada Almanca Mütercim 
Tercümanl k bölümü ö rencilerinin bireysel tercihleri, Türkiye'deki çeviri e itimi ve çeviri edinci ele 
al nmaktad r. Çal man n uygulama bölümü için ö rencilerin bölüme bilinçli mi yoksa ba ka 
motivasyonlarla m  geldikleri sorusu önem arz etmektedir. Bu bilimsel çal ma için Edirne’de 
bulunan Trakya Üniversitesi ö rencilerine u sorular sorulmu tur: Neden yabanc  dil okumaya karar 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a t r m a l a r  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 6  ( u b a t ) /  1 1 3 1  

Üniversite ö rencilerinin bireysel tercihleri ve Türkiye’ de çeviri e itimi / A. Haldan (1129-1140. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

verdiniz? Neden Mütercim Tercümanl k okumaya karar verdiniz? Mütercim Tercümanl k bölümü 
yerine neden Alman Dili ve Edebiyat  veya Almanca Ö retmenli i bölümlerini tercih etmediniz? Bu 
sorulara verilen cevaplar çal mada de erlendirilerek yorumlanm t r. 

Anahtar kelimeler: Çeviribilim, çeviri e itimi, çeviri edinci, alt edinçler, yabanc  dil e itimi 

Einleitung  

Forschungsbereiche der Übersetzungswissenschaft wurden als beschreibender Bereich, theoretischer 
Bereich und Anwendungsbereich festgelegt. Aus diesen Forschungsgebieten ist die 
Übersetzungsausbildung in den Anwendungsbereich eingeschlossen. Ziel der Übersetzungsausbildung 
ist es, die Studierenden sowohl auf das Nachdenken und das Forschen über das Übersetzen als auch auf 
das Übersetzen vorzubereiten. Die Übersetzungsausbildung bezweckt es, den schriftlichen und 
mündlichen Ausdruck sowie die Kommunikationsfähigkeiten der Studierenden für 
Übersetzungszwecke zu entwickeln, Kompetenzen im schriftlichen und mündlichen Übersetzen zu 
erwerben und sich auf die theoretischen und methodischen Aspekte der Übersetzungswissenschaft als 
akademisches Feld auf der Grundlage von der interkulturellen Kommunikationsdimension der 
Übersetzung zu erschaffen. In dieser Studie werden zuerst die individuellen Präferenzen bei der 
Studiengangentscheidung von Studenten der Abteilung für Übersetzen und Dolmetschen- Deutsch 
dargelegt und anschließend die Übersetzungskompetenz mit allen dazu gehörigen Teilkompetenzen 
erläutert. Zuletzt wird die Translationsdidaktik in der Türkei veranschaulicht.  

Je mehr die Zahl der Universitäten in der Türkei erhöht und neuere Studiengänge angeboten werden, 
desto mehr steigt die Zahl der Studierenden an den türkischen Universitäten. Da die Türkei ein aktiver 
Teil des europäischen Hochschulwesens ist und zum „Bologna-Prozess“ angehört, bekommen die 
Absolventen also ein weltweit angesehenes Diplom. Mit der Anerkennung der Diplome auf der ganzen 
Welt, hat sich die Türkei ein ideales Land für Studierende entwickelt und lockte nicht nur einheimische 
Schüler an, sondern auch viele weitere jungen Menschen aus der ganzen Welt.  In der Türkei hat man 
die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Studiengänge zu studieren. Die Türkei verfügt nämlich über 112 
staatliche und 68 private Hochschulen. Dabei lässt es sich noch ruhig sagen, dass heutzutage in der 
Türkei das Fremdsprachenstudium ein steigender Trend ist. Und die möglichen Abteilungen bzw. 
Studiengänge, die man in der deutschen Sprache an den türkischen Universitäten studieren könnte, 
könnte man folgend erläutern; 

* Germanistik (Die deutsche Sprache und Literatur) 

* Deutschlehrerabteilung 

* Übersetzungswissenschaft / Dolmetschen-Übersetzen 

* Vergleichende Literaturwissenschaft (Komparatistik)  

Diese Studiengänge, die hier erwähnt sind, waren in den letzten Jahren besonders von den Studierenden 
bevorzugt, die entweder im Ausland (Deutschland, Österreich oder die Schweiz) geboren oder kurz nach 
der Geburt ins Ausland ausgewandert und bis zu einem bestimmten Lebensjahr dort aufgewachsen sind. 
Während ihres Aufenthaltes im Ausland hatten sie dort Schulen besucht; nach der Rückkehr in die 
Türkei gingen sie auch in türkische Schulen und machten ihr türkisches Abitur, das ihnen den Zugang 
zum Studium eröffnete. Sie hatten ein hohes Sprachniveau. Das bedeutete; alltägliche Kommunikation 
im Deutschen bildete keine Schwierigkeiten für sie und Deutsch war keine Fremdsprache. Heute hat 
dieser Trend aber nachgelassen. Diese Studiengänge werden nun auch von den anderen Studierenden, 
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die überhaupt keine oder nur wenige Vorkenntnisse in der deutschen Sprache haben, bevorzugt. Sie 
beantworten bei der Universitäts- Aufnahmeprüfung die englischen Fragen und werden dann in den 
oben genannten deutschen Studiengängen zugelassen. Sie besuchen im ersten Jahr des Studiums eine 
Vorbereitungsklasse in Deutsch und erst wenn sie ein bestimmtes Niveau in der deutschen Sprache 
erreicht haben, können sie dann mit dem Studiengang an den jeweiligen Fakultäten anfangen. Sie 
müssen aber die Vorbereitungsklasse wiederholen, wenn sie im ersten Jahr durchfallen. 

Methode 

Für die qualitative Forschung bei dieser Arbeit wurde die Interview- Methode entschieden. Für diese 
wissenschaftliche Studie wurden 60 Studierenden in ihrem ersten Semester an der Universität Trakya 
in Edirne im Jahre 2019 folgende Fragen gestellt: Warum haben Sie sich entschlossen, Fremdsprachen 
zu studieren? Warum haben Sie sich für den Studiengang Übersetzen und Dolmetschen entschieden? 
Also Warum haben sie anstelle Übersetzungswissenschaft die Studiengänge Germanistik oder 
Deutschlehrerausbildung nicht bevorzugt? Die Antworten zu diesen Fragen kamen unterschiedlich und 
ausgeprägt. Die Fragen wurden so formuliert, dass mehrere Antwortmöglichkeiten in Betracht kommen 
sollten. Die Studierenden durften also mehrere Antworten schreiben. 

Befunde/ Ergebnisteil 

Warum Studierenden der Abteilung für Übersetzen und Dolmetschen- Deutsch Fremdsprache studieren 
möchten: In der ersten Frage geht es um die Begründungen der Studierenden der Abteilung für 
Übersetzen und Dolmetschen- Deutsch. Es wurde Studierende gefragt, warum Sie sich entschlossen 
haben, Fremdsprachen zu studieren. An erster Stelle steht „Die Liebe zur Sprache“ mit 36 Antworten. 
Auf Platz Zwei steht „Wunsch, die Sprachgelegenheit zu nutzen“ mit 22 Antworten. Einerseits kann es 
davon abhängen, dass manche Studenten in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz geboren 
und aufgewachsen sind. Sie sehen diese Situation als eine Gelegenheit bzw. als eine Chance und möchten 
es nutzen. Andererseits kann es auch bedeuten, dass sich viele Studierende für die Fremdsprache 
interessieren. Als Antwort für die erste Frage kommt „Die Liebe zur Sprache und Interesse an 
verschiedenen Kulturen“ mit 20 Äußerungsraten. Weniger Antworten als die ersten Plätze sind „Ich bin 
begabt.“ (9), „Sprachnotwendigkeit“ (6) „Interesse an Sprachen“ (4) und „Der Wunsch, sich in der 
Sprache zu verbessern“ (4). Interessant ist, dass sich einige Studenten als „Schicksal“ (3), „Nicht genug 
Punkte bekommen“ (3) und „Keine Ahnung“ (2) geäußert haben. Es fällt auch auf, dass zwei Studenten 
„Notwendigkeit- zweisprachig aufgewachsen“ beantwortet haben. Diese Studenten meinen wohl, dass 
sie Fremdsprachen studieren sollten, weil sie im Ausland aufgewachsen sind. Nach den Angaben der 
ersten Frage studieren zwei Studenten Fremdsprachen, nur weil sie „Lust auf neue Sprache und neue 
Kultur“ haben. Nur einmal geäußerte Antworten sind „Der Wunsch, sich in der Sprache zu verbessern“, 
Karrierewunsch in der Sprache“, „Interkulturelle Kommunikation“, „Wunsch, türkische Kenntnisse zu 
verbessern.“, „Kein Interesse an anderen Bereichen und Studiengängen“, „Ich möchte Übersetzer 
werden“ und „Ich glaube an die Macht der Kommunikation.“    

Nach der ersten Frage kamen noch die Fragen „Warum haben Sie sich für den Studiengang Übersetzen 
und Dolmetschen entschieden? Also warum haben Sie die Studiengänge Germanistik und 
Deutschlehrerausbildung nicht bevorzugt, sondern Übersetzungswissenschaft?“ Nach der Bewertung 
der Antworten steht an erster Stelle „breites Arbeitsspektrum“ mit 43 Äußerungsraten. Auf Platz Zwei 
steht „Lust auf Übersetzen“ mit 27 Antworten. Das bedeutet, dass sich die Studierenden an der 
Universität Trakya ihrer Entscheidungen bewusst sind. Für die zweite Frage kommt danach die 
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Äußerung „aktiver und lustiger Job “ mit 15 Antworten. Weniger Antworten als die ersten Plätze sind 
„der Wunsch, sich auf zwei Sprachen zu konzentrieren’’ und „Übersetzer zu werden “ (10), „Der 
Wunsch, Kommunikationsfachleute zu werden“ (7), „Notwendigkeit“ (5), „Lieblingsjob“ (5), „Lust auf 
interkulturelle Kommunikation’’ (4), „Lust auf Sprache und Kultur zu lernen’’ (3). Interessant ist es aber 
auch, dass sich einige Studenten als „ständiger Forschungsdrang“ (2), „Interesse“ (2), „erfordert mehr 
Punkte“ (2), „mehrdimensional’’ (2), „anhaltender Wunsch, Sprache zu verwenden’’(2), „Möglichkeiten 
zur Selbstentwicklung’’(2), geäußert haben. Es sind auch Antworten, die nur einmal angegeben worden 
sind; „Bereitschaft zur Arbeit bei NATO, UN und EU“, „passend zu meiner Persönlichkeit“, „erfordert 
Begabung“, „ihre Sprache verbessern“, „gute Deutschkenntnisse“, „Umfassende und aktive 
Unterrichtsanfrage“, „Geschmackssache“, „Interesse an einer anderen Kultur“ und „nicht genug 
Punkte bekommen“. Nach der Bewertung der Angaben hat es sich auch herausgestellt, dass die 
Studierende, die als Antwort „nicht genug Punkte bekommen“ geäußert haben, lieber einen Studiengang 
in der englischen Sprache bevorzugt hätten. Und die Studierenden, die als Antwort „erfordert mehr 
Punkte“ geäußert haben, meinten, dass sie besonders den Studiengang „Dolmetschen- Übersetzen“ 
bevorzugt hatten, weil er mehr Punkte als die anderen Studiengänge wie „Germanistik und 
Deutschlehrerausbildung“ erforderte. 

Übersetzungsdidaktik in der Türkei 

Mit der Beschleunigung der Globalisierung hat die Interaktion und Kommunikation zwischen 
verschiedenen Nationen und Ländern zugenommen, wodurch der Bedarf an Übersetzungen gestiegen 
ist und Übersetzungen zu einer Aktion geworden sind, die in jedem Aspekt des Lebens eine wichtige 
Rolle spielt. Die Zahl neuer qualifizierter Studien wurde in letzter Zeit von 
Übersetzungswissenschaftlern auf der Grundlage zeitgenössischer Übersetzungstheorien und -
methoden zugenommen, um die höchste Effizienz aus der Übersetzung zu erzielen und den 
Ausgangstext auf perfekte Weise in die Zielsprache zu übertragen. Parallel zu diesen Entwicklungen 
wurden auch an den türkischen Universitäten wie auf der ganzen Welt die Abteilungen bzw. 
Studiengänge für Übersetzungsstudien erweitert und angeboten. 

Die Studierenden kommen mit unterschiedlichen Deutsch-Vorkenntnissen in diese Abteilungen und 
wenn sie keine bestimmten Vorkenntnisse in der deutschen Sprache haben, müssen sie im ersten 
Studienjahr eine Vorbereitungsklasse besuchen. Die Studierenden mit Vorkenntnissen im Deutschen 
aber können nach einem Einstufungstest in Deutsch mit dem ersten Semester direkt anfangen. Das Ziel 
des Studiums ist, dass sich die Studierenden während der gesamten 8 Semestern die nötige 
Übersetzungskompetenz aneignen, damit sie eine adäquate und erfolgreiche Übersetzungsaufgabe mit 
der gezielten Wirkung erfüllen können. Um den Begriff „Übersetzungsdidaktik“ genauer 
wahrzunehmen, ist es zunächst notwendig, den Begriff der Übersetzungskompetenz genauer zu 
verstehen.  

Die Übersetzungskompetenz beinhaltet viele Subkompetenzen, wie z.B. Sprachkompetenz, 
Kulturkompetenz, Textkompetenz, Fachkompetenz, Recherchierkompetenz, kommunikative 
Kompetenz, technische Kompetenz und Transferkompetenz. Für die Translationsdidaktik werden die 
Vorlesungen im Curriculum so angeordnet, dass die Studierenden in den ersten zwei Semestern 
schwerpunktmäßig die Kulturkompetenz und Sprachkompetenz erwerben können. In den dritten und 
vierten Semestern werden dann die Textkompetenz und technische Kompetenz schwerpunktmäßig in 
den Vorlesungen vermittelt. In den fünften und sechsten Semestern werden die Vorlesungen eingeführt, 
die mehr Sachkompetenz und Recherchierkompetenz enthalten. In den letzten Semestern des Studiums 
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werden schwerpunktmäßig Transferkompetenz, unternehmerische Kompetenz und Sachkompetenz 
beigemessen und geübt, damit die zukünftigen Übersetzer und Dolmetscher in der professionellen 
Arbeitswelt alle möglichen Aufgaben erfüllen können. Nach einem erfolgreichen und effektiven Studium 
erwartet man von den Übersetzern und Dolmetschern, dass sie alle schweren und komplizierten 
Übersetzungsaufgaben meistern und sich in ihrem weiteren Leben zurechtfinden.  

Erforderliche Übersetzungskompetenz für die Übersetzungsdidaktik 

Es wird festgestellt, dass die Aufgabe des Übersetzers eine Handlung ist, die erlernt werden muss. Vielen 
ist nicht bewusst, dass die Erstellung eines funktional übersetzten Textes ein komplexer Prozess mit 
vielschichtigen Perspektiven und unterschiedlichen Fähigkeiten ist. In den Augen der meisten Laien in 
der Gesellschaft wird die Aufgabe des Übersetzers als einfaches Phänomen angesehen, das mit 
Fremdsprachenkenntnissen bewältigt werden könnte, was aber nicht der Fall ist. In der akademischen 
Übersetzerausbildung sollen verschiedenste Informationen und ganz unterschiedliche Fähigkeiten 
vermittelt werden, die Studierende zur Bewältigung professioneller Übersetzungsaufgaben im 
Geschäftsleben benötigen. Die Vielfalt der vermittelten Informationen wird in unterschiedlichen 
Bereichen aufbereitet und die Schwerpunkte der Kompetenzübertragung sind von Text zu Text 
unterschiedlich. Nach der Übersetzungsausbildung befindet sich der Übersetzer weiterhin in einem 
kontinuierlichen Lernprozess, in dem er dieses Wissen und diese Kompetenz mit jeder 
Übersetzungsaufgabe, die er übernimmt, erweitert. Übersetzungskompetenz ist eine Reihe von 
Kompetenzen, die aus vielen Teilkompetenzen bestehen (Eruz, 2008, s. 36). 

Der Kompetenzbegriff 

Betrachtet man den Begriff „Kompetenz“ im Rahmen der Übersetzungswissenschaft und des 
Übersetzungshandelns, so zeigt sich, dass die Kompetenz nicht nur individuelle Fähigkeiten, sondern 
auch soziale Kompetenz umfasst. Es gibt keinen einzigen idealen Prozess, der kontinuierlich verfolgt 
werden muss, in dem die Aufgabe des Übersetzens stattfindet, im Gegenteil, in diesen Prozessen sollten 
jedes Mal unterschiedliche Ansätze verfolgt werden (Risku, 1998, s. 11). Übersetzungswissenschaftler 
und Linguisten haben Kompetenz auf unterschiedliche Weise definiert. Hansen (1998) definiert 
„Kompetenz“ als die Kombination von „Talent, Können und Wissen“, die sich in einer Handlung 
manifestiert. Es gibt sehr effektive Kompetenzen, die der Übersetzer bei der Übersetzung verschiedener 
Texte haben sollte. Der gemeinsame Beitrag all dieser Kompetenzen steht im Mittelpunkt der 
Übersetzungshandlung (Neubert, 2000, 6). Neubert (2000) identifizierte sieben grundlegende 
Merkmale, die bei der Beschreibung der Übersetzungskompetenz miteinander interagieren. Nach 
Neubert (2000) ist eines der wichtigsten Merkmale von Kompetenz, dass sie immer offen ist. Die hier 
genannten spezifischen Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse des Übersetzers können in manchen 
Fällen unzureichend sein und diese Kompetenzen müssen für jede Übersetzungsaufgabe entsprechend 
entwickelt und angepasst werden. Übersetzungskompetenz ist ein komplexes Phänomen mit 
unterschiedlichen Dimensionen. Um den gewünschten Erfolg zu erzielen, muss der Übersetzer über ein 
Situations- und Kontextbewusstsein verfügen. Auch wenn der Übersetzer je nach Textsorte die 
traditionellen Muster lernen sollte, ist jede Übersetzungsaktion ein separates Abenteuer und erfordert 
jedes Mal eine neue Historizität. Die Fähigkeiten eines Übersetzers variieren immer. Sie erfordert zum 
Beispiel bei einer Diplomausbildung besondere Fachkenntnisse und Erfahrungen. Ein Übersetzer kann 
nicht in jedem Fachbereich ein Experte sein. In diesem Fall muss der Übersetzer seine Fähigkeiten 
weiterentwickeln, um problemlos mit durchschnittlichen Lesern und Experten umgehen zu können. Der 
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Übersetzer kann nie so sachkundig sein wie ein erfahrener Quelltextproduzent und -Empfänger. 
Deshalb heißt es, das Ende der Kompetenz sei immer offen (Neubert, 2000, s. 5).  

Die traditionelle Auffassung, dass zum Übersetzen nur Sprachkompetenz ausreicht, hat heute ihre 
Gültigkeit verloren. Denn Übersetzen ist nicht so einfach, die Wörter im Ausgangstext einfach durch die 
Wörter im Zieltext zu ersetzen. Wie Hönig (1991) feststellt, ist die Aufgabe des Übersetzens ein sehr 
komplexer Vorgang, bei dem der Übersetzer den Ausgangstext, seine Wirkung auf die Ausgangskultur 
und sein Zielpublikum überträgt und gleichzeitig das Zielpublikum des Zieltextes berücksichtigt (Hönig, 
1991, s. 11). Daher ist die Übersetzungskompetenz, die ein Übersetzer haben muss, um in diesem 
schwierigen Prozess eine funktionale Übersetzung durchführen zu können, ein komplexes Phänomen, 
das aus vielen verschiedenen Teilkompetenzen besteht. Diese Unterkompakte werden im Folgenden in 
der Reihenfolge erklärt. Die Teilkompetenzen werden im Folgenden beschrieben.  

Sprachkompetenz 

Sprachkompetenz umfasst alle sprachlichen Kenntnisse, die für die Arbeitssprachen des Übersetzers 
spezifisch sind; grammatikalische, lexikographische, idiomatische Strukturen, visuelle und literarische 
Besonderheiten der Sprachen. Hier wird vom Übersetzer erwartet, dass er für die Entwicklung und 
Evolution der Sprache befähigt ist. Sprachkompetenz wird in Muttersprachkompetenz und 
Fremdsprachenkompetenz unterteilt, und diese Merkmale werden vom Übersetzer für beide 
Kompetenzen erwartet (Hansen, 1998, s. 341). Die Muttersprache ist ein variables Zeichensystem, das 
je nach Gesellschaft, in der ein Mensch lebenslang lebt, geprägt ist und sich mit soziokulturellen 
Interaktionen parallel zur Reifung des Sprachzentrums im Gehirn entwickelt. Sprachliche Zeichen 
haben viele Funktionen wie die Regulierung des sozialen Lebens, Identitätsbildung, Werthaltung und 
Kommunikation. Sprache wird benötigt, um einen Gedanken auszudrücken, und Gedanken werden 
benötigt, um etwas auszudrücken. Das heißt, Sprache und Denken sind miteinander verflochten. 
Sprache spiegelt den Geist der Gesellschaft wider, in der sie gesprochen wird. Ein Mensch, der sich 
seiner eigenen Seele nicht bewusst ist, kann die Seele, Mentalität und Lebensweise eines anderen nicht 
erfassen. In dem Maße, in dem diese Konzepte jedoch im Gehirn des Individuums geformt werden, 
beginnen sie, die Umwelt zu begreifen und zu gestalten, und lernen so eine andere Sprache. Daraus lässt 
sich schließen, dass das Erlernen einer Muttersprache die Grundlage für das Erlernen einer 
Zweitsprache ist. Denn während die Regeln der Sprache nach der Mentalität der Menschen geformt 
werden, die diese Sprache verwenden, führt dies auch zur Entwicklung der Sprache, indem der Gedanke 
in ein bestimmtes System gebracht wird.  

Wie bereits erwähnt, reichen Sprachkompetenz und Fremdsprachenkompetenz allein nicht aus, um eine 
funktionale Übersetzung zu erstellen, da die Übersetzungsaufgabe nicht nur die Verschiebung von 
Wörtern von einer Sprache in eine andere beinhaltet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir die 
Sprachkompetenz unterschätzen sollten. Denn Sprachkompetenz bildet letztlich eine Art Basis für alle 
Kompetenzen. 

Kulturkompetenz 

Kulturelle Kompetenz ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die ein Übersetzer haben muss, um seine 
Übersetzungsaufgabe zu erfüllen. Übersetzer brauchen interkulturelle Kompetenz, die den Transfer 
zwischen den beiden Kulturen ermöglicht, um sich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
Quell- und Zielkultur bewusst zu sein. Denn Übersetzer gelten als Kulturexperten, die mit Hilfe ihres 
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Wissens Texte erstellen, die eine spezifische Funktion in einer anderen Sprache und Kultur haben 
(Neubert, 2000, s. 9). Laut Eruz (2008) „Wenn Übersetzungskompetenz die Voraussetzung für 
Übersetzen ist, ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Ausbildung von Übersetzungskompetenz der 
kulturelle Hintergrund des Übersetzers. Die Kulturausstattung hat zwei Säulen, die erste ist die 
allgemeine Kultur des Übersetzers und die andere ist die Kultur, die er sich in seinem Beruf angeeignet 
hat, die die gesamte Übersetzungsausbildung umfasst. In diesem Fall ist der Übersetzer in der Position 
eines Experten, der weiß, was wann zu tun ist, die von ihm geschaffene Handlung zunächst in seinem 
Kopf hinterfragt und die Fähigkeit besitzt, anhand der Ergebnisse dynamische Entscheidungen zu 
treffen“ (Eruz, 2008, s. 213). Vermeer (1986) definiert Kultur als Gesamtheit von Normen, 
Konventionen, Meinungen und Werturteilen, die das Verhalten einer Gesellschaft oder eines 
Individuums lenken (Vermeer, 1986, s. 35). 

Übersetzungswissenschaftler (Witte, 2007; Amman, 2008) haben Kultur bei ihrer Untersuchung in 
soziologische Schichten unterteilt und sie als Para-, Dia- und Idiokultur bezeichnet. Heidrun Witte 
(2007) charakterisiert in seinem Werk „Die Kulturkompetenz des Übersetzers“ (Witte, 2007, s. 56) die 
Parakultur als die allgemeine Kultur der Gesellschaft. Als Beispiele für Parakultur können die türkische 
Kultur, die deutsche Kultur, die östliche Kultur und die westliche Kultur angeführt werden. Die Kulturen 
der sozialen Gruppen innerhalb der Parakulturen werden als Diakulturen bezeichnet. Als Beispiele für 
Diakultur können Berufsgruppen, politische Gruppen, regionale Gruppen, religiöse Gruppen genannt 
werden. Es sind natürlich Individuen, die sowohl Gruppenkulturen als auch die allgemeine Kultur 
konstituieren. Die Kultur des Individuums, die kleinste Einheit, aus der Gesellschaften bestehen, ist die 
Idiokultur (Witte, 2007, s. 56). Es ist unbestritten, dass die Kulturkompetenz zu den 
Pflichtkompetenzen des Übersetzers gehören sollte. Wie Reiss und Vermeer (1991) feststellten, ist 
„Übersetzung nicht nur eine sprachliche, sondern auch eine kulturelle Übertragung“ (Reiss und 
Vermmer, 1991, s. 4). Witte (2007) betont auch die Bedeutung der Kulturkompetenz, indem sie 
feststellt, dass „Übersetzung immer auch einen Kulturtransfer beinhaltet“ (Witte, 2007, s.  163). 

Textkompetenz 

Die Beherrschung einer Sprache bildet die Grundlage der Textproduktion. Übersetzer sind Experten, 
von denen erwartet wird, dass sie Texte produzieren, und sie müssen sich bewusst sein, dass Texte 
Kommunikationsmittel sind, die an ihre beabsichtigten Empfänger gesendet werden (Barczaitis, 2002, 
s. 175). Textkompetenz in der Übersetzung umfasst viele Aspekte, die für Übersetzungsprozesse wichtig 
sind. Texterfassung; Es besteht aus Teilkompetenzen wie Textanalysekompetenz und 
Textsortenkompetenz. Bevor der Übersetzer mit der Übersetzungsaktion beginnt, sollte die 
kommunikative Funktion des übersetzten Textes und seine Stellung in der Kultur erläutert werden. 
Bevor mit der hier erwähnten Textproduktion fortgefahren wird, muss die Zieltextanalyse, die sich auf 
die Anweisungen der Übersetzungsaufgabe bezieht, durchgeführt werden. Gleichzeitig wird auch eine 
Quelltextanalyse durchgeführt (Barczaitis, 2002, s. 176). Zugleich bedeutet Textanalysekompetenz, die 
Fehler im Ausgangstext und im übersetzten Text zu erkennen. Diese Mängel können zu 
Übersetzungsschwierigkeiten führen, insbesondere in Bezug auf die kontextuelle Dimension des 
Ausgangstextes. Das Erkennen dieser Fehler in der Übersetzung ist jedoch, wie gesagt, auf die 
Übersetzungskompetenz des Übersetzers zurückzuführen. Der kritische und skeptische Umgang des 
Übersetzers mit dem von ihm erstellten übersetzten Text ist ein Hinweis auf sein Expertenverhalten 
(vgl. Barczaitis, 2002, s. 177). Nach Nord (1992) kann die Textanalyse ein Werkzeug zum Erkennen von 
Problemen sein; diese Übersetzungsprobleme können auf pragmatischer, kultureller, sprachlicher und 
textlicher Ebene liegen (Nord, 1992, s. 45). Da der Übersetzer meist unter Zeitdruck arbeitet, findet er 
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keine Möglichkeit, die Texte im Detail zu prüfen und zu analysieren, was unter Umständen negative 
Folgen für die Qualität der Übersetzung haben kann. Nach Barczaitis (2002) die vergleichende 
Textkompetenz von Übersetzern, die als Experten für das Empfangen und Produzieren 
kulturspezifischer Texte in verschiedenen Sprachen und Kulturen qualifiziert sind (Barczaitis, 2002, s. 
178). Die Textsortenkompetenz gehört zur vergleichenden Textkompetenz. Bei der Textproduktion ist 
es notwendig, die Textsorten verschiedener Sprachen und dementsprechend deren Kulturen zu kennen. 
Insbesondere ist es für den Übersetzer sehr wichtig, die Texttraditionen der Sprache und Kultur zu 
beherrschen. Denn nur wenn bei der Übersetzung die Texttraditionen befolgt werden, entspricht der 
Zieltext den Erwartungen der Zielgruppe. Andernfalls produziert der Übersetzer unvollständigen und 
nicht funktionsfähigen Text. Kulturspezifische Textsortentraditionen lassen sich insbesondere durch die 
Analyse von Paralleltexten aufdecken (Barczaitis, 2002, s. 179). Reiss und Vermeer (1991) stellten fest, 
dass jede Textsorte ihre eigenen spezifischen Textsortentraditionen im Zusammenhang mit Kultur hat; 
Kulturen schaffen ihren eigenen Sprachgebrauch und Textentwurf, um die Kommunikation in sich 
selbst sicherzustellen (Reiss und Vermeer 1991, s. 177). Die Kenntnis aller Aspekte kulturspezifischer 
Textsorten gehört einerseits zur Textkompetenz, gehört aber auch zur Kulturkompetenz. 

Fachkompetenz  

Der Übersetzer benötigt Sach- und Fachkenntnisse, um den Text, den er für die Übersetzungsaufgabe 
erhält, vollständig zu verstehen. Mehr dazu gehört zum Wissen der Terminologie (Nord, 2002, s. 76). 
Der Übersetzungswissenschaftler Gerhard Budin (2002) verteidigt die Notwendigkeit von Expertise wie 
folgt: „Da heute die Spezialisierung in allen Wissenschafts-, Wirtschafts-, Rechts- und 
Sozialwissenschaften und allen anderen Spezialisierungen im Vordergrund steht, müssten sich 
Übersetzer auf einige Spezialgebiete (Fachbereiche) spezialisieren“ (Budin, 2002, s. 77). Zum 
Verständnis von Fachtexten ist ein sehr breites Fachwissen erforderlich. Das Verstehen von Texten ist 
Voraussetzung für die Erstellung von Funktionstexten in der Zielsprache. Um die 
Übersetzungskompetenz von Fachtexten zu verbessern, ist die Verinnerlichung der Fach- und 
Fachkenntnisse erforderlich. Dies kann durch eine vergleichende Analyse der Fachtexte in der 
Muttersprache und in der Fremdsprache möglich sein. 

Recherchierkompetenz 

Nord (2002) betont, dass der Übersetzer über Recherchefähigkeiten verfügen sollte mit dem Ausdruck 
„Wenn wir Informationen bereitstellen, die wir nicht haben, sprechen wir über Recherche“ (Nord, 2002, 
s. 75). Der Übersetzer muss die fehlenden Fach-, Sprach- und Kulturkenntnisse durch geeignete 
Recherchemethoden ergänzen. Dies ist Teil des Arbeitsprozesses des Übersetzers. Im Allgemeinen kann 
Unkenntnis in den Begriffen des Fachgebiets, im Hintergrundwissen, im historischen und kulturellen 
Hintergrund eines Textes liegen. Der Übersetzer sollte so viel Wissen wie möglich in möglichst vielen 
verschiedenen Bereichen haben, aber dennoch ist der Übersetzer kein wandelndes Lexikon, daher ist 
die richtige Methode und Methode in der Forschung sehr wichtig. Laut Nord (2002) ist es besonders 
wichtig zu wissen, wo man nach Informationen suchen kann. Bei Übersetzungsproblemen, die sich 
beispielsweise aus Textsortenkonventionen ergeben, ist es notwendig, auf parallele Texte zu verweisen. 
Ebenso ist es möglich, bei Problemen, die sich aus kulturellen Unterschieden ergeben, von Hilfstexten 
zu profitieren (Nord, 2002, s. 67). Mit der Recherchierkompetenz sollte noch betont werden, dass 
Wörterbücher als Forschungsressourcen, keine Priorität haben sollten. Wörterbücher werden zunächst 
verwendet, um Fremdwörter zu lernen, deren Bedeutung in der Zielsprache unbekannt ist. Es mag auf 
den ersten Blick wie ein logischer Schritt erscheinen, einen solchen Weg zu gehen, kann aber oft zu 
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Enttäuschungen führen. Denn meist ist das Wort in der Zielsprache nicht auffindbar (Nord, 2002, s. 
69). Nord (2002) stellt fest, dass Hilfstexte bei Übersetzungsproblemen viel nützlicher sind als 
Wörterbücher. Ergänzende Texte können zumindest unterschiedliche Ansätze für die Detailforschung 
bieten (ebd.). Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf die Forschungseinstellungen ist die korrekte 
Bewertung der Qualität und Zuverlässigkeit der Forschungsquelle. Wenn beispielsweise im Internet 
nach parallelen Texten gesucht wird, sind hier die Fragen zu stellen; wer der Autor ist, der Grad der 
Fachkenntnis des Autors zum Thema, die Art der Website und wo der Text veröffentlicht wird (Barczaitis 
2002, s. 178). Generell können Übersetzer notwendige Informationen bei ihren Arbeitgebern, 
Kommunikationspartnern, anderen Übersetzern und Experten oder in Lexika, Fachbüchern, 
Terminologien, Wissensdatenbanken, Wörterbüchern und Paralleltexten erkundigen. Mit anderen 
Worten, die Forschung muss sich nicht nur dann auf Wörterbücher beschränken, wenn Übersetzer die 
korrekte Verwendung von Begriffen nicht kennen (Risku, 1998, s. 207). Heutzutage ist es möglich, alle 
Arten von umfassenden Informationen im Internet viel schneller und müheloser zu erreichen. Zwar ist 
auch die Forschung mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden, der jedoch keinesfalls als 
Unzulänglichkeit angesehen werden sollte. Wenn ein Übersetzer nicht die notwendige Zeit und Mühe 
für den Rechercheprozess aufwendet, bedeutet dies nicht, dass er ein besserer Übersetzungsexperte ist 
(Risku, 1998, s. 208). 

Kommunikative Kompetenz 

Kommunikative Kompetenz ist eine wichtige Kompetenz, die der Übersetzer, von dem erwartet wird, 
dass er ein Kommunikationsspezialist sein sollte, damit er mit dem Arbeitgeber zusammenarbeiten und 
die Übersetzungsaufgabe übernehmen kann. Der Übersetzer sollte kommunikativ genug sein, um die 
fehlenden Kenntnisse bei den Experten nachfragen zu können. Er muss sich davon überzeugt sein, dass 
er ein Teil der Übersetzungskette ist. Um die Schwierigkeiten bei den Übersetzungsaufgaben zu 
überwältigen, sollte der Übersetzer kommunikative Kompetenz haben. 

Technische Kompetenz   

Das Berufsbild der Übersetzer hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. Technische Kompetenz 
wurde in den Erläuterungen zu Übersetzerkompetenzen zwar nicht berücksichtigt, wurde aber 
insbesondere in den letzten Jahren als unabdingbare Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Übersetzern im Hinblick auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische 
Veränderungsprozesse gesehen. Technologie hat in jüngster Zeit ihren Platz in einer Vielzahl sich 
ständig weiterentwickelnder und komplexer Geschäftsprozesse für Sprach- und 
Informationsverarbeiter, für teil- oder vollautomatische Übersetzungen, um Informationsdesign für 
konkrete Zwecke zu schaffen (vgl. Budin, 2005, s.2). Neben den Kenntnissen der Computertypisierung 
und des Einsatzes für die Forschung umfasst die Technische Kompetenz auch die Kenntnis vieler 
verschiedener multimedialer Werkzeuge wie Spracherkennung, Terminologische Entwicklung sowie 
Aufbau, Nutzung und Pflege von Datenbanken, zur Erstellung der Terminologie und das Verfolgen der 
Entwicklungen im Bereich Sprache, Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Transferkompetenz 

In der Transferkompetenz handelt es sich um Transferstrategien vom Ausgangstext zum Zieltext. Die 
Kompetenz, die alle anderen Kompetenzen vervollständigt, ist die Transferkompetenz. Ohne diesen 
besonderen Besitz sind alle anderen Besitztümer nutzlos. Denn diese Kompetenz ist die Fähigkeit, die 
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den ausgebildeten Übersetzer von den Laien unterscheidet. Es geht also darum, das Original in 
geeigneter Weise in die Zielsprache zu übertragen und transferieren. Nur wenn dem Übersetzer diese 
Aufgabe gelingt, hat er einen funktionalen Text erstellt (vgl. Neubert, 2000, s. 10). Bei der Übersetzung 
gibt es keinen logischen Prozess. Es gibt sehr komplexe und kompetenzfordernde Prozesse, die 
Übersetzer zum Ziel bringen können. Manchmal muss der Übersetzer alle möglichen Werkzeuge, 
einschließlich kompetenter Experten, verwenden, um seine Arbeit funktionstüchtig auszuführen. Der 
Übersetzer sollte in der Lage sein, mit allen möglichen komplexen Situationen umzugehen und sich auf 
die Lösung verschiedener Probleme zu spezialisieren (vgl. Risku, 1998, s. 12).  

Schlussfolgerung 

Es kann geschlussfolgert werden, dass sich der Übersetzer bei bestimmten Qualifikationen an den 
Ausgangstext in seiner ursprünglichen Form hält und die Übersetzungsarbeit unter Berücksichtigung 
der spezifischen Kriterien des Zieltextes durchführt. Hiermit kann es als gesichert angesehen werden, 
dass der Übersetzer eine Verantwortung und berücksichtigt viele Übersetzungselemente trägt. Elemente 
wie Kultur, Sprache, Stil, Textart dienen als Werkzeug, um zu den Texten zu gelangen, die die Übersetzer 
während der Übersetzungsarbeit erstellen werden. Der Übersetzer sollte das Konzept der 
Übersetzungskompetenz besitzen und die Wirkung des Ausgangstextes korrekt zum Zieltext übertragen. 
Als Ergebnis dieser Arbeit lässt sich festhalten, dass es keinen einzigen idealen Prozess gibt, der 
kontinuierlich verfolgt werden muss, in dem die Aufgabe des Übersetzens stattfindet. Ganz im Gegenteil 
sollten in allen Prozessen jedes Mal unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. Aus diesem Grund sollten 
die Übersetzer eine bestimmte Übersetzungskompetenz haben, um in diesem schwierigen Prozess eine 
funktionale Übersetzungsaufgabe durchführen zu können. Die Abteilungen für Übersetzen und 
Dolmetschen- Deutsch an den türkischen Universitäten bieten Studierenden vielfältige Möglichkeiten, 
ihr Studium über den Erwerb der vorgesehenen Teilkompetenzen hinaus individuell auszugestalten. In 
dieser vorliegenden Arbeit wurde dargestellt, wie die unterschiedlichen Kompetenzen zu den 
Grundvoraussetzungen des Berufes der Übersetzer gehört. Die meisten Studierenden der Abteilung 
Dolmetschen und Übersetzen- Deutsch an der Universität Trakya haben Sie sich für den Studiengang 
bewusst entschieden und möchten den Beruf gern ausüben. Sie wählen besonders diesen Studiengang 
aus, weil das Studium ihnen ein breites Arbeitsspektrum anbietet. Absolventen der Abteilung 
Dolmetschen und Übersetzen-Deutsch können mit dem erworbenen Diplom in vielen unterschiedlichen 
Berufen arbeiten, wenn sie sich ausreichend entwickeln und auf einem bestimmten Fachbereich 
spezialisieren. Hieraus ergibt sich, dass auch Lernprozesse bei der Entwicklung von 
Übersetzungskompetenz sehr wichtig sind. Denn in diesen Prozessen werden Basiskompetenzen 
erworben und diese Kompetenzen immer als Feedback genutzt. Der Kompetenzerwerb vermittelt den 
Studierenden den Umgang mit Problemen und Zeitdruck in Übersetzungsprozessen. Ab einer gewissen 
Phase ist sich der Student, bzw. der Übersetzerkandidat nun bewusst, wie er die Lücken im Wortschatz 
füllen und die Defizite ausgleichen kann. Übersetzungskompetenz ist eine Reihe von Prozessen, die in 
Etappen ablaufen. Im Rahmen der Übersetzungsausbildung ist es notwendig, die grundlegenden 
Faktoren zu untersuchen, die diese Prozesse beeinflussen. Eine lohnenswerte Aufgabe für zukünftige 
Untersuchungen wäre, wie diese Lernprozesse in anderen Fremdsprachen der Übersetzungsausbildung 
gestalten würden. 
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72-Necib Mahfûz’un “Evlâdu Hâratinâ” adl  roman n n Türkçe ve ngilizce 
çevirilerinin kar la t r lmas   

Ercan BARAN1 

APA: Baran, E. (2022). Necib Mahfûz’un “Evlâdu Hâratinâ” adl  roman n n Türkçe ve ngilizce 
çevirilerinin kar la t r lmas . RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1141-1154. 
DOI: 10.29000/rumelide.1074099. 

Öz 

Necip Mahfûz, M s rl  olup tüm dünyaca tan nan ünlü bir roman yazar d r. Yazar n dünyaca tan n r 
olmas nda hiç üphesiz 1988 de Nobel Edebiyat ödülünü almas n n büyük pay  vard r. Yazar 
anlat lar nda toplumsal sorunlar  ele almakla kalmay p, ülkenin siyasal sorunlar yla da ilgili olarak 
mesajlar n  sembolik romanlar yla vermeye çal m t r. Yazar kendi ülkesindeki Cemal Abdunnas r 
ve benzeri tiranlar için özellikle sembolik roman  Evlâdu Hâratinâ’y  yazm t r. Yazar bu roman n  
öncelikle günlük olarak yay nlanan el-Ehram gazetesinde 1959 y l nda ne retmi  ve bu roman 
sebebiyle baz  s k nt lar ya am t r. Yazar n roman n n M s r’da bas lamayaca na dair resmi bir 
yasak olmamas na ra men roman n n bas m  yazar n ölümünün hemen ard ndan M s r’da 2006 
y l nda yap lm t r. Evlâdu Hâratinâ adl  sembolik anlat  M s r’da ki diktatör Cemal Abdunnas r ve 
gibilerini ele tirirken ayn  zamanda Sami dinlerin k ssalar n n ana çerçevesini olu turdu u adil bir 
düzen ve sosyal adalet aray n  roman nda bize anlatmaktad r. Müellif bu roman nda dinsiz bilimin 
bizlere felaket getirece ini anlatmak istemektedir. Dünyada yay nlanan sanatsal eserlerin kaynak 
dilden hedef dile çevirileri önem arz etmekte olup okuyucunun sanatsal anlat lar  okurken zevk 
almas  önem arz etmektedir. Bu da çeviriyi ve çeviride e de erlili i önemli hale getirip çeviri 
stratejilerinin önemini art rmaktad r. Çeviriyi yapan çevirmenin kaynak dile hâkim oldu u kadar 
hedef dile de hâkim olmas  çeviriden okuma yaparken al nan okuma hazz n  art racakt r. Bu 
makalede Evlâdu Hâratinâ adl  roman ara dil ngilizceden ve Arapçadan olmak üzere iki Türkçe 
çevirisi ile Kahire’deki Amerikan Üniversitesinin yapt  ngilizce dâhil üç çevirisi e de erlilik 
kapsam nda kar la t r l p olup farkl  çeviri stratejileri aç s ndan da de erlendirilmi tir. 

Anahtar kelimeler: Necib Mahfûz, Cemal Abdunnas r, Evlâdu Hâratinâ, çeviri stratejileri, 
e de erlilik 

Comparison of Turkish and English translations of Naguib Mahfouz's novel 
"Evladu Haratina" 

Abstract  

Nagu b Mahfoûz, is a famous Egyptian novelist who is known all over the world. Undoubtedly, the 
fact that he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1988 played a major role in the author's 
world-renown. The author not only deals with social problems in his narratives, but also tries to give 
his messages about the political problems of the country with his symbolic novels. The author first 
published this novel in the daily al-Ehram newspaper in 1959 and experienced some difficulties due 
to this novel. Although there is no official ban that the author's novel cannot be published in Egypt, 
the publication of his novel took place in Egypt in 2006, right after the author's death. While the 
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symbolic narrative Evlâdu Haratinâ criticizes the dictator Jamal Abdunnasir and others in Egypt, it 
also tells us in his novel the search for a just order and social justice, which is the main frame of the 
stories of Semitic religions. In this novel, the author wants to explain that irreligious science will bring 
disaster to us. In this article, the novel Evlâdu Haratinâ is compared in terms of equivalence and 
evaluated in terms of different translation strategies, with two Turkish translations from the 
intermediate language English and Arabic, and three translations made by the American University 
in Cairo, including English. 

Keywords: Nagu b Mahfoûz, Jamal Abdunnasir, Evlâdu Haratinâ, translation strategies, 
equivalence 

Giri  

Yazar, M s r’da ve Arap dünyas nda öncü romanc lardan kabul edilmektedir. Yazar antiemperyalist 
tarihi üç roman na ek olarak toplumsal sorunlar  ele alan ele tirel romanlar yla da mesajlar n  topluma 
sembolik kurgu yoluyla iletmeyi ba arm t r. 

1911’de Kahire’de Cemâliyye semtinde dünyaya gelen (Baran, 2015:18) yazar Kahire’de ki Abbâsiye 
semtine ta n p ilk ve orta ö renimini orada tamamlar. ( itani, 1980:13). Abbâsiye zengin, fakir her 
kesimden insan n ya ad  ( itani, 1980:10) Ramazan ay nda toplumun bütün kesimlerin bir araya gelip 
kayna t  bir yerdi. M s r d ndan Kahire’ye gelenler de Abbâsiyye’de tekkeler de misafir edilirdi. 
M s r’da ki bu tekkeler yazar n kurgular nda kendilerine yer bulur ( itani, 1980:11). 

Yazar n babas  siyaseti seven biri olarak M s r’ n önde gelen siyasi figürlerinden Mustafa Kâmil, Sa’d 
Zaglûl ve Muhammed Ferid’i överdi.  Müellif, üçlemesinde Muhammed Abdulcevad figürüyle babas n  
tasvir eder. Yazar n babas  memurlu u b rak p ticarete at lm t r. 65 ya nda (Nakka , 1997:19) ölen 
babas n n Kur’an okumas ndan (Nakka , 1997:13), içki ve kumar oynamamas ndan ( itani, 1980:15) 
evde dinin önemsendi i anla lmaktad r (Nakka , 1997:13; itani, 1980:14). Yazar Hikâyâtu Hâratinâ 
(Soka m z n Hikâyeleri) roman nda çocukluk günlerini kurgulam t r ( itani: 1980:13). Yazar n babas  
1937 y l nda ölür ( itani: 1980:15). 

Edebiyat ele tirmenleri, yazar’ n kutsallarla ilgili dü ünceleri ve kurgular na yans malar  üzerine 
yorumlar ileri sürmü lerdir. Mahfûz’un din adamlar  konusundaki tavr  önemlidir. Yazar, kutsal 
aylardan olan Ramazan da Hüseyniye’ye sesi güzel din adamlar ndan olan eyh Ali Mahmud’u 
dinlemeye gider ve orada arkada lar yla otururdu. Öyleki sabah n geç saatlerinde bile yazar  kutsal 
yerlerde görmek mümkündü(Abdu'l-Aziz, 2006:34; itani, 1980:19,21). Yazar güzel Kur’an okuyan 
Abdussamed’i (1927-1988) dinledi i gibi kutsallar  ve kutsal adamlar  ayr  de erlendirirdi (Abdu'l-Aziz, 
2006:29). Müellif’in peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin’e önem verip her daim onun 
makam na gereken de eri vermi tir. Bu da onun kutsallara ve kutsallar n sembollerine verdi i de eri 
göstermesi aças ndan önem arz etmektedir (Abdu'l-Aziz, 2006:40). 

Yazar yirmi be inde üniversite okuyaca  bölümle ilgili olarak karar vermede çeli kiye dü mü  olup, 
edebiyat m  yoksa felsefe mi okumal y m diye dü ünüp en sonunda edebiyat okumaya karar verir ve 
1936 y l nda üniversiteye ba lar (Abd'u'l-Aziz, 2006:37,41). Müellif eserlerini yay nlamak istedi inde 
hiçbir yay nevi yay nlamak istemez. Devreye o devrin tan nan simalar ndan Abdulhamit Cûde es-Sahhâr 
girer ve yazardan k sa hikâye yazmas n  ister. Kahire Üçlemesi romanlar n  ilk ba ta bir kitapta 
bast rmak isteyen yazara es-Sahhâr üç ayr  kitap olarak bast rmas n  tavsiye eder. Yazar’ n üçlemesi de 
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böylece ortaya ç km t r (Mahfûz, 1988:294). Onun ilk hikâye seçkisini dahi es-Sahhâr yapm t r 
( itani, 1980:38). 

Müsellif’in yabanc  bir yazar olan James Bayki’ye ait olan bir eseri ngilizceden Arapçaya çevirir ( itani, 
1980:39). Yazar tasavvufun önde gelen airlerinden olan ranl  Hâf z irâzî’den etkilenir ve bu 
duygular n  bir tekke roman  olan Harafish Destan  (Mahfûz, 2013) adl  anlat s nda tasvir eder ( itani, 
1980:42). 

Yazar Arap Edebiyat n n ilk dönemlerine ait kanon eserleri okumad  gibi Felsefe ve Edebiyat 
aras ndaki sorunlar  ele alan eserler yazmak ister. Yazar ngilizlere kar  bir antiemperyalist tav r 
olu turmak amac yla Firavun medeniyetindeki direni i öven tarihi romanlar yazar ( itani, 1980:43). 
Müellif’in ilk dönem olan Firavunlarla alakal  anlat lar kurgulamas , Selâme Musa’n n yazar  etkiledi ini 
göstermektedir (Mahfûz, 1996:11). Yazar n üniversiteden hocas  olan eyh Mustafa Abdurrezzâk, yazar  
tarihi kurgulara olan ilgisi dolay s yla Corci Zeydan aras nda paralellik kurar. Yazar Firavunlar dönemi 
ne ait üç tarihi direni  roman  yazar. Yazar, ngilizlere kar  bir direni  edebiyat  geli tirilmesi gerekti ini 
dü ünüp Firavun hanedanlar na ait dönemi anlat lar nda kullan r. Müellif, üç tarihi anlat s n  
antiemperyalist bir çizgide ngilizlere kar  yazarak anlat lar nda bu tür yönetimlerden kurtulmak 
istedi ini ifade eder ( itani, 1980:44). 

1919 Devrimi ve 1952 Darbesi yazar aç s ndan anlaml  olup yazar bu devrimlere ba lang çta olumlu 
yakla sa da 1952 darbesine bak  zamanla de i mi tir. Yazar, 1967 y l nda yap lan Arap srail sava nda 
al nan yenilgiye de çok üzülmü tür ( itani, 1980:54). Müellif, siyaseti sevmesine ra men siyasete 
at lmam t r (Nakka , 1995:21). Müellif, Sa’d Zaglul’u siyasetçi olarak çok sevdi ini ama onu göremedi i 
için üzüldü ünü ifade etmektedir (Abdu'l-Aziz, 2006:294). 

Yazar M s r’ n önde gelen gazetesi olan el-Ehram’da 1959 y l nda Evlâdu Hâratinâ adl  anlat s n  günlük 
olarak tefrika eder ve çe itli sorunlar ya ar.  Yazar n ülkesinde resmi bir yasak olmasa da roman  
yay nlanamaz. Ta ki ölüm tarihi olan 2006 y l na kadar. Süheyl dris 1967 y l nda Lübnan Beyrutta  
Dâru’l-Adâb yay nevi ad na bu roman  basar (Nakka , 1995:160; itani, 2007:20) 

Nobel ödülünü 1988 tarihinde alan (Nakka , 1997:68; Er, 2012:157; Nakka , 1995:31; itani, 2007:5) 

Mahfûz,  “ srail’i güçle durduram yorsak ba ka bir çözüm bulmal y z”  diye konu ur.  (Nakka , 
1997:27) nsanlar Mahfûz’un haks z yere Nobel edebiyat ödülü ald n  söyleyerek ele tirirler. Bu 
ele tirilerine de srail’i desteklemesini gösterirler (Ke k, 1979:227) Yazar kendisini haks z yere 
ele tirenlere unu söyler: : “yapt klar mdan sorumluyum belik söylediklerimde hata yapm  olabilirim 
ama ihanet etti imi söyleyen yalan söyler ne yapt ysam ülkem ad na yapt m.” (Abdu'l-Aziz, 
2006:176). Romantik Cibrân gibi baz  edebiyatç lar yazar n böyle bir ödülü alabilece ini vurgular (el-
Hamisi, 2011:16). 

eyh Ömer Abdurrahman gibi önde gelen selefi eyhlerin fetvalar ndan dolay  1994’te (Nakka , 1995:8) 
bu fetvadan etkilenen bir genç yazara suikast düzenler ( itani, 2007:20) ve yazar n sa  eli felç olur 
( itani, 2007:15). Yazar 2006 y l nda 95 y ll k ömrünü tamamlayarak Kahire’de vefat eder (Mahfûz, 
2015:1). 

1. Çeviride e de erlilik  

Evlâdu Hâratinâ (Mahallemizin Çocuklar ) roman na ait e de erlilikle ilgili de erlendirmelerden önce 
çeviride e de erlilik ve e de ersizlik konusuna de inilecektir. 
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nsan hayat nda farkl  alanlar oldu u gibi bu alanlara ili kin çevirilerde farkl l k göstermektedir. Çeviri, 
edebiyata, kutsallara görsel sanatlardan olan sinemaya kadar çe itlilik göstermektedir. Çeviri estetiksel 
haz aç s ndan da önemlidir. Çeviri sadece kendi içerisinde kaynak dilden erek dile çeviri i i de il kaynak 
dildeki bütün ögeleri oldu u gibi erek dile de aktarmad r. Her kültürde farkl l klar oldu u içinde bazen 
çeviri yapmak zorla maktad r. te burada da çeviri stratejileri devreye girmektedir (Aksoy, 2002:7). 

Çeviride iki yakla m söz konusudur. Çeviri yap l rken yerelle tirme ve yabanc la t rma söz konusu 
olabilir. Bu durumda okuru olumlu veya olumsuz etkileyebilir (Snell-Hornby, 2006:10). Çeviri yap lacak 
metin öteki dile çevrildi inde art k çevirmenin izlerini ta maktad r. (Göktürk, 2016:104,105).  

Tercüme yap l rken önemli olan e de erlili i hey yönden sa layabilmektir (Akta , 1996:94). Çeviride 
as l olan biçimsel e de erlik uyumu sonra anlam uyumudur (Nida ve Taber, 1982:24).  ki dilde var 
olmak için okur kitlesi göz ard  edilmemelidir (Newmark, 1988:83). Bununla birlikte, tercümanlar n 
farkl  bir dilde yaz lm  kaynak bir eserin içeri ini de i tirmeden hedef metne çevirmeleri çeviri için 
oldukça önemli bir husustur (Bölükba , 2020:2875). 

2.Çeviriye dair stratejiler 

ki dilli çeviride baz  stratejilerin gözetilmesi gerekir. (Y ld z, 2019:242, 243). Yeteri derecede düzgün 
bir çeviri ortaya konamazsa stratejiler devreye girmelidir (Suçin, 2013:30). Çevirmenin iki dile hâkim 
olmas  okuyucuda estetiksel hazz  art r r (el-Cah z, 2003:137). Dolay s yla, mütercimler kendi 
yorumlar n  çevirilere katm lard r (Bölükba , 2021: 562). 

E de ersizli i azaltmak için çevirmenler u stratejilere ba vurabilir (Munday, 2001:56-59; Kurt, 
2019:52). 

1. Ödünç alma: As l metinden öteki dile ögelerin aynen aktar lmas d r (Yaz c , 2011:65).  

2. Öykünme: As l metindeki ögenin öteki dile birebir aktar lmas d r.  

3. Birebir çeviri: As l metni öteki dile biçimsel anlamda oldu u gibi aktarmakt r. 

4. Yer De i tirme: Bu yöntemde kaynak dildeki ö eler anlam  de i meden hedef dile aktar l r.  

5. Dönü türüm / De i tirme: As l metindeki anlam di er dile aktar l rken de i ebilir (Berk, 2005: 138). 
Bu ba lamda; Arap- slam dünyas n n farkl  ilim alanlar nda ilerlemesinde önemli katk s  olan Beytu’l-
Hikme’de, görev yapan mütercimler tercüme ettikleri eserleri günümüze yak n bir anlay la Arapçaya 
aktarm lard r. Çünkü tercümelerini kelime kelime yapmak yerine metinlerde geçen eksik ve yanl  
bilgileri düzelterek Arapçaya aktarm lard r (Bölükba , 2021:27). 

6. E de erlik Düzeyi: As l metindeki ifadenin erek metne aktar l rken deyim ve atasözlerinin de 
kullan lmas d r (Do ru, 2011:73). 

7. Uyarlama: As l metni öteki dile çevirirken e de erlili in sa lanamad  e de ersizlik durumlar nda 
uyarlama yap l r (Berk, 2005:57). Tercümede, bir durumun veya anlam n bir dilden ba ka bir dile 
aktar lmas  söz konusudur. Teknik anlamda “tercüme faaliyetleri” medeniyetlerin ve kültürlerin 
birbirleriyle kar la p etkile im kurmalar  s ras nda, belli bir birikime sahip eserlerin kar l kl  olarak 
nakledilmesidir (Bölükba , 2020:1007). 
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Newmark, (1988) çeviri stratejilerini u ekilde s ralam t r:  

1.Aktar m: As l metindeki ögenin öteki dile do ru bir ekilde aktar lmas d r. 

2.Yerlile tirme: Kaynak metin erek metne aktar l rken as l dil ve erek dil dikkate al n r.  

3.Kültürel e de erlik: As l dildeki kültürel ögelerin öteki dilde de kar l n n bulunmaya çal lmas d r. 

4. levsel e de erlik: As l dildeki ögenin erek dilde kar l n n bulunmaya çal lmas d r. 

5.Betimleyici e de erlik: As l dildeki ögenin öteki dilde birden fazla kelime ile aç klanmas d r.  

6.Çok bile enli tahlil: As l metindeki kelimelerin öteki dilde kar l n n bulunamamas  durumunda ek 
sözcük bulmakt r. 

7.E  anlaml l k: Kaynak dili erek dilde birebir biçimsel ve anlamsal anlamda çevirmeye çal p 
e de ersizli i yok etmektir. 

8.Öykünme/ al nt lama: As l metindeki dil bilgisel ögelerin öteki dilde birebir kar lanmas yla 
çevrilmesidir.  

9.Yer de i tirme: As l metindeki dil bilgisel ögelerin öteki dilde de yerlerinin de i tirilerek 
kar l klar n n verilmesidir.   

10.Düzenleme: As l metnin anla lamamas  ya da e de ersizli in oldu u durumlarda öteki dilde yeni 
düzenleme yap lmas d r. 

11.Makul standart çeviri yapma: Kaynak dildeki ögelerin kar l klar n n bulunamamas  durumunda erek 
dilde makul düzeyde kar l n n bulunmaya çal lmas d r. 

12.Ödünleme/ telafi: As l dildeki ögenin sembolik olmas  durumunda öteki dilde farkl  kar l klarla bunu 
ifade etmeye çal mad r. 

13.Redaksiyon ve geni letme: As l metindeki zay f bir ifadenin öteki dilde güçlü bir eklide ifade 
edilmesidir. 

14.Aç mlama: As l dildeki ögenin erek metinde anla lamamas  durumunda kelime ilave ederek 
aç klamad r.  

15.Çift süreç kullan m : As l dildeki ögenin birkaç stratejiyle çevrilmesidir. 

16.Notlar, eklemeler, aç klamalar: Kaynak metnin öteki dilde anla lmas  ad na aç klamalar eklemedir. 

17.Ç karma: As l dildeki bir kelimenin öteki dile aktar l rken çevirmence yaz lmamas d r (Newmark, 
2010: 81-93)  

Stratejiler konusunda farkl  görü ler bulunmakta olup stratejilerde de i mektedir. Bu stratejistlerden 
biri olan Baker çeviride e de erlili i öyle verir (Baker, 2011: 23-47). 
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1. Genelle tirme – Üst Anlaml : As l metinde yer alan bir ögenin öteki dile daha geni  anlaml  olarak 
ifade edilmesidir. 

2. Özelle tirme – Alt Anlaml : As l metinde yer alan bir ögenin öteki dile daha dar anlaml  olarak ifade 
edilmesidir (Dickins, 2017:77) 

3. Kültürel kame: Dillerde farkl l klar n olmas  ve kültürel farkl l klar dikkate al nd nda as l dildeki 
kelimenin erek dilde kar l n n bulunmaya çal lmas d r. 

4. Kültürel Ödünçleme: As l dildeki bir ögenin oldu u gibi öteki dile aktar lmas d r. 

5. Aç mlama: As l dildeki bir dil bilgisel ögenin öteki dilde dil bilgisel kar l klar n n bulunmaya 
çal lmas d r. 

6. Ç karma: As l dildeki ögelerin baz  k s mlar n n öteki dilde ç kar lmas d r. 

7. Aç klama: As l dildeki bir ögenin öteki dilde kar l  yoksa aç klama yaparak ya da dipnot vererek 
anlatma yoluna gidilir (Aksan, 2015:76). 

Venuti çeviri stratejilerinin birbirlerine benzedi ini ifade eder (Venuti, 2004:20-21).  

3. Yap lan dört çeviride e de erlilik ve e de ersizlik 

Kaynak dilden uruk yay nevinin bask s ,  Kahirede’ki Amerika Üniversitesinin kaynak dilden erek dile 
yapt  ngilizce çeviri, Leyla Basmac  Tonguç’un ara dil ngilizceden Türkçe’ye yapt  çeviri ve Ercan 
Baran’ n kaynak dilden öteki dil olan Türkçeye çevirisi de erlendirilecektir. Çeviriler u s raya göre 
de erlendirilmi tir. 

1.Necip Mahfûz, Evlâdu Hâratinâ, Dâru’  urûk, 9. Bask , Kahire 2011. 

2.Naguib Mahfouz, Children of The Alley, The American Un versity In Cairo Press, Kahire 2001. 
(Arapçadan Çeviri) 

3.Necip Mahfûz, Cebelavi Soka n n Çocuklar , Çev. Leyla Tonguç Basmac , 4. Bask , stanbul 2012. (Ara 
dil Avrupa ngilizcesinden Çeviri) 

4.Ercan Baran Evlâdu Hâratinâ, (Arapçadan Çeviri) 

4. Çeviri kar la t rma örnekleri 

Tablo 1 

uruk       )s.5( 

Amerikan 
Üniversitesi  

R faa; Arafa (s. Giri ) 

Leyla Basmac  
Tonguç 

Kitab n giri  k s mdaki içindekiler ve içerisindeki yaz l  olan isimler olmad  gibi kitap 
içerisinde de baz  isimler yanl  yaz lm t r. R fâ a R fat; Arefe Arif eklinde yaz lm . 
(s.175, 365) 

Ercan Baran  R fâ a; Arefe (s.5) 
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Roman n Türkiye’de Cebelavi Soka n n Çocuklar  ad yla yap lan 14. bask s nda Leyla Basma Tonguç’un 
yapt  çeviride kitab n as l ad  Awlad haratina olarak geçerken; 1. Bas m  2010 y l nda yap lan roman n 
çevirisinde kitab n as l ad  Asr al-Hubb olarak birebir u ekilde yaz lm t r: 

“Bu kitap Arapçada ilk kez Asr al-Hubb ad yla bas lm t r. Bu çeviri The American University in Cairo 
Press arac l yla çevrilmi tir” diye yaz l d r. Hâlbuki Kahire Amerikan Üniversitesi Mahfûz’un kitab n  
ngilizceye Ch ldren of The Alley olarak çevirmi tir ve kitab n ba  sayfas nda Arapças  olarak da öyle 

yaz l d r: 

“First published in Arabic in 1959 as Awlad haratina” bu cümleden anlad m z K rm z  Kedi ad na 
çeviren Leyla Basmac  Tonguç ngilizce k sm na bakmam  ve dikkat etmemi  oldu udur. Tonguç’un 
Kahire ngilizcesini bile dikkate alsa bu isimleri do ru yazaca n  dü ünmekteyiz. Ama K rm z  kedi 
yay nevinin yay n haklar n  Kahire Amerikan Üniversitesinden almas na ra men çevirmen Leyla 
Basmac  Tonguç Avrupa bask s n  önceleyip bu bask dan çeviri yapm t r. Çünkü kitab  Cebelavi 
Soka n n Çocuklar  diye Türkçeye çevirmi tir. Oysa Kahire Amerikan ngilizcesindeki çevirinin kar l  
Soka m z n Çocuklar d r. Çevirmen burada biçimsel e  de erlili i ihmal etti i gibi isimlerinin sembolik 
olmas ndan dolay  anlam kayb na u rad ndan dinamiksel e de erlili i de ihmal edip uygun bir çeviri 
yapmayarak e de erlilik stratejilerini ihmal etmi  ve as l/erek metne sad k kalmam t r.  

Yap lan çeviriler içerisinde sadece Leyla Basmac  Tonguç’un yanl  çeviri yapt n  di er çevirilerin 
istenen e de erlili i sa layamay p ekleme yapt n  görüyoruz. Kahire Amerikan Üniversitesinin 
yapt  birebir çeviri e de erlilikle uygulanmaya çal lm t r. Ancak Tonguç kaynak metinden hedef 
metne çevirirken ara metin olan ngilizceden yararlanm  ve bu k sm  da yanl  çevirerek e de ersizli i 
öncelemi tir.  

Tablo 2 

uruk        )7s.( 

Amerikan 
Üniversitesi 

But this ancestor of ours is a puzzle (s.3) 

Leyla Basmac  
Tonguç 

Ama büyükbabam z gerçekten bir muammad r! (s.5) 

Ercan Baran Ama büyükbabam z da tam bir muammad r. (s.7) 

uruk Yay nlar nca 2006 y l nda ilk bask s  yap lan çevirinin Arapças nda gerçekten kelimesi ve 
Kahire’de bulunan Amerikan Üniversitesinin Arapçadan ngilizce’ye yapt  çeviride gerçekten anlam n  
veren really bulunmamakta ama anlam na gelen but kelimesi cümleye ekleme yap lm t r. Leyla 
Basmac  Tonguç’ta kaynak dilde olmayan gerçekten anlam na gelen really kelimesini eklemi tir. Burada 
bütün çeviriler, kaynak dildeki anlam  biçimsel ve dinamik e de erlik olarak hedef dile do ru 
aktarm t r. 3. Çeviride bu, gerçekten ve tam kelimelerini cümlelere ekleyerek burada dinamik 
e de erlili i biçimsel e de erlili e öncelemi lerdir. Kaynak dildeki anlam, hedef dile aktar l rken 
de i tirebilir. Bu yolla hedef metindeki bak  aç s  de i tirilir veya yeniden düzenlenir. Buna çeviri 
stratejisinde De i tirme/ Dönü türüm diyoruz ki bu strateji burada uygulanm t r. 
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Tablo 3 

uruk         )s.8( 

Amerikan 
Üniversitesi 

His much-talked-about Ten conditions. (s.4) 

Leyla Basmac  
Tonguç 

Herkesin dilinde olan On art ’yd . (s.6) 

Ercan Baran Dedikodusu çokça yap lan On Emir’di. 

Kaynak dilde     her ne kadar on art olarak geçse de Allah emredece i için on emir olarak 
hedef dile çevrilmesi daha isabetli olur diye dü ünüyoruz. Asl nda burada en ba ta ele tirilmesi gereken 
yazar n kendisidir. Dini bir kavram  yani On Emir’i On art olarak vermekte hatal d r denebilir. Çünkü 
Tevrat, ncil ve Kuran’  Kerim de art de il emir olarak verilmi tir. Bu noktada yazar kavram n asl na 
sad k kalmayarak de i tirme yoluna gitmi tir. Arada nüans fark  vard r denilebilir ama Allah’ n 
emretti i dü ünülürse bu hassasiyet daha iyi anla labilir dü üncesindeyiz. Kaynak kültürdeki bir 
ögenin erek dile ayn  ögelerle aktar m n  ödünçleme yoluyla yaparken yap lan bu çeviride bunun 
gerçekle medi ini görüyoruz. Oysaki “Emir” kelimesi Arapçadan Newmark’ n kültürel ödünçleme 
stratejisi yoluyla al nabilirdi. 

Amerikan Üniversitesinin yapt  çeviride talk yerine gossip fiili kullan labilirdi. Her ne kadar ikisinde 
de dedikodu anlam  olsa da talk daha çok konu mak ama gossip daha çok dedikodu yapmak manas nda 
kullan ld  için Amerikan Üniversitesinin kaynak dilden hedef dil olan ngilizce’ye yanl  çeviri yapt n  
dü ünmekteyiz. Amerikan Üniversitesi hem biçimsel ve hem dinamiksel e de erlili i ihmal ederek 
e de erlili i sa layamam t r.  

Yazar kelimeyi anlat s nda yanl  kullan nca hedef dil ngilizce ve ara dil olan ngilizce’den Türkçe’ye 
yap lan çeviride dolay s yla yanl  çevrilmi tir. Leyla Basmac  Tonguç’ta On art diye çevirmi tir. 
Dedikodu kelimesini ise herkesin dilinde olan diye çevirmi tir. Tonguç burada Arapça ‘da verilen  ve 
ngilizce’de verilen much kelimesinin anlam n  vermeyerek biçimsel ve dinamiksel e de erlili i ihmal 

ederek e de erlili i sa layamam t r.  

Baran’ n ise çevirisinde hem biçimsel hem dinamiksel e de erlili i sa lad n  görüyoruz. 

Tablo 4 

uruk  )s.11(  

Amerikan 
Üniversitesi 

The Benefactor … (s.9) 

Leyla Basmac  
Tonguç 

Hay rsever adam... (s.11) 

Ercan Baran Cebelâvî (s.11) 

Kaynak dilde vâk f olarak ifade edilen kelime sembolik olarak kullan lm t r. Burada vâk f kelimesinden 
kas t hay r da tan de il tüm kâinat n ve M s r’ n sahibi Cebelâvî’dir. Kahire’deki Amerikan 
Üniversitesinin Arapçadan yapt  çeviride vâk f kelimesini hay rsever olarak çevirdi ini görüyoruz. 
Leyla Basmac  Tonguç ise vâk f kelimesini ara dil olan ngilizceden hay rsever olarak çevirmi tir. 
Tonguç’un biçimsel içeri i sa lamaya çal rken dinamiksel e de erlili i ve sembolik anlam  ihmal 
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etti ini görüyoruz. Tonguç, Newmark’ n betimleyici e de erlik stratejisini uygulamaya çal m  ve 
sözcü ü sözcü üne çeviri yolunu seçmi tir. 

Ercan Baran ise; verilen sembolik ifadeyi alarak metinde ad  geçenin vâk f kelimesi olmad n  ve yazar n 
Cebelâvî kelimesini imledi ini anlatarak çevirir. Baran bu kelime üzerinden aç klama yoluna gitmi tir. 
Burada Baran’ n hem biçimsel hem dinamiksel e de erlili i sa lad n  dü ünüyoruz. Leyla Basmac  
Tonguç Arapça bilmeyip ara dilden çeviri yapt  için vâk f kelimesinin metnin içerisinde sembolik 
olarak kullan ld n  görmemi tir. in as l ilginç taraf  ise Arapçadan ngilizce’ye çeviri yapan ekibin bu 
kelimeyi aç mlayarak yanl  çevirmesidir. 

Tablo 5 

uruk    )s.11(     

Amerikan 
Üniversitesi 

The chamber door (Kabul salonu) (s.9) 

Leyla Basmac  
Tonguç 

Salonun büyük kap s na (s.11) 

Ercan Baran Bahçenin selaml nda2 (s.11) 

Kaynak dilde selaml k slam ülkelerine ait bir kavram olarak ifade edilirken Kahire’deki Amerikan 
Üniversitesinin Arapçadan yapt  çeviride selaml k kelimesini kabul salonu olarak çevirdi ini 
görüyoruz. Bir ifadenin erek dile ayn  ögelerle aktar m n  kültürel ödünçleme yoluyla yaparken yap lan 
bu çeviride bunun gerçekle medi ini görüyoruz. Leyla Basmac  Tonguç ise selaml k kelimesini ara dil 
olan ngilizceden salon olarak çevirmi tir. Tonguç’un biçimsel içeri i sa lamaya çal rken dinamiksel 
e de erlili i ihmal etti ini görüyoruz. Ayr ca kaynak dilde yer alan bir kelime erek dile uyarlanarak 
aktar labilir. Biz bu stratejiye aç mlama diyoruz ki Tonguç bu cümlede bunu yapm t r. Bir öge e de er 
bir kar l k olmay nca bunlar dipnot ile verilir ki biz buna aç klama diyoruz. Tonguç bu stratejiyi de 
çevirisinde uygulamam t r.  

Ercan Baran ise; kaynak kültürdeki bir ögeyi erek dile Newmark’ n çeviri stratejisine göre ayn  ifadeyle 
aktar p, kültürel ö eleri aynen alarak kültürel ödünçleme stratejisini uygulam t r. Burada Baran’ n hem 
biçimsel hem dinamiksel e de erlili i sa lad n  dü ünüyoruz. Leyla Basmac  Tonguç Arapça bilmeyip 
ara dilden çeviri yapt  için selaml k kelimesini atlam t r. Tonguç Arapça bilse o kelimeyi kültürel 
ödünçleme yoluyla al rd  diye dü ünmek istiyoruz. 

Tablo 6 
uruk      13    

Amerikan 
Üniversitesi 

I am your father. (s.10) 

Leyla Basmac  
Tonguç 

Baban m ne de olsa. (s.12) 

Ercan Baran Seni dünyaya getiren benim.  

                                                             
2  Yap lar n erkek topluluklar n kullan m na ayr lm  olan bölümüne selaml k ad  verilir. 
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Amerikan Üniversitesi kaynak dil olan Arapçadan hedef dil olan ngilizce’ye yapt  çeviride       
ilgi zamiri ile ba layan s fat ortaç olan s la cümlesini isim tamlamas  eklinde vermi tir. As l metinde var 
olan herhangi bir ibare, hedef dile uyarlanarak aktar l r. Olmas  gereken yan cümlenin s fat ortaç ekleri 
olan an-esi-mez-ar-dik-ecek-mi  ekleriyle çevrilmesidir. Amerikan Üniversitesi kaynak dilden hedef dile 
çeviri yaparken yan cümle yapmayarak biçimsel e de erlili i ihlal etti i gibi dinamiksel e de erlili i de 
sa layamam t r.  

Leyla Basmac  Tonguç ta yan cümle olan s fat ortaç yani s la cümlesini ihmal ederek çeviri yaparak çeviri 
de olmas  gereken biçimsel e de erlili i ihmal etmi  ve dinamiksel e de erlili i de sa layamam t r. 
Burada vurgulanan babal k de il dünyaya getirenin kim oldu u vurgusu yap larak vefa duygusunun 
baba taraf ndan öncelenmesidir. Bu noktada hem Kahirede’ki Amerikan Üniversitesi hem de Leyla 
Basmac  Tonguç çeviride e de erlili i sa layamam t r. Kahire’de ki Amerikan Üniversitesi ve Leyla 
Basmac  Tonguç Newmark n çeviri stratejilerinden olan yer de i tirmeyi çevirilerinde yapm lard r. Yer 
de i tirme yönteminde ö eler ayn  olarak erek dile aktar l r. Ayr ca kaynak dilde yer alan zarflar , hedef 
dile fiil eklinde aktarmak mümkündür. Burada yan cümle olan ilgi zamiri cümlesi farkl  aktar lm t r.  

Ercan Baran ise; yan cümle olan s fat ortaç cümlesini yani s la cümlesini fiile getirdi i s fat ortaç eki olan 
–en eki ile yaparak getiren eklinde tercüme ederek hem biçimsel hem dinamiksel e de erlili i 
sa lam t r.  fiilinin burada s fat ortaç durumuna geçip –en ekini fiile vererek fiillikten ç kt n  
görüyoruz. E er burada literal çeviri yap p birebir anlam n  verirsek –seni do uran benim-anlam  ç kar 
ki bu yanl  bir çeviri olur. Çünkü bir erkek çocuk do uramayaca  için dolayl  yolla da olsa ki inin 
do mas ndaki katk s n  belirtmek için Baran -seni dünyaya getiren benim- diye çevirmi tir. Ki bu çeviri 
hedef dilde anlam  kar lamaktad r. 

Tablo 7 
uruk            13    

Amerikan 

Üniversitesi 

Be quiet for your own good, you fool! (Kendi iyili in sus ey aptal) (s.11)  

Leyla Basmac  

Tonguç 

Kendi iyili in için sus, seni budala. (s.13) 

Ercan Baran Kendi iyili in için çeneni kapa bre cahil.  

Amerikan Üniversitesi kaynak dil olan Arapçadan hedef dil olan ngilizce’ye yapt  çeviride fool yani 
aptal kelimesi d nda e de erlili i biçimsel ve dinamiksel olarak sa lam t r. Aptal, bön, budala a a  
yukar  ayn  anlamlar  vermektedir. Leyla Basmac  Tonguç bundan olsa gerek aptal kelimesi yerine 
budala kelimesini tercih etmeyi ye lemi tir. 

Ercan Baran ise; As l kültürdeki bir ifadeyi erek dile kültürel ö eleri ödünç almak suretiyle kültürel 
ödünçleme ve yerlile tirme stratejisini uygulayarak cahil ve bre kelimelerini Türkçeye aktarm t r. 
Yazar n ve insan m z n al k oldu u bir kelime olan cahil ve bre kelimelerinin tercih edilmesi 
e de erlili i daha da sa lamla t rarak okura daha ak c  bir çeviri sunmaktad r. Burada Baran’ n cahil ve 
bre kelimesini alarak hem biçimsel hem dinamiksel e de erlili i sa layarak literal çeviriyi ihmal 
etmedi i ileti imsel çeviri stratejisine de uygun davranm t r. 
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Tablo 8 

uruk      14 

Amerikan 
Üniversitesi 

I hear and obey (s.11) 

Leyla Basmac  
Tonguç 

Söylediklerini duydum ve sana itaat edece im. (s.13) 

Ercan Baran Ba  üstüne!3 

  dinlemek  itaat etmek olarak anlam n  verebiliriz. Ama burada deyimsel bir anlam söz 
konusudur. Yazar bu deyimsel anlam  bilerek kullanarak anlat m  daha da ak c  hale getirmi tir. 
Kahire’deki Amerikan Üniversitesi kaynak dil olan Arapçadan hedef dil olan ngilizce’ye çevirirken ben 
i itirim ve itaat ederim diye çevirmi tir. ngilizce kar l  için “Yes. Sir.” veya “with pleasure” 
denilebilirdi. Biçimsel ve dinamiksel e de erlilik anlam nda bak ld nda bu deyimin ngilizceye 
aktar l rken eksik aktar ld n  e de erlili in tam sa lanamad n  dü ünüyoruz. Leyla Basmac  Tonguç 
ise ara dil ngilizceden hedef/erek dil Türkçe’ye çevirirken deyimsel bir ifadeyi düz cümle eklinde 
aktarmay  tercih ederek biçimsel ve anlamsal e de erlili i sa layamam  olup e de ersizli i 
öncelemi tir. Bu noktada biz Newmark n uyarlama ve Venuti’nin yerlile tirme stratejisine kat larak 
kendi kültürümüzdeki deyimsel ifadelere ba vurarak metni daha anla l r ve ak c  hale getiriyoruz. 

Ercan Baran ise;      bu deyimsel ifadeyi birebir çevirerek Venuti’nin uyarlama ve yerlile tirme 
stratejisine kat larak kendi kültürümüze ak c  bir ekilde çevirmi tir. Bu anlamda Baran biçimsel 
e de erlili i atlamadan dinamik e de erlili i daha güzel ifade etme imkân  yakalam t r. Bu deyim 
ayetlerde ve filmlerde çokça kar m za ç kmaktad r. 

Tablo 9 

uruk       14 

Amerikan 
Üniversitesi 

Yes, Father. (s.11) 

Leyla Basmac  
Tonguç 

Evet, baba, dedi. (s.13) 

Ercan Baran Emrin olur ey babam  

    kelime grubunda deyimsel bir anlam söz konusudur. Yazar bu deyimsel anlam  bilerek 
kullanarak anlat m  daha da ak c  hale getirmi tir. Kahire’deki Amerikan Üniversitesi kaynak dil olan 
Arapçadan hedef dil olan ngilizce’ye çevirirken evet baba diye çevirmi tir. ngilizce kar l  için “Yes. 
Sir.” veya “with pleasure” denilebilirdi. Biçimsel ve dinamiksel e de erlilik anlam nda bak ld nda bu 
deyimin ngilizceye aktar l rken eksik aktar ld n  e de erlili in tam sa lanamad n  dü ünüyoruz. 
Leyla Basmac  Tonguç ise ara dil ngilizceden hedef/erek dil Türkçe’ye çevirirken deyimsel ifadeyi düz 
bir cümle eklinde aktarmay  tercih ederek biçimsel ve anlamsal e de erlili i sa layamam t r. Bu 
noktada biz Venuti’nin yerlile tirme stratejisine kat larak kendi kültürümüzdeki deyimsel ifadelere 
ba vurarak metni daha anla l r ve ak c  hale getiriyoruz. 

                                                             
3  Bir iste in, bir buyru un yerine getirilece ini belirtmek için “peki”, “peki efendim”, “emredersiniz” gibi kullan l r. 
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Ercan Baran ise;        bu deyimsel ifadeyi birebir çevirerek Newmark n uyarlama ve Venuti’nin 
yerlile tirme stratejisine kat larak kendi kültürümüze çevirmi tir. Bu anlamda Baran biçimsel 
e de erlili i atlamadan dinamik e de erlili i daha güzel ifade etme imkân  yakalam t r. Bu deyim 
özellikle sava  filmlerinde çokça kar m za ç kan bir deyimdir. 

Tablo 10 

uruk      14 

Amerikan 
Üniversitesi 

I will obey. (s.11) 

Leyla Basmac  
Tonguç 

taat edece im. (s.13) 

Ercan Baran Siz nas l uygun görürseniz. 

         kelime grubunda deyimsel bir anlam söz konusudur. Yazar bu deyimsel anlam  bilerek 
kullanarak anlat m  daha da ak c  hale getirmi tir. Kahire’deki Amerikan Üniversitesi kaynak dil olan 
Arapçadan hedef dil olan ngilizce’ye çevirirken itaat edece im diye çevirmi tir. ngilizce kar l  için 
“Yes. Sir.” veya “with pleasure” denilebilirdi. Biçimsel ve dinamiksel e de erlilik anlam nda bak ld nda 
bu deyimin ngilizceye aktar l rken eksik aktar ld n  e de erlili in tam sa lanamad n  dü ünüyoruz. 
Leyla Basmac  Tonguç ise ara dil ngilizceden hedef/erek dil Türkçe’ye çevirirken deyimsel ifadeyi düz 
bir cümle eklinde aktarmay  tercih ederek biçimsel ve anlamsal e de erlili i sa layamam t r. Bu 
noktada biz Venuti’nin yerlile tirme stratejisine kat larak kendi kültürümüzdeki deyimsel ifadelere 
ba vurarak metni daha anla l r ve ak c  hale getiriyoruz.  

Ercan Baran ise;          bu deyimsel ifadeyi Türkiye’nin do usunda kullan lan ba mla 
beraber veya ba m gözüm üstüne ifadelerini “Siz nas l uygun görürseniz” diye birebir çevirmi tir. 
Newmark n uyarlama ve Venuti’nin yerlile tirme stratejisine kat larak kendi kültürümüze çevirmi tir. 
Bu anlamda Baran biçimsel e de erlili i atlamadan dinamik e de erlili i daha güzel ifade etme imkân  
yakalam t r. Bu deyim özellikle sava  filmlerinde çokça kar m za ç kan bir deyimdir. Leyla Basmac  
Tonguç’un yapt  çeviride e de ersizli i önceledi i ve düzgün bir çeviri yapmad  söylenebilir.  

Sonuç 

Çeviride e de erlilik kaynak metnin anlam n  koruyarak hedef dile aktarma faaliyetidir. Çeviride 
istenilen ba ar n n elde edilebilmesi için baz  çeviri yöntemlerinin kullan lmas  gerekir. Ayr ca tercüme 
i ini yapan mütercimin kaynak ve hedef dilin gramer kurallar na vak f olmas  çeviride istenilen düzeyde 
ba ar  elde edilmesi için oldukça önemli bir husustur. Dolay s yla, Necip Mahfûz’un üç çevirisi 
e de erlilik bak m nda ele al nm t r. Evlâdu Hâratinâ roman n n 3 farkl  çevirisini yapan 
mütercimlerin çeviri yöntemleri ele al narak incelenmi tir. Çevirmenler kaynak dildeki kültürel ifadeleri 
hedef metne çevirirken ileti imsel çeviriyi tercih etmi lerdir. Ayr ca hedef dilde bulamad klar  ifadeleri 
dipnot veya metin içi aç klamalarla aktarm lard r. Ancak Leyla Basmac  Tonguç çevirisini ara dil olan 
ngilizceden yapt  için roman içerisinde birçok yanl l klar bar nd rmakta olup buda çeviride biçimsel 

ve dinamiksel e de erlili i bozmaktad r. Ayr ca yazar n kendisi de On Emir gibi kavramsal 
kullan mlarda On art yaz m n  tercih ederek dinlerdeki orijinalli e sad k kalmayarak farkl  bir kullan m 
tercih etmi tir. Kaynak dil Arapçadan hedef dil ngilizceye çeviride de çeviri hatalar  mevcut olup bu 
hatalar makalede incelenmi tir 
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73-Sosyolojik eksende kültürel diplomasi ve çeviri1 

Fahriye ÇAKIR2 

Nesrin TEK N ÇET N3 

APA: Çak r, F. & Tekin Çetin, N. (2022). Sosyolojik eksende kültürel diplomasi ve çeviri. RumeliDE 
Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1155-1190. DOI: 10.29000/rumelide.1074134. 

Öz 

Bu çal mada kültürel diplomasi, çeviri ve yumu ak güç alanlar n n Pierre Bourdieu sosyolojisi 
ekseninde birle ebilme durum ve olas l klar  üzerinde durulmaktad r. Çevirinin kültürel diplomasi ve 
yumu ak güç alanlar nda kültürel, sosyal ve ekonomik sermaye formuna bürünerek 
araçsalla t r labilirli i sorunsal  irdelenmektedir. Söz konusu üç alan n Pierre Bourdieu sosyolojik 
evreninde konumlanabilmeleri ve birbirleri ile nesnel ba nt lar kurabilme olas l klar  farkl  aç lardan 
ele al nmaktad r. Bourdieu’nün geni  sosyoloji evreninden çal man n kapsam ve s n rl klar na 
uygunlu u aç s ndan simgesel iktidar n siyasal iktisad  kuram  tercih edilmi tir. Siyasal ça r m n 
d nda genel olarak iktidar kavram  yeterlili i sembolize eden bir içeri e sahiptir. Bourdieu kavram n 
kapsam n  geni letmekte ve erk, yeterlilik olarak tan mlamaktad r. Simgesel iktidar, kendi kabulünü 
sa lamak için yeterince yap labilen bu dayatmalar n sürdürülebilirli i ölçüsünde kabul edilebilir bir 
iktidar türüdür. Simgesel iktidar gücü oldu u kadar inanc  da gerekli k lan bir tür alg sal de i im ve 
dönü üm yaratan simgesel etki etme becerisidir. Bu yönüyle yumu ak güç ile benzerlik ta makta, 
kültürel diplomasi ile özellikle illusio ba lam nda ba nt  kurmaktad r. Simgesel iktidar, ilgili 
alanlar n habitus olu umunda da önemli bir etkiye sahiptir. En genel tan m yla politika ve ekonomi 
birlikteli i olarak ifade edilebilecek olan siyasal iktisat, her iki alan  da hem sermaye hem illusio hem 
de araç ba lam nda birle tirmektedir. lgili kuram iki alan n çeviriyi araç ve sermaye olarak 
kullanabilmesi ayn  zamanda mücadele alanlar ndaki sermaye döngüsünde çeviriden 
faydalanabilmesi için gerekli simgesel zemini sunmaktad r. Bu durum çal mada betimleyici bir 
anlat mla aktar lmaktad r. 

Anahtar kelimeler: kültürel diplomasi, yumu ak güç, çeviri, Pierre Bourdieu, sosyoloji 

Cultural diplomacy and translation on the axis sociological  

Abstract 

In this study, the situation and possibilities of combining cultural diplomacy, translation and soft 
power fields in the axis of Pierre Bourdieu's sociology are emphasized. The question of 
instrumentalization of translation in cultural diplomacy and soft power fields by taking the form of 
cultural, social and economic capital is examined. The possibilities of these three fields to be located 
in Pierre Bourdieu’s sociological universe and to establish objective relations with each other are 
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discussed from different perspectives.Political economy theory of symbolic power was preferred in 
terms of compatibility with the scope and limitations of our study among Bourdieu's wide sociological 
universe. Apart from its political connotation, the concept of power in general has a content that 
symbolizes competence. Bourdieu expands the scope of the concept and defines power as 
competence. Symbolic power is an acceptable type of power to the extent that these impositions are 
sustained enough to ensure its own acceptance. Symbolic power is the ability of symbolic influence 
that creates a kind of perceptual change and transformation that requires belief as well as power. In 
this respect, it is similar to soft power and relates to cultural diplomacy, especially in the context of 
illusio. Symbolic power also has an important effect on the formation of habitus of related fields. 
Political economy, which can be expressed as the union of politics and economy in its most general 
definition, combines both fields in the context of capital, illusio and instrument. The related theory 
provides the necessary symbolic ground for the two fields to use translation as a tool and capital, as 
well as to benefit from translation in the capitalistic cycle in the fields of struggle. This situation is 
conveyed in a descriptive way in the study. 

Keywords:cultural diplomacy, soft power, translation, Pierre Bourdieu, sociology 

Giri  

Kültürel diplomasi, devletleraras  kültür temelli gerilimlerin do mas  durumunda gerekli araçlar  
kullanarak uluslararas  arenaya bar  ve ho görü politikas n n yay lmas n  sa layan modern bir 
diplomasi türüdür. Bu araçlar n en önemlisi diyalogdur; dolay s  ile dildir. Söz konusu durum çeviriyi, 
devletleraras  ileti imde jeopolitik bir güce dönü türmektedir. Kültürel diplomasi ve çeviri birlikteli ini 
çevirmen, metin ya da kaynak/erek kültür aç s ndan ele almaktansa; kültürel, ekonomik ve sosyal 
sermaye boyutuyla irdelemeyi hedefleyen çal ma; kültürel diplomasi ve çeviriyi uygun sosyoloji 
kuramlar  çerçevesinde birle tirecektir. Ayr ca sosyal aktörlerin kültürel habitusunun bilinç, ön bilinç 
ve bilinçd  düzeydeki etkinli inin kültürel diplomasiyi etkileme derecesi ve bu etkinin çeviriye yans ma 
ekli ele al nacakt r. Çal ma bu yönüyle kültürel diplomasi ve çeviri alan ndaki aktörleri holistik aç dan 

inceleyen farkl  bir yakla m sunmaktad r. 

Çeviriye ve kültürel diplomasiye uyarlanabilecek sosyoloji kuramlar  aras nda Niklas Luhmann’ n 
sistem kuram , Pierre Bourdieu’nün alan kuram  ve simgesel iktidar n siyasal iktisad  say labilir. Çeviriyi 
sosyolojik ba lamda irdeleyen pek çok çal ma Bourdieu’nün alan kuram n  temel almay  tercih 
ederken; çal man n di er sacaya n n kültürel diplomasi olmas  nedeniyle simgesel iktidar n siyasal 
iktisad  öncelenmi tir. Bu kuramda Bourdieu, kültürün ve iktidar n sermayele tirilebilirli ini, simgesel 
ç kar n sosyolojik boyutunu, Saussure’ün dil modelinin baz al nd  simgesel form sosyolojisinin ikili 
kar tl klar n  ele alm t r. lgili kuram arac l yla uluslar , kendi s n rlar  d nda görünür k lan kültürel 
diplomasi ve onun yard mc  arac  olarak çevirinin yumu ak güç konumunu elde etme ko ullar  
sorgulanm t r. Diplomaside ya anan kültürel paradigma k r lmas  çeviribilim alan nda da ya anm t r 
ve kültürü önceleyen çal malar ön plana ç km t r. Bu noktada Lawrence Venuti, Antoine Berman ve 
André Lefevere gibi isimleri anmak yerinde olacakt r. Çeviriye güç ili kileri aç s ndan yakla an bu 
kuramc lardan Venuti, çeviriyi rksal ayr mc l a, rkç  söylemlere, kültür narsisizmine ve 
emperyalizmine kar  aç lan bir sava , bir mücadele eylemi eklinde yorumlamaktad r. Çevirmeni 
kültürel bilince sirayet eden bir aktör olarak de erlendirirken; çeviri stratejilerinin erek kültürün 
uluslararas  arenada sahip oldu u hiyerar ik konum, ötekile tirme ayg tlar  ve kültürel ötekiyle 
ili kilerinin göz önünde bulundurularak seçilmesi gereklili ine de inmektedir (Venuti, 1995: 20, 309). 
Venuti bu bak  aç s yla kültürel diplomasi ve çok kültürlülü ün ürünü olan çeviri birlikteli inin önem 
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derecesini gözler önüne sermektedir; nitekim kültürel diplomasi küreselle menin kültürel kimliklere 
yönelik tehdidine kar  olu turulmu  silahs z bir sava t r. 

Çeviriyi sosyal bir pratik olarak tan mlayan Lefevere hem metin düzlemindeki manipülatif müdahalelere 
hem de sosyal güçlerin etkisi alt ndaki üretim süreçlerinin kontrol ve yönetiminden sorumlu kültürel 
ayg tlara vurgu yapmak için yeniden yaz m (rewriting) kavram n  geli tirmi tir. Patronaj sistemi belirli 
bir ideoloji etraf nda toplanan bireyleri, topluluklar  ve kurumlar  etkisi alt na almaktad r. Lefevere’e 
göre çeviri; sosyal pratik olmas n n yan  s ra kültürel bir sermayedir. Bourdieu’nün kültürel sermaye, 
ekonomik sermaye, sosyal ve/veya simgesel sermaye kavramlar n n çeviri alan na uyarlanabilece ini 
ileri sürer. Lefevere’in bak  aç s na göre; yeniden yaz m kavram  bu kavramlara yak n bir içeri e 
sahiptir. Kültürel sermayenin tan t m , yay lmas  ve yönetilmesine (politik diktesine) katk da bulundu u 
gibi, ürün olarak kaynak kültüre sa layaca  getiri bak m ndan ekonomik sermayeye dönü mekte ve son 
olarak çeviri eylemindeki aktörlerin statüleri aç s ndan sosyal sermaye ekline bürünmektedir (Lefevere 
& Bassnett, 1998: 41-56). Çeviri sadece kültürleraras  bir köprü de il ayn  zamanda kültürel geli im 
arac d r. Uluslararas  arenadaki sosyal aktörlerin eylemlerini, söylemlerini yönlendirme etkisinin yan  
s ra çeviri; bir ulusun d  politikada kültürel imaj n  yans tan, yard mc  bir araç rolünü üstlenmektedir. 

Antoine Berman çeviribilimin çeviri deneyimini analiz eden, tan mlayan ve onu yöneten bir kuramdan 
ziyade; çeviri deneyiminin yans t c  onar m  oldu u görü ünü ileri sürer. Berman’ n çeviribilime 
yakla m  ile Bourdieu’nün sosyolojik yakla mlar  aras nda paralellik kurulabilir. Özellikle simgesel 
sermaye, habitus, illusio ve alan kavramlar  boyutuyla iki kuramc n n dü ünceleri aras nda benzerlik 
oldu u kan s na var labilir. Çeviriye ili kin sosyo-analitik alg  fikrinin etkisi alt nda kalan Berman, 
tarihsellik ve çeviri eyleminde merkezi konumda yer alan çevirmen üzerine dü ünülmesi gereklili ini 
vurgulamaktad r. Berman’ n deneyim ve yans ma kavramlar  felsefi temelli olmakla birlikte 
Bourdieu’nün pratik ve dü ünümsellik kavramlar yla benzer içeri e sahiptir (Gouanvic, 2007: 79-90). 
Alan kavram na gelince ise; disiplinleraras  niteli iyle çeviribilim gerçe in tek bir yönünü ele alarak 
kuram ve uygulama alanlar n  olu turamaz. Bu yönüyle de kapal  alandan uzak aral kl  alan profili çizer 
(Berman, 2012: 19). Habitusun bedene dâhil olmas yla birlikte önbilinç, bilinç, bilinçd  habitusun 
etkisi alt na girer ve bu durumda bireysel ve sosyal bir etkinlik olarak çeviri eyleminin her daim nesnel 
ve bilinçli olmas  beklenmemelidir. Çeviriyi bazen bilinçd  faktörler yönlendirebilir. Bu faktörler 
bireysel olabilece i gibi kültürel temelli de olabilir ve bu noktada kültürel diplomasinin, kültürel 
bilinçd n n somut bir arac  olabilme derecesi irdelenmi tir. 

Sosyal dün ve gelece in harmanland  kültürün, simgesel sermaye formuna dönü mesi ulus iktidar n  
hem ulus s n rlar  içerisinde hem de uluslararas  arenada sosyo-politik aç dan oldu u kadar iktisadi 
ba lamda da etkilemektedir. Bu do rultuda iktidar kültürel diplomasi için en uygun araçlar  seçebilme 
sorumlulu unu ta maktad r. Bu araçlar aras nda dil dolay s yla da çeviri önemli bir statüye sahiptir. 
Çal mada söz konusu sosyolog ve çeviri kuramc lar  kültürel diplomasi etraf nda birle tirilmi  ve 
Bourdieu’nün kavramsal evreninde konum edinme olas l klar  incelenmi tir. 

Kültürel diplomasi alan  ve habitus 

Bourdieu, ara t rmalar n n merkezine iktidar ili kilerini oturtur ve iktidar biçimleri üzerine özenle 
e ilir. Bourdieu sosyolojisi simgesel metalar, kültürel sermaye ve günlük ya am n her a amas na 
konumlanan kurumsal temelli s n fland rmalarla varl k bulan iktidar türleri ve i leni leri üzerine 
dü ünce geli tirmemize yard mc  olur. Sosyal dünya yarat mlar n  yeniden üretim tahakkümün ürünü 
olarak kabul eder. Sosyal s n flar n hiyerar ik düzeninin olu umu ve devaml l nda etkin olan simgesel 
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iktidar, sermaye ve simgesel iddet kuram n  geli tirir (Swartz; 2015: 45). Bourdieu sosyolojisinde 
iktidar analizleri ana noktay  olu turmaktad r; bunun yan  s ra çal malar nda öne ç kan alan-sermaye-
habitus üçlemesi onun kuram ve prati i birle tirme arzusuna yard mc  olan araçlard r. Bu üçleme onun 
kuramlar n  daha nesnel ve gözlemlenir k lmas nda etkin silahlar d r. 

Bourdieu’de alan, iktidar mücadelelerinin ya and  simgesel bir noktad r. Alan, güç ili kilerinden 
do an, sermaye ve oyuncular aras ndaki hiyerar i ve tahakküm sistemini aktifle tiren muhalif konum 
ürünü görü leri sunmaktad r. Bunu yaparken destek ald  araç sosyal tarihtir (Bourdieu&Wacquant; 
1992: 107,238; Akt. Swartz; 2015: 47). Alanlara eyleyiciler, u runa iktidar mücadelesine girecekleri 
illusio ve beraberlerinde getirdikleri sermayeler ile dâhil olurlar fakat alandaki varl klar n  habituslar na 
borçludurlar. “Habitus toplumsal yap n n içselle tirilmesi ve yarat c  tepkiler geli tirme becerisidir. (…) 
Habitus herhangi bir ey yapman n ko uludur ve ayn  zamanda verili davran  motiflerinin yeniden 
üretiminde önemli bir faktördür” (Calhoun; 2015: 75). Habitusun, simgesel iddet ile aras ndaki s k  
ba a daha önce de inmi tik; bu a amada da alan ile ba lant s  üzerine e ilme gereklili i do mu tur.  

Her çe it bilgi bir in a etkinli i gerektirir ve bu etkinlik salt bir zihin üretimi de ildir. Habitus mekanik 
bir al kanl k sistemini de il dünya ile girilen aktif ve yarat c  ili ki a lar n  yans tmaktad r.  
Pratikler/eylemler anl k uyaranlarla ekillenmez, her eylemin ard nda sosyal uzamda sahip oldu u bir 
geçmi  yatmaktad r. Bu geçmi i birey alanda habitusu ile harmanlar. Nitekim habitus toplumsal n 
bedende in a edili iyle görünürlük kazan r ve alanla yap land r l r. Alan habitus için do rudan anlam 
ifade ediyor ve ç karla donat lm  ise alg sal düzlemde habitusun evi oluverir. Habitus kendisini üreten 
nesnel ko ullarla benzerlik ya da özde lik kurabilen durumlarla kar  kar ya kald nda bilinçli bir 
eylem veya içsel bir niyet olmaks z n uyumluluk gösterir. Habitus etki gücünü alandan al r (Bourdieu & 
Wacquant; 2014: 111-127). Habitusun alanla özellikle de iktisadi alanla aras nda organik bir uyum söz 
konusudur. Ç kara uygunluk ve habitusun üreticisi nesnel ko ullara benzerlik veya özde lik habitusu 
alana yakla t r r, sosyal geçmi i ile alana yönelik pratikler geli tirir. Alan n habitus için anlaml  olmas , 
bilgi in as , prati i uyar c  etkenler gerektirmektedir. Bunlar sa land  takdirde habitus alan ile etkin, 
yarat c  ba nt lar kurabilir. Kültürel diplomasi alan  egemen olan ve olunan eyleyicilerinin sosyal 
uzamdan getirdikleri geçmi leri ile iktidar mücadelesi yürütülecek bir oyun alan na dönü ür. Bu geçmi  
kültürel, siyasi, ekonomik, sosyal ya anm l klar, ya ant lanm l klar n dâhil oldu u toplumsal ve 
bireysel bilinç ve bilinçd , öznel ve nesnel belle i içermektedir. Kültürel bilinç ve bilinçd  kültürel 
diplomasi alan  için habitusa pratik nedenler sunmaktad r, aktörleri aktifle tiren pratikte yarat c  k lan 
ve habitus için etkileyici eylemlerde bulunmalar nda itki gücü olu turand r.  

Habitus kavram  Bourdieu’nün prati in mant n  aç klama gayretinin ürünü olarak do mu tur. 
Habitusu aç klamaya çal rken prati i (eylemi) eyleyicisinden kopuk de erlendiren nesnelcilik ve onu 
kendi ç karlar n  en üst düzeye ç karmay  amaçlayan bilinçli bir giri im olarak kabul eden öznelcilikten 
kaç nm t r. Bu iki uçta dola may  do ru bulmam t r. Bourdieu habitusun “bilimsel bir duru a yani 
prati i özgül, özellikle zamansal ‘mant ’ içinde anlaman n ve in a etmenin belirli bir tarz na i aret 
etti ini” belirtir (Bourdieu & Wacquant; 2014: 110). Pratikler Bourdieu için nesnel toplumsal ili kilerin 
ve öznel deneyimlerin yans mas  olmakla birlikte onlar  yeniden üretendir. Pratikler ve yap y  
uyumlula t rma amac yla hareket eden sosyolog, habitus kavram na ya am ekli, davran lar, dürtüler, 
duygusal temelli e ilimler, aktörlerin/eyleyicilerin (sosyal, siyasi, iktisadi, vb.) vizyonu, yeterlilikler, 
sosyo-pratik kabiliyetler, hayat n sundu u anslar, mesleki yönelimlere dair beklenti ve hedefler gibi 
farkl  tan mlamalar getirmektedir. Bu farkl  tan mlar habitusun içine doldurulmu  ve alana ta an özne-
nesne birle imine vurgu yapmaktad r. Habitus bir tür tepkidir, ya am n sunduklar na bilinçd yla 
aniden refleksif bir tutum geli tirmektir (Smith & Riley; 2016: 196-197). Ya am her topluma ve bireye 
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farkl  anslar ve anss zl klar haz rlar. Bunlar öznenin nesnel dünya ile aras nda ba nt lar kurarak 
bireysel ve toplumsal tutumlar geli tirilmesini sa lar. Habitus bir yans mad r ve alan yans malar n 
do ru aç yla vurdu u an anlam kazanan simgesel bir uzamd r. Habitus hem alan n yans mas  hem de 
yeniden üreticisidir. Habitus e ilimler, deneyimler matrisidir. 

Habitus ve alan özellikle simgesel iktidar ve simgesel iddet temelli güç ili kilerinin irdelendi i sosyal 
bilim çal malar nda kendilerine geni çe yer bulan kavramlard r. Bu iki kavram uluslararas  ili kiler 
bilimine güç ili kilerinin maddesel ve dü ünsel yönlerini birle tiren ve inceleyen bir yol kazand rd . Güç 
ili kilerindeki kilit husus, insanlar n dünyay  ve kendi habitatlar n  nas l alg lad klar n  kavramakt r. 
Ki iler, kurumlar ve devletler ç karlar n  nas l kavramakta ve yorumlamakta sorusunun yan t  içinde 
bulunduklar  duruma dair geli tirdikleri alg larda gizlidir. Simgesel iktidar bu noktada ortaya ç kar; 
alg lar  ekillendirir ve görünmesini istedi i gibi do al bir anlay  yarat r. Do ald r çünkü güç ili kilerini 
gizler. Simgesel iddet al c s n n suç ortakl , simgesel iktidar  do al ortak anlay  yarat c s  konumuna 
ta r. Kendi mant ksal kurgusunu olu turan alan ve habitus, simgesel iddet ve iktidar  
konumland rarak bu anlay lar n analizine katk da bulunur. Alg lar , anlay lar , davran , beden ve 
tutumlar  yap land r c  yap  olan habitus ile sermaye alan  dura an olmaktan uzakla t r r. Habitus 
dü ünsel ve maddesel boyutta bütünle ik bir sermaye olarak alana girer. Habitus pratiklerin önemli bir 
ögesidir, habitus de i tikçe ba lam n kazand  anlam da de i ecektir (Leander, 2008: 2-7)4. Alanlar 
ba lama göre yap lan r; habitus, sermaye ve (simgesel) mücadeleyi do uran ç karla ekillenen ba lam 
alan  yap land r r ve alanla birlikte yeniden yap lan r.  

Kültürel diplomasi, bilimsel alan olarak özerkli ini kazan  yeni olmakla birlikte pratikte Antik 
ça lardan günümüze de in var olagelmi  ve kendi habitusunu olu turmu  bir aland r. Uluslar n kültürel 
etkile imi ile ba layan, kültürün sermayele tirilip yumu ak güç arac na dönü türülüp simgesel ve 
ekonomik sermaye formuyla yeniden üretili i a amalar n  içeren pek çok farkl  habitusu ayn  alanda 
bulu turan kültürel diplomasi, kültürel homojenli e kar  yürütülen simgesel bir mücadele türüdür. 
Yarat c  ekonomi ve yumu ak güç bile enleriyle habitusunu güçlendirmektedir. Dil kurslar , 
ö renci/akademisyen de i im programlar , sivil toplum örgütleri, resim, sinema gibi sanat pratikleri, 
e itim kurumlar  ve kültür merkezleri kültürel diplomasinin simgesel iddet uygulama ve simgesel 
iktidar  elde edip siyasal iktisat ba ar s na ula mak için ba vurdu u araçlard r. Her araç, u runa 
mücadele edilecek ç kar do rultusunda yap land r l r ve bu yap lan  belli alanlarla anlam kazan r. Söz 
konusu alanlar, dil, sosyal yap , ekonomik sistemler ve sanat eklinde s ralanabilir. Araçlar  ve onlar  
araçsalla t racak habituslar  anlaml  k lacak olan ise ç kard r; bu nedenle kültürel diplomasi öncelikle 
egemen olmay  deneyimlemi  aktör habituslar na ihtiyaç duyar. Kar  habituslara yönelik simgesel 
iddet stratejilerinin uygulanmas , egemen olunan habituslarca tahakküm k r c  ad mlarla 

kar la lmamas  için kültürel diplomasi aktörlerinin alan habitusunu kendinde bedenle tirmi  olmas  
gerekmektedir. Bu bedenle menin gerçekle memesi veya eksik olu umu kültürel diplomasi alan nda 
simgesel iktidar n kazan lmas  ihtimalini zay flat r. Diplomasi, ihtimalleri simgesel güçle gerçe e 
dönü türme sanat  oldu u için egemen olunan habitusun alandaki zay fl klar , hangi ç kar n onun için 
de erli oldu u, hangi sermaye türünü güçlendirmeye ve/veya kazanmaya ihtiyaç duydu u, hangi 
konumu edinme ihtimali bulundu u egemen olan habitusça art alan bilgi matrisine eklenmi  olmal d r. 
Özellikle egemen olunanlar n sosyo-kültürel habituslar n n bilinmesi kültürel diplomasi alan ndaki güç 
ili kilerinde yönlendirici habitus olma yetkisini sunacakt r. 

                                                             
4 

 https://www.researchgate.net/profile/Anna_Leander/publication/267255002_Habitus_and_Field/links/564572200
8aef646e6cc3c69.pdf Eri im Tarihi: 7.10.2020 Saat: 21:00 
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Büyük Öteki- Küçük Öteki: ktidar 

Frans z psikanalist Jacques Lacan benli in olu umunun merkez noktas  olarak öteki kavram n  
geli tirmi tir. Öteki kavram  kendi içinde büyük öteki ve küçük öteki eklinde ikiye ayr l r. Küçük öteki 
aynaya yans yan imgedir. Öncelikle aynadaki imge bedenin yans mas d r. Özne birden fazla parçan n bir 
araya gelerek olu turdu u bir benliktir. Benli in imgesel boyutunu yans tan küçük ötekinin yan  s ra 
simgesel boyutta kar m za büyük öteki ç kmaktad r (Erdemir; 2019: 26). Toplumsalla ma sürecinin 
ana çekirde ini olu turan büyük öteki toplumsal her ögenin simgele tirili idir. Toplumsal 
simgele tirili te zirve nokta dildir; öyle ki o, özneden bile önce var olan ve özneye kendisini var 
ettirendir. Özneyi kendisine itaat ettirir. Anlam  özne de il öteki üretir; yani konu ma eyleminin as l 
yöneticisi ötekidir ve büyük ötekinin sosyalle tirdi i bilinçd  gündelik dil kullan m nda her an 
kendisini hissettirebilir (Lacan, 1998, akt. Erdemir, 2019:26). Özne ötekileri birle tiren bir özdür ve 
bazen onlara boyun e endir bazen de ötekilere imgesel ve simgesel yans ma alanlar  sunand r. O bir 
yans mad r ve bu yans mada imgeden simgeye; oradan gerçeklik boyutuna geçi te önemli k lavuzu 
dildir. Dil, öznenin bilinçli üretimi gibi görünmekle birlikte büyük ötekinin ürünüdür. Dil, toplulu un 
topluma evrimle mesini sa layan kültürün önemli unsurlar ndand r. Bu evrimle me sürecinde etkin rol 
üstlenen dil, kültür temelli simgesel bir üretim arac d r.  

Dil, bilinç ve bilinçd  aras nda köprü kurar yani bilinçli özneyi büyük öteki ile bulu turur. Lacan’ n dil 
ile ilgili görü leri ünlü dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün dile dair dü ünceleri üzerinde köklenir. 
Bilinçd n n i leyi inin Saussure’ün kuram ndan hareketle okunabilece ini iddia eder. Dilsel 
göstergelerdeki gösterilen ve gösteren aras ndaki ba nt larla bilinçd  simge ve sembollerinin 
yorumlanmas n n mümkün olaca n  söyler (Erkan, 2019: 1429). Lacan, dilin var olmak için özneye 
ihtiyaç duymad  görü ünü olu tururken Saussure’ün “dil göstergelerden olu an bir dizgedir” 
tan mlamas n  ç k  noktas  olarak alm t r. Saussure, dili gösteren ve gösterilenden olu an göstergeler 
bütünü olarak kabul ederken dilin simgesel yönünü vurgulamakla kalmaz dilin insandan önce de var 
oldu unu bizlere anlat r.  

Lacan, Sigmund Freud’un id-ego-süperego üçgenini felsefi bir boyut katarak imgesel-simgesel-gerçek 
üçgeniyle geni letir. Bu üçgen içinde yap salc  dilbilimci Saussure’ün dil tan mlamas  ve dil-söz ayr m  
üzerinden yeni bir kap  aralar. Saussure gösteren ve gösterilen aras nda nedensiz bir ili ki oldu una 
dikkat çeker. Bu nedensizli in içinde kültürel dokuyla doldurulabilecek pek çok neden gizlidir. Bu 
nedenler Lacan’ n kuram nda önemli yer tutan ve sosyal yap n n yans mas  olarak tan mlanabilecek 
simgesel ile aç klanabilir. Gösterenin gösterilen üzerindeki etki derecesi ve ekli kusursuz bir netlik 
sunmaz. Bu nedenler imgede simgesel sayesinde var olur. Gösteren ve gösterilen aras ndaki ba  
nedensiz olsa da onlar  birbirinden ay ramayaca m z kadar de erli bir kendilik olgusu üzerine köklenen 
güçlü bir ili kiden söz edebiliriz. Dil sosyal güçlerin yönetti i ve zamanla sosyal güçler merkezi kayd kça 
de i en canl  bir mekanizmad r. Bu mekanizman n toplumsal ömür içerisinde nedensizlik ba n  sabit 
tutarak de i ebilir olu u simgelerin zaman n dönü türücü etkisine yeni sosyal güçlerin kat lmas yla 
boyun e i indendir.  Bu de i iklikte bireysel özgürlük söz konusu de ildir; sosyal yap  ve içindeki sosyal 
güçler bu özgürlü ü s n rland r r. Dil ku aklarca aktar labiliyorsa bu onun sosyal yap n n temel ta  
oldu unu gösterir (Saussure, 1985). Dil nedenli ve nedensiz göstergeleri bir arada bulundurur. Burada 
sözü edilen nedenlilik görecedir; yani bir göstergenin farkl  bir ya da birkaç göstergeyle kurdu u ili ki 
ile anlam kazanmas  ve bu sayede gösteren ile gösterileni aras nda k smi bir nedenlilik ba n n olu mas  
mümkündür. Bu nedensizli e ra men gösteren gösterileninden ayr  de erlendirilemez; çünkü 
gösterileninden kopuk olan gösteren sadece somut bir sessel ögedir; göstereni olmayan gösterilen ise 
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dilsel varl k kazanamam  olgu olarak kal r (Saussure, 1985). Gösteren/gösterilen ili ki sistemi asl nda 
dil ve söz aras ndaki somut, bir o kadar da soyut olan ba nt sal durumlar ile paralellik gösterir. 

Dilde uzla  ayn  sosyal/ulusal s n rlar içerisinde gösteren/gösterilen ili kisi ile do rudan kurulabilirken 
farkl  dilsel uzamlarda anadil ile var olan öznenin dilsel kendilik yaratma çabas  iki dilin gösterenleri 
aras nda e le me ili kisi kurarak gerçekle mektedir. Gösterenlerin yaratt  ça r mlar ile 
gösterilenlerin hissettirdikleri öznede birle ir ve simgesel bir dizge olu turur. Özne asl nda kendisini 
dille var edebilmek için hep gösteren aray ndad r. Dil var olmak için insana ihtiyaç duymaz fakat 
varl n n zaman ötesi boyut kazanabilmesi için ta y c  s fat yla insandan destek al r. Dilin sosyal/ulusal 
s n rlar  içerisinde gösteren nispeten daha de i mezken gösterilenin birey zihninde uyand rd  etki, 
bilinçd ndan getirdi i ça r mlar de i kenlik gösterebilmektedir. Herkesin gördü ü mavi ayn  
de ildir, duyumsad  meltem, hissetti i s z  bütün bunlar bu denli farkl yken gösterilenin kazand  
de er nas l ayn  olabilir? Gösterenler dilin ulusal/sosyal s n rlar  a l p ba ka dilsel alanlara geçildi inde 
ekil de i tirir. Bu de i imde dilin ait oldu u sosyal yap , kültürel muhteva önem arz etmektedir. 

Nitekim gösteren sosyo-kültürel tarihin simgele mi  bir ürünüdür. Gösteren ile gösterileni bulu turan 
öznenin bilinçd ndan toplumsal bilinçd na do ru akan ba nt  düzlemidir. Gösteren ve gösterilen 
aras ndaki mesafe ya anm l klarla uzay p k salabilir. Özne o dilde ya am  hem bilinç hem de bilinçd  
düzeyinde bir eyler biriktirmi se mesafe k sal r, ya anm l k azald kça mesafe artar. Büyük öteki ile 
küçük öteki aras ndaki mesafe ile benzer bir durum söz konusudur.  

Gösteren-gösterilen ili kisi özne-gösteren ili kisi zemini üzerine kuruludur. Bu konuda Lacan (1966: 
467) gösterenin özneyi kölele tiren yönüne vurgu yapar ve gösterenin anlam n n öznenin gösterenle 
kurdu u ili kide sakl  oldu unu belirtir. Küçük öteki öznenin de il aynadaki bedenin yans mas d r; bu 
nedenle de ötekidir. Küçük öteki özneyi ta yan bedendir; özne kendilik yan lg s na kap lsa da aynadaki 
imge küçük ötekinin bizzat kendisidir. Küçük öteki özneyi var eden parçalardan biridir ve imgesel 
düzende var olur. Öznenin bedensel yans mas  olan küçük ötekidir, toplumsal yap n n, dilin yans mas  
olan büyük öteki simgesel düzeni anlatmaktad r. Küçük öteki oyun alan nda sermaye ta y c d r; büyük 
öteki kural koyucudur.  Özne toplumu ötekiyle ö renir, küçük öteki onu büyük ötekiyle bulu turur ve bu 
sayede toplumsal bir özneye dönü ür. Özne dille kendisini görünür k lar; büyük öteki de gösterenle 
simgesel düzleme ta n r. Bir öznenin anlaml  bir de ere dönü mesi di er gösterenlerle kurdu u 
ili kilere dayal d r. Saussure (1985: 43) dilin konu an bireyin ki isel i levi olamayaca n , dil belle e 
aktar l rken bireyin bunu kabullenen edilgen bir özneden daha fazlas  olmad n  belirtmektedir. Özne, 
gösteren kimli ini kazanabilmek için dile yani büyük ötekine teslim olur. 

Freud’un sözdizimin e de erli ini aray  ile Saussure’ün gösteren-gösterilen aras ndaki ili ki aray  
benzerdir. Gösterenin gerçek dünyada olu turdu u oluklardan söylemin gerçe e yak nl k düzlemine, 
belirsizli e, simgesel boyuta ak , bilinçd na temas  gösterilenle mümkün olmaktad r. Gösteren, 
öznenin dünyadaki konumuyla birlikte onun varl n n, di er gösterenlerle içsel temas , dünya 
sorgulamas , nesnelerle kurdu u ba nt larda kendisini ve özneyi var eder. Gösteren olmadan özne 
olamaz (Lacan; 1966: 533). Özne varl n  gösterenden al r. Her özne kendi ön bilinç, bilinç ve bilinç d  
üçlemesi ile sözdizim kurgusu olu turur. Bu kurguda etki derecesi daha büyük olan bilinç d d r. Özneyi 
konu turan bilinç düzeyi iken konu ma an nda özgürle en bilinçd d r. Kendisi özgürle irken özneyi 
yani gösterenleri kölele tirir. Lacan teorisinde büyük öteki ile tan mlanan sosyal yap , Bourdieu 
sosyolojisinde habitusu yap land ran ve habitusla yap lanan sosyal alana i aret etmektedir. Habitusu 
küçük öteki ile e le tirdi imiz takdirde Lacan teorisindeki büyük öteki-küçük öteki denklemi Bourdieu 
sosyolojisinde habitus-sosyal yap  aras ndaki ba nt sal ili ki ile benzerlik göstermektedir. mgesel 
düzenin yans mas  olan küçük öteki habitus ile e le irken, simgesel düzenin ürünü büyük öteki sosyal 
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yap  ile do rusal e le me kurabilir. Habitus edinerek görünür konumu elde eden özne art k bir 
gösterendir. Sosyal yap da büyük öteki için küçük öteki ve her bir gösteren için gösterilen olan özneyi bu 
parçalarla bütüne ula t ran simgesel düzlem dildir. Dil sosyal yap n n sistemsel i leyi indeki ana 
etmendir. Saussure dil-söz ayr m n  yaparak asl nda büyük ötekideki küçük ötekiyi ay rt etmemize 
yard mc  olur. Dil toplumsal oland r, söz öznel. Dil büyük ötekidir, söz küçük ötekidir.  Dil toplumsal n 
s n rlar n  çizen simgesel düzendir. Dil toplumsal s n rlarda ekillenir ve bireyi belli s n rlar içerisine 
yerle tirir. Dil bireyi edilgen konuma ta rken söz ona aktif eyleyici konumunu sunar. Dil ana 
gösterendir ve konu an birey gösterilen olarak onun boyunduru u alt nda bilinçsizce söylem 
üretmektedir.  

ki dili, iki büyük ötekiyi bir araya getiren kapsay c /birle tirici öteki olan çeviri, iki dil bir söz aras nda 
i levsellik kazan r. Çevirmen çeviri eylemini gerçekle tirirken iki küçük ötekidir ve kar s nda iki büyük 
öteki bulunmaktad r. Çevirmen her bir büyük ötekiye uyumlu iki ayr  habitus edinmek zorundad r. ki 
dili bir söze dönü türücü rolüyle çevirmen her bir göstereni bir di er gösterenle e le tirip gösterilen 
matrisi olu turmakla yükümlü bir ileti im uzman d r. Hem iki dilin yani sosyal yap n n habitusunu 
edinmeli hem de çeviri yapaca  alan n habitusu ile özde lik kurabilmelidir. Çevirmen çeviri eylemi 
sonunda gösteren olabilmek için defalarca küçük öteki olacak, kerelerce gösterilen kalacakt r. Büyük 
ötekiler ile uyumluluk yakalad  an simgesel düzlemde kendisini ve çeviri ürününü var edebilecektir.  

Sosyal aktörlerin kültürel habitusu: Önbilinç, bilinç ve bilinçd  

Her birey önbilinç, bilinç ve bilinçd  aras nda s k an sosyal bir ruhtur. Bu ruhlar n fiili ve etkile imsel 
birliktelikleri temelli yap ya sosyal yap  denilmektedir. Sosyal yap , aktörleri ve kurumlar yla gerçeklik 
düzleminde kendisine yer bulan somut bir olgu iken, aktörleri ve kurumlar  birle tirici yönüyle gerçe e 
yak n soyutluk düzleminin kurucusudur. Bireysel önbilinç, bilinç ve bilinçd n n organik yöneticisidir 
diyebilece imiz sosyal yap  bireyi toplumsala ta r. Toplum ortak kültürel tarih çerçevesinde, ayn  
co rafyada ayn  dilsel, alg sal zeminde insanlar  birle tirir (Aydemir, 2011). Bir devletin/ülkenin tarihi 
ara t r ld nda farkl  bilinçd lar na temas edilerek gerçekle tirilen yeni nesnel bir bilinçd na ula l r. 
Daha aç k bir ifadeyle söylemek gerekirse; bir ülke toplumsal çekirde i ile var olur ve bu çekirdek asl nda 
onun bilinçd d r. Toplumsal olan n güç kazanmas  toplumsal bilinçd n n yönetilebilmesine ba l d r. 
Nitekim bilinçd , bilimsel, sanatsal, politik üretimin toplumsal esaslar n  içinde bar nd r r. Toplumsal 
ko ullardan ba ms z üretimler, ç karlarca yönetilen yapay ürünlerin olu turulmas  sonucunu do urur 
(Çe in; 2015: 7-9). Toplumsal ko ullar ve sosyal genetikle ekillenen ürünler sosyal bilinçd n n 
toplumsal bilinç düzlemine ç k  eklidir.  

Freud bilinç, önbilinç ve bilinçd n  farkl  ve birbiriyle ilintili evrenler olarak tan mlamaktad r. Freud 
bilinçd n n bilinci ve önbilinci içeren geni  bir evren oldu unu belirtir. Bilinçli olan bilinç düzeyine 
ermeden bilinçd  bir ön a amadan geçer. Bilinçd n n yans tt  gerçeklik ruhsal gerçekliktir. Bilinç, 
bilinçd n  temsil etmekte yetersiz kalan daha küçük evrendir; bilinçd  i lemeye ba lad  an alan  
tamamen terk etmez fakat özneyi d  dünyaya yans tan, imgesel alan ile simgesel alan bütünlü ünün 
sa lanmas  için önemli bir evrendir. Önbilinç, bilinç ve bilinçd n  birbirine ba layan bir geçi  yolu 
gibidir, bir nevi sansür a amas d r. Önbilinç bireyin tamamen ussal yönünü yans t rken bilinçd  
bireyin ruhsal yönünün içe dönük bilinç kap lar n  zorlayan gece dü lerinde, gündüz dil sürçmelerinde 
kendisini görünür k land r (Freud, 2010: 327-333). Bilinç ussal ile ruhsal aras nda denge kurmaya 
çal an bireyin d  dünyadaki varolu  formudur. Varolu unu alg lad  ve yorumlad  ölçüde bilince, 
onu dü ledi i ve ondan kaçt  derecede bilinçd na temas edebilir. Bilinçd  arac l yla büyük ötekiyi 
anlayabilir, bir iç benlik yaratabilir, onunla öznele ebilir. Bilinçd  Lacan’ n kuram nda sosyal yap , 
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kültürel semboller ve dilsel göstergeler üzerinden büyük öteki ile özde lik kurar. Küçük ötekilere sosyal 
uzamda konumlar kazand ran bilinçd  bir olu umun varl ndan bahseden Lacan’daki (Erkan, 2019: 
1430-1431) küçük ötekinin bilinçli bir özne olarak simgesel alanda kendi ötekileri ve di er ötekilerle 
temaslar kurarak kültürel habitus edindi ini söyleyebiliriz. Bilinç, önbilinç ve bilinçd  birbirinden 
ba ms z de ildir. Bilinçd  bilincin kar s nda yer alan bir evrenden ziyade ondan etkilenen ve ayn  
zamanda onu çevreleyen bir evrendir. Onun d ndad r ama ayn  zamanda onun içinden hareket 
kazanmaktad r.  

Lacan’ n ilgili kuram  habitus kavram n n psikanaliz aç s ndan netle tirilmesi hususunda faydalar 
sunmaktad r. Bourdieu kendisini psikanaliz için yetersiz olmakla itham etse de kendi olu turdu u 
sosyolojik evrenin psikanaliz ile temas halinde olu u yads namaz. Bourdieu’nün simgesel sermaye 
kavram n  çal mam z aç s ndan dil ile de erlendirdi imiz a amada Lacan’ n simgesel dil 
tan mlamas na de inme gereklili i do maktad r. Simgesel dil, ego ideallerin varl k buldu u toplumsal 
kabule dayal  aland r. Ego ideal özneyi dilsel alanda konumland r r. Lacan’ n simgeseli ile Bourdieu’nün 
simgesel sermayesi aktörlerin tan nma arzusu ba lam nda benze im gösterebilir. Simgesel sermaye, 
kültürel sermaye ile tamamlanan ve Lacan’ n ‘simgesel dil’i ile güçlenen bir kavramd r diyebiliriz. 
Lacan’ n kuram ndaki imgesel alan ile habitusu e le tirebiliriz. Habitusu tecrübe tümleyici yönüyle ele 
ald m zda öznenin büyük öteki olabilme çabas n n tarihçesi öz, yenilenebilir yatk nl klar sözlükçesi 
olarak nitelendirebiliriz (Steinmetz, 2015: 168-185). Her bir deneyim öznenin bedensel parçalanmas na 
yol açar, her bir parçalan  özneyi yeni imgesel alanlara ta r. Özne parçalanm  bedenin imgesel 
bütünlük kazand  aland r; Freud’un deyimiyle ego, Bourdieu sosyolojisi aç s ndan habitustur. Lacan 
için imgesel alan öznenin simgesel mekanizman n hâkimiyeti alt na giri iyle ba lar ve bedensel yok olu a 
kadar devam eder. Bourdieu’nün habitusunun üretim alan  Lacan’ n imgesel alan  içerisinde gerçekle ir. 
mgesel olan n simgeselin boyunduru u alt nda ekillendi i, de i ti i mekanizmada imgesel 

özde le meler savunmalar geli tirir. Bu kar tl klar özne-beden bütünlü ü ihtimalinin bütünle ik 
habitusun olu mas  için psikolojik artlar ta d n  gösterir. Habitus t pk  öznenin özde le meler 
an nda ya ad  bölümlenmeler gibi habitus da her uyumlula ma, özde le me an nda bilinçli ya da 
bilinçsizce toplumsal uzamlarda bölümlenmelere maruz kalmaktad r. Özne toplumsal uzamlarda farkl  
alanlarla kar la r ve her yeni kar la ma habitusun yeniden tasar m n  beraberinde getirir. Özne art k 
iki bilinç aras nda bedenle en bölünmü  bir habitusa dönü ür. Daha aç k ifadeyle; özne birden fazla 
alana uyumlula t nda birden fazla bilinç edinir. Bu asl nda habitusun toplumsal yönünü, öznenin 
simgesel düzende var olu  eklini yans tmaktad r. 

Habitus farkl  sosyal uzamlarda bölünüp k r lmalar ya yorsa, yeni dönü ümlere u ruyorsa öncelikle 
toplumsal alan n ruhsal temelleri irdelenmeli, sosyal psikoloji analiz edilmelidir. Habitusun 
k r lmalar n  sosyolojik ba lama oturtabilmek onu Lacan’ n ifade etti i simgesel düzenle 
birle tirebilecek olan organik ba n psikanalitik özde sakl  oldu u gerçe ini kabul etmek mümkündür. 
Sosyoloji ve psikanaliz birbirinden çok ba ms z iki alan de ildir. Bunun en temel ispat  her ikisinin de 
inceleme nesnesi olan bireydir. Bireyin özneye, bölümlenmi  ve bütünle ik habitusa evrimle mesini 
psikanalizden tamamen kopuk bir ekilde de erlendirmek insan n duygular örüntüsü oldu u gerçe ini 
göz ard  etmektir.  mgesel ve simgesel ile büyük öteki ve küçük ötekiyle Lacan’ n anlatt klar  ile habitus, 
alan, doxa, sermaye ile Bourdieu’nün anlatt klar  birbirini tamamlay c  niteliktedir. Her ikisi de öznenin 
farkl  konumlarda edindikleri özde le meleri, uyu malar  hatta uyu mazl klar  farkl  aç lardan ele 
alarak birbirlerinin kuramlar nda eksik kalanlar  tamamlamaktad rlar. 

Sosyal bir varl k olan insan Lacan’da üç farkl  konuma eri ebilir. Daha önce de de indi imiz gibi bu üç 
konum imgesel, simgesel ve gerçektir. Lacan’daki ayna evresi Freud’daki egoya, ego olu umuna denk 
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gelmektedir. Ayna öznece kar la lan, özde im kurulan evredir. Özne ilk özde imi yabanc  öznelerce 
kurar, kendi bütünlü üne, imgesel varl na ilk temas n n yabanc  varl klar üzerinden olu u özneye 
kendisi için öteki olma sonucunu do urur. Söz konusu yabanc la ma Freud için de kendisini 
yönetemeyen bir özne olarak kar m za ç kar. Özne ötekiden farkl  bir bendir; imgesel alanda var olan 
bütünlüklü bir simgedir. mgesel ve simgesel alanda büyük öteki ve küçük öteki aras nda bir özne vard r. 
Bu özne bazen yöneten bazen yönetilen bir aktördür ve bazen de farkl  parçalar n  ön plana ç kartan 
çoklu parçan n tek bir bütünüdür.  Freud’un ben (id) dedi i özne ben olabilmek için önbilinç, bilinç ve 
bilinçd  sava mlar n  do ru yönetip galip gelmek zorunda olan sosyo-kültürel bir aktördür 
(eyleyendir). Egemen olan ya da egemen olunan rolleriyle özne, konumland  alanlara uygun habituslar 
edinerek yeni parçalara bölünür. Egemen konumu ele geçirme dürtüsü de egemen bir aktörün takipçisi 
olma arzusu da bilinçd n n müdahaleleriyle belirlenir. Sosyal uzamdaki konumlara geçi  eyleyici 
rolüyle eylemlerinin sonucu gibi görünmekle birlikte bilinç ve bilinçd n n ezeli rekabetinin ürünüdür.   

Aktörlerin alan hâkimiyeti, egemen olma arzusu ya da boyun e me içgüdüsü sosyal bilinçd n n bireysel 
olanda habitus üretme formudur. Sosyal bilinçd m zda tarihsel öze dayal  a a lanm l k hissi hâkimse 
bireyin edinece i, kültürel, politik, sosyal habitus egemen olunan konuma daha meyilli olmakla birlikte 
merkez konumdaki egemen aktörün sempatisini kazanmas n  sa layacak eylemlerde bulunmay  tercih 
edecektir. Sosyal bilinçd  tarihsel çekirde inde mutlak bir erk ta yorsa bu dürtüyü bireyi hep 
merkezde olma yolunda eylemler yapmaya itecektir. Bireyler edinecekleri habituslar  sosyal bilinçd yla 
yani içlerine do duklar  toplumun psikanalitik tarihleriyle seçerler. Herhangi bir sosyal uzamda aktör 
olan öznenin habitus edinmesi bilinçli bir tercih olabilir fakat ard na gizlenen itici güç niteli indeki 
sebep, motivasyon kayna  bilinçd ndan do maktad r. Öznenin bilinçd  sosyal bilinçd ndan 
ba ms z de ildir. Nitekim önbilinç ve bilinç de toplumsal alan n s n rlar  içerisinde ekillenmektedir. 
Toplumsal alan n s n rlar  ise kültürle çizilmektedir.  Bu nedenle her özne temas etti i toplumlar n 
kültürlerini edinmeli ve kendi kültürel habitusunu tüm mücadele alanlar nda koruyup di er oyun 
kurucular  kendi kültürel alanlar na çekebilmeli hem de onlar n kültürel alanlar ndaki oyunlarda etkin 
olmas n  sa lay c  ikincil bir kültürel habitus edinmelidir. Bunu yapmas  oyunun mevcut doxalar na 
uymas  ve yeni doxalar n geli tirilmesinde söz sahibi olabilmesi için önemlidir. Oyunda doxalar  
belirleyen taraf olmak güçlü bir sermaye kadar sa lam bir habitusu da gerekli k lar. Sermaye, alan, 
habitus, doxa ve illusio birbirini takip eden zincir halkalar  gibidir. Bu olgular zinciri bir aktörü eyleme 
iter ve eylemin sonucunu yine aktöre yöneltir. Bu zincirin her bir halkas  olu urken aktörlerin önbilinç 
süzgecinden geçerek bilinçli eylemlerine az ya da çok müdâhil olan görünmez bir bilinçd  hep vard r 
ve alan n gerçek eyleyeni odur. Eyleyenleri boyun e diren organik bir olu umdur. Öznenin doxalar  
istedi i gibi anlamas nda ve anlatmas nda etkin olan yine bilinçd d r. Bilinç sermaye olu turup alana 
girmek için çabalayand r fakat onun doxalara ve alana/oyuna yakla m n  belirleyen bilinçd d r. 
Mücadele için motive ya da demotive kayna  olarak bilinçd  önbilincin sansürlerine ra men kendisine 
göstermeye devam eder. Parçal  yap n n bütünlüklü sergileni i olan özne, önbilinç, bilinç ve bilinçd n n 
uzla m ve sava mlar n ya and  simgesel bir aland r. Bu alan öznenin içinde ve ötesinde bir yap lan  
sergiler.  

Önbilinçleri ile alan  tan yan, bilinçleriyle al mlayan ve bilinçd lar yla arzulayan aktörlerin ç karlar  
onlar  alana çeker. Ç kar n büyüklü ü oran nda sermaye koyarlar ve habitus edinme çabas na girerler. 
Ç kar n cazibesiyle doxalara boyun e er ve yeni doxalar in a ederler, alanda konum edinirler, di er 
aktörlerle nesnel ba nt lar kurarlar. Yukar da da belirtti imiz gibi ç kar özne için ilk k v lc md r, 
sermaye alana girebilme gücüdür fakat alanda mücadeleyi bilinçli eylemlerle yürütebilmek için 
vazgeçilmez olan ise habitustur. Bu nedenle alan  önbilinci ile gözlemleyen, alana dair habitusu 
bedenle tirebilen özne bilinçd n n ç kara de gin arzular n  gerçekle tirebilir. Öznenin kendi özünde 
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büyüttü ü bir kültürel habitusu vard r. Her mücadele/oyun alan n n kendince gerekli k ld  bir kültürel 
habitusu vard r. Mücadelenin kurulu  ekli, ç kar n ç kar olarak alg lan  ve alg lat l  alansal bir 
kültürel habitusu do urur. Ba ka bir ifadeyle; alana özgü kültürel habitus aktörlerce tan n r. Alan 
habitusu, alanda i leyen ve alan  i leten bir tür organizmad r. Bu organizman n mekanik görüntüsünün 
ard nda i leyen organik bir yap  vard r ve bu yap n n temeli alansal habitustur.  Ferdinand de 
Saussure’ün kuram ndan a ina oldu umuz gösteren ve gösterilenin ters aç  çizdi i noktada habitus 
ba lar ve mücadeleye dair tüm hamlelerin olu umuna zemini haz rlar; aktörlerin bu zeminde doxalara 
uygun ekilde hareket etmelerine, alan  yeniden in a etmelerine, ç kar  dönü türüp sermayelerini 
güçlendirmelerine imkân tan r. 

Görüldü ü üzere önbilinç-bilinç-bilinçd  üçlemesi alan-sermaye-doxa-illusio dörtlüsünün kesi im 
kümesi habitustur. Habitus özneyi büyük ötekide görünür k lar, alanda aktör olmas na ve eylemlerinin 
gerçek öznesi olabilmesine yard m eder.  Alanlardaki oyuncular gerek özne gerek aktör gerekse öteki 
olsun sermayeyle görünürlük, habitusla devaml l k kazan r. Kültürel habitus ilgili kültürün aktörlerce 
bedenle tirilmesi durumudur ve aktörlere sosyal alanlarda var olma olana  sunar. Kültür siyaset, inanç, 
e itim, sosyal yap  vb. topluma ve özneye dair her eyi öz çekirde inde bar nd r r. O halde kültürel 
habitus çoklu parçadan olu an bir giysidir; di er habituslar  içeren ve onlardan öte olmay  ba aran 
organik bir mekanizmad r. Kültürün bilinçd n n bütün hücrelere s zm  bir olu um oldu u göz önüne 
al n rsa aktörleri mücadele alan na sokan bilinçd  için kültürün bedenle mi  formu olan kültürel 
habitusun cazibesi tart mas z bir hal alacakt r. Kültürel habitus küçük öteki ve büyük ötekini bir arada 
tutan sosyal yap n n ana unsurudur. Kültürel habitus öznelerin aktörlere evrili inde oldu u kadar 
alanlar n in as  ve yeniden in as nda da etkindir. Bir alan n in as  ne kadar zor ise yeniden in as  da bir 
o kadar zordur; hatta yeniden in a sürecinin daha sanc l  olaca n  söyleyebiliriz. Bir alan n in a ve 
yeniden in a sürecinin as l kazanan  alansal kültürel habitusu en iyi ekilde içselle tirebilen aktörlerdir.  

Kültürel diplomaside çevirinin araçsalla t r lmas  

Kültürel diplomasi alan n n eyleyicileri etkinliklerini artt rabilmek ve alanda güç sahibi olabilmek için 
ulusal kültürel sermayenin tüm bile enlerini kullanmal d r. Ulusal kültürel sermaye bile enlerinin 
birbirlerinden ayr , birbirleriyle iç içe ve en çok da birbirlerini tamamlay c  noktalar n  öne ç kararak 
incelemelidir. Bu ekilde uluslararas  kültürel piyasan n yönlendirici, doxa belirleyici gücü konumunu 
edinebilir. Bu inceleme, eyleyicilere sermaye-alan e le mesi ile sermaye-alan-illusio üçlemesinin 
kesi imlerinin do ru saptanmas nda yard mc  olabilecek kültür diplomatik araçlar n tespiti için önem 
ta maktad r. lk bölümde de de indi imiz üzere, küreselle en dünya ile birlikte de i en diplomasi 
anlay n n ürünü olan kültürel diplomasi ulusal cazibeyi canl  tutarak ülkeye sayg nl k ve sermaye 
kazand rmaya çal an bir aland r.  Kültürel diplomasi araçlar ; ö renci de i im programlar , kültür 
merkezleri, sivil toplum örgütleri, dil kurslar , okullar, sanatsal faaliyetler vb. eklinde s ralanabilir. 
Araçlar  anlaml  k lan alanlar d r ilkesinden hareketle olu turdu umuz çal mada araçsal alanlar  sosyal 
yap , yönetim ekli, dil ve sanat, ekonomik sistemler olarak s n rland rd k. Çeviri dil ve sanat alan na ait 
bir araç olmakla birlikte di er alanlarda da aç k ya da örtük bir ekilde araçsalla t r labilir. 

Kültürel diplomasi ile çeviribilim alanlar n n temel birle tiricisi kültürdür. Kültürel unsurlar kaynak 
metni ana formuna kavu turand r ve ayn  zamanda metindeki yüzeysel yap  ile derin yap y  yap t r c  
niteliktedir. Bu nedenle çeviribilim alan n n önde gelen teorisyenleri kuramlar n  olu tururken 
e de erlik kavram n  temel alm t r. Bunlardan ilk s ray  çal man n s n rlar  aç s ndan Eugene Nida’n n 
ald n  söylemek isteriz. Çeviribilim alan nda kültürel farkl l klar  ele alan ilk kuramc  olarak Nida’n n 
e de erli e yakla m  iki çe it e de erli e vurgu yapar. Bunlardan birincisi devingen di eri ise biçimsel 
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e de erliktir (Karavin, 2016: 128-129). Nida, çeviri metin haz rlan rken kültürel ögelerin ta d  öneme 
de inmi tir. Kültürel yap lar n metin üretili  sürecine etkileri ve toplumsal alg lar n erek kültürde 
metnin yeniden üretili inde oynad  rol üzerinde durmu tur.  

Nida için minimal ve maksimal düzeyde e de erlikler söz konusudur. Maksimal düzeydeki e de erlik, 
kaynak ve erek metin okurlar n n ayn  anlama ve alg lama ko ullar n n sa land  durumdur. Bu düzey 
dilsel kullan m ve kültürel tarih benzerlikleriyle mümkündür. Minimal düzeydeki e de erlik, erek okur 
kitlesince kaynak metin okurlar n n metni alg lad  ekil ve oran n anla lmas  durumudur. En iyi 
çeviriler maksimum ve minimum düzey aras nda bir yerlerde e de erlik yarat labilen metinlerdir. 
Devingen e de erlik çeviriye konu olan dillerin ve kültürlerin benze en ve ayr an noktalar nda varl k 
bulur. lgili diller ve kültürler aras ndaki benzerlik ne denli çok olursa anlamak ve anlatmak o kadar 
kolay olur. Ba ka bir ifadeyle; benzerli in artt  oranda kaynak metindeki derin yap  ile erek metindeki 
derin yap  birbirine yakla r, farkl l k büyüdükçe aradaki mesafe de ayn  ölçüde aç l r. Sadece yüzey 
yap n n örtü mesi güzel bir çeviri metin üretili i için yeterli bir ölçüt de ildir. Nida, ayn  sözcük ve 
kültürel ifadelerin iki dilde birebir ayn  olamayaca n  fakat i levlerinin ayn  olaca n  vurgular ve 
e de erli in bu noktada do du unu dile getirir (Nida; 2001: 224-225). Güvenilir çevirilerin do ru 
kurulan e de erlik düzeyleriyle mümkün olaca n  vurgulayan Nida için minimal düzeydeki e de erlik 
biçimsel e de erli e denk gelirken maksimal düzeydeki devingen e de erli i kar lamaktad r. 

Nida, devingen e de erlik kavram n n yanl  anla lmas ndan rahats zl k duyar. Kavram n, pek çoklar  
taraf ndan iyi etki yaratan erek metnin devingen e de erli i yakalad  ve bu durumda kabul edilebilir 
oldu u eklinde yorumland n  söyler. Etki ve devingenlik aras nda farkl l k bulundu unu belirtir. 
Kaynak metin ve okuru aras ndaki organik ba n ayn s n n erek metin ve okurlar  aras nda 
kurulabilmesi devingen e de erli i tan mlayan durumdur. Devingen e de erlik, alg sal ve al mlama 
düzeyindeki e de erlik türüdür. levsel benzerlik kaynak metin ve erek metni anlamsal e de erlikte 
birle tirir. Kültürel ögelerin yo un oldu u metinlerde yüzey yap ya de il derin yap ya odaklan lmal d r. 
Bazen fonolojik farkl l klara odaklan lan bak  aç s  dilsel-kültürel ba lamda i levsel ayn l  yakalamay  
engelleyebilir. Bu nedenle yüzey yap  ve derin yap , i lev ve etki birlikte ele al nmal d r (Nida, 2001: 225-
226). 

Çeviri aç s ndan biçimsel e de erlik i levsel denkliktir. levsel denklik sosyo-semiyotik temelli baz  
önemli anlamlar n yakalanmas  i levidir. lk etapta sözel göstergelerin çözümlemesi yap l r. Kaynak 
dildeki gösteren-gösterilen birlikteli inin erek dilde yakalanmas  i levi gerçekle tirilir. kinci etapta 
göstergeler, dilsel-kültürel mozai i olu turan birimler olarak ele al n r. Üçüncü etap anlam n gönderge 
durumunun ke fedildi i a amad r. Dördüncü etapta anlam-ba lam e le mesi yap lmaktad r (Nida, 
2001: 226-227). Bu dört etap tamamland nda biçimsel e de erlik sa lanm  olur çünkü göstergelerin 
i levsel ayn l klar  her iki metinde de yakalanm  olur. Dilsel ve anlamsal do ru aktar m olan biçimsel 
e de erlik kültürel arka plan  ve kaynak metnin dilsel evrenini de edindi inde metinler aras  devingen 
e de erlik sa lanm  olur. Kültür elçisi konumundaki çevirmenin i lev denkli i yakalamaya çal t  
biçimsel e de erlik a amas , kültürel tarihi, dilsel co rafyay  ve be erî ya anm l klar  kapsayan 
devingen e de erli i sa lamaya u ra t  a amada harcad  çabadan görece daha azd r. Devingen 
e de erlik kültür üzerinde ekillenmektedir. Kültürün bir toplumun bireylerince edinilen doxalar, 
de erler ve pratikler bütünü oldu u göz önüne al nd nda devingen e de erlik sa lamadaki çaban n 
maksimal düzeyde olmas n n gerekçesi netlik kazan r. Çevirmeni çeviri sürecinde en çok zorlayan 
e de erlik türü olan devingen e de erlik, çevirmeni ileti im uzman  kimli inin yan  s ra kültür 
uzmanl  edinmeye de zorlar.  
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Çeviri/kültür birlikteli ini Peter Newmark’ta görmek de mümkündür. Newmark, Nida’n n görü lerini 
temel almakla birlikte kültürler aras  büyük farklar n tamamen bir e de erlik elde etmeyi 
imkâns zla t rd n  vurgular. Dahas  “kültürel e de erlik” kavram n  geli tirir. Metind  kültürel 
ögelerin benzerli ini tan mlamak üzere kullan lan bu kavram (Newmark, 1988: 49, 83) anlamsal ve 
ileti imsel e de erli i bar nd rmaktad r. Böylece Newmark, Nida’n n biçimsel ve devingen e de erli ini 
ayn  emsiye alt nda birle tirmi tir. Her iki kuramc  da metin d  öge olan fakat metnin derinine i leyen 
kültürün çeviri sürecini zorla t rd n  fakat en sa l kl  çevirilerin kültürel ba da kl ktan geçti ini 
vurgulam lard r. Kültürel yak nl n dilsel yak nl k do urdu unu ve sosyo-psikolojik benzerli i 
tetikledi ini söyleyebiliriz. Bu nedenle kültürel benzerliklerin fazlaca bulundu u iki farkl  dilin 
kullan c lar  aras nda etkili bir çekim olur ve bu iki kültür aras nda yap lan çeviriler ulus edebiyatlar nda 
merkez konuma geçebilir ve ekonomik sermayeye dönü ebilir. Yabanc  kültürde benzer olan n 
uyand rd  etki oldukça do ald r ve bir o kadar da güçlüdür. Özellikle kültürel diplomasi ba lam nda 
do al etkinin yarataca  güç rekabet alan nda (edebiyat, e itim, sanat, müzik, vb.) sermaye olarak 
dönecektir. Kültürel ögelerdeki benzerlik derecesi kültürel diplomatik hamlelerde güçlendirici unsurdur 
ve etki yaratma araçlar n n seçimini kolayla t rmaktad r. Farkl  olan n yaratt  cazibe de elbette göz 
ard  edilemez. Tam da bu noktada Newmark’ n sözünü etti i birebir kültürel e de erli in mümkün 
olmamas  durumu devreye girer ve o farkl l k merak uyand r c  ekilde i lenebilirse hedef kitleye etkili 
bir yumu ak güç uygulanabilir.  

Sözlü veya yaz l  her metin az ya da çok kültürel bir arka plan ta maktad r. Kaynak metindeki arka 
plan n erek metinde de benzer bir fonun olu turulabilmesi ruhsal etki denkli ine ba l d r. Bir önceki 
bölümde de de inildi i üzere kültür sosyal aktörlerin ön bilinç, bilinç ve bilinçd na i leyen ve onlar  
yönlendirici bir güce sahiptir. Bilinçd n n her kö esine i leyen kültür öznelerinin psikolojik 
bütünlü ünü belirleyici etmenler aras nda yer almaktad r. Bu nedenle bir ulusun etki alt na al nmak 
istendi i durumlarda öncelikle o ulusun kültürel dünü, bugünü incelenmelidir. Nitekim kültür ulusal 
psikolojinin ana katman n  olu turmaktad r. stenilen etkinin yarat lmas  bu ana katmana yerinde 
dokunu larla daha kolay olacakt r. Erek dilde yeniden üretilecek olan çeviri metinde bu katman  
harekete geçirici hususlar öne ç kar lmal , negatif etki yaratacak noktalar ise elimine edilmelidir. Ulusu 
etkilemek bilinçd na temastan geçmektedir ve bilinçd  kültürel dokunun içerisinde ekillenen ve 
asl nda uluslar  ekillendirici nitelikte bir organizmad r. Kültürel diplomasinin ana hedefinin cezbetme 
ve bu sayede istenilenleri askeri yapt r m olmaks z n di er aktörlere yapt rtma olmas , ulusal 
bilinçd na simgesel iddet uygulayacak kültürel göstergeleri özellikle yüzey yap da içeren bir çeviri 
yap lmas n  gerekli k lmaktad r. Bu noktada çevirinin üstlendi i jeopolitik görevin önemi de ortaya 
ç kmaktad r. 

Çevirinin jeopolitik rolü  

Çeviri bilimler aras  özelli i ile öne ç kan teorik ve uygulamal  bir aland r. Dilbilim, sosyoloji, antropoloji 
vb. alanlar n yan  s ra siyaset, diplomasi alanlar  ile de yak n temas halindedir. De i en dünya alg s yla 
birlikte bilimsel alanlar da dönü ümler ya am t r. Diplomasi ile yak ndan ilintili olan siyaset bilimi de 
dönü üm geçirmi  ve pek çok alt alan  ortaya ç km t r. Bu alt dallardan bir tanesi de bir asr  a k n 
geçmi iyle, devingen yap da görece genç bir alan olan jeopolitiktir.  

Jeopolitik, yeni dünyan n genç siyaset bilimlerinden biridir. Jeopolitik, devletlerin co rafî konumlar  
çerçevesinde çizdikleri politika planlar n , konumlar n n avantaj ve dezavantajlar n , s n r kom ular yla 
olan ili kilerini, kom u devletlerin siyasi tutumlar n  yorumlama stillerini irdelemektedir. Co rafya ve 
siyaseti birle tiren jeopoliti in bilimsel anlamda ortaya ç k  XIX. yüzy l n sonlar na tekabül etmektedir 
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(Hasanov, 2012: 199-200). Co rafi s n rlar n siyasi kaderin s n rlar nda ne ölçüde belirleyici oldu u 
sorusuna yan tlar arar. Asl nda co rafi s n rlar ülkenin kültürel habitusunu ekillendirdi i gibi 
kurulacak politik oyunlar n alansal habituslar na da etki eder. Co rafyan n kal c  izli kader çizme 
karakteristi i çevirinin ortaya ç k  ile zedelenmi tir. Çeviri, ülkeleri co rafi s n rlar n çizdi i 
yazg lar n n d na ta yan önemli bir yumu ak güç arac  türüdür.  Simgesel iddet uygulayabilmek için 
egemen olunmak istenen kitlenin diline hâkimiyet gerekir ve bu hâkimiyet çevirmenlerce harcanan 
simgesel eme in ürünü olarak ortaya ç kar.  

Çevirinin yumu ak güç silah na dönü ebilmesi dilsel sermayenin gücüne ba l d r. Sermayenin gücü 
oran nda co rafik ko ullar n çizdi i yazg  silinebilir. Jeopolitikte çeviri t pk  kültürel diplomasi ile 
yumu ak güçte oldu u gibi dilsel alandan kullan labilecek etkin bir araç, güçlü bir silah ve en önemlisi 
zengin bir simgesel sermayedir. Dile dair dizgenin özünde kültürel unsurlar bulunmaktad r ve kültürel 
dizge dilsel ögeleri içeren geni  bir paradigmaya sahiptir. Çeviri kültürel unsurlar n diller arac l yla 
gün yüzüne ç kmas n  di er kültürlerle kurulacak tan kl k ve yabanc la ma derecelerinin netle mesini 
sa lar. Bu noktadan hareketle çeviri için kültürlerin simgesel dizgede olu turdu u simgesel bir 
paradigma tan mlamas  yap labilir. Çeviri, dil-kültür ikili inde önemli rol üstlenir; co rafya ise onlar  
bulu turan ana zemindir. Benzer ve/veya farkl  co rafyalarla tan k k lmak takip edilen ba ar l  bir d  
siyaset kültürü ile mümkün olabilir. Bu noktada i e ko ulacak olan kültürel diplomasi araçsal 
alanlar ndan dile dolay s  ile çeviri arac na ihtiyaç do acakt r. Nihayetinde diplomasi bir ileti im sanat , 
çeviri bir ileti im arac d r. Alana araçsal hizmette bulunmas  ola and r. 

Jeopolitik, co rafi etmenlerin ekillendirdi i fiziki konum, do al rezervlerin siyasi bir unsur olarak 
kullan larak ekonomik sermayeye dönü türülü ü, iklimsel etkiler, demografik durum (oran 
de i imleri), yürütülen iç politika, d  politikay  temas noktalar  olarak belirler. Klasik jeopolitik konu 
alanlar  etnik kimlik, askeri güç, yay lma stratejileri, güvenlik alg s  vb. eklinde s ralanabilir. Klasik 
jeopoliti in teorik alt yap s n n geni lemesiyle modern bir paradigma k r l  ya anm t r. Bu yeni 
jeopolitik için uluslararas  alanlarda yürütülen mücadelelerde kültürün, teknolojinin, ekonomik, 
simgesel sermaye unsurlar , simgesel güç araçlar  odak noktas  olmu tur (Hasanov, 2012: 200-202). 
T pk  kültürel diplomaside oldu u gibi modern jeopolitikte de askeri güce dayal  sert güç yerini yumu ak 
güce b rakm t r.  

Jeopolitik bir ülkenin sosyo-kültürel ve politik arkeolojisidir. De i en yeni dünya alg s na ayak 
uyduracak niteliktedir; zira co rafyay  sabit bir konumu ifade eden somut, savunulmas  gereken bir yer 
ve bu u urda güdülen siyaset unsuru olma kal plar ndan kurtarm t r. Co rafyan n s n rlar n n dünya 
s n rlar  oldu unun ve ayn  zamanda co rafi avantaj ve dezavantajlar n do ru yönetilmesinin sermaye 
döngüsündeki öneminin anla lmas n  sa layan bilimsel alanlardan biridir. Jeopolitik t pk  çeviri gibi 
bilimler aras  kesi melerde kendi alan  için ara t rma nesneleri geli tirici niteliktedir. Do as  gere i 
zaten multidisipliner bir yap da olan jeopolitik öncelikle co rafya ve siyaseti birle tirir; ard ndan onlar n 
temas etti i alanlar  ve onlar n alt alanlar n  ara t rma konular  ve araçsal ihtiyaçlar  için bilimsel 
inceleme alan na dâhil eder. Bunlar n aras nda tarih, ekonomi, sosyoloji, ideoloji, demografi say labilir.  
Jeopolitik, co rafyan n insan  etkileme derecesini, insan  temel ara t rma nesnesi yapan hemen hemen 
bütün bilimlerle ve alt alanlar yla nesnel ba nt lar kurmu tur. Co rafya ve politika birle imden do an 
bu alan n dil ile ve dolay s yla çeviri ile ba nt lar geli tirip onu araçsalla t rmas  yumu ak güç 
kullan m n  kolayla t r r. 

Dünya devletlerinin çok uluslu kimlikleri yeryüzündeki co rafi s n r alg lar n n de i mesini ve jeopolitik 
bilimsel inceleme alanlar n n geni lemesini sa lad . Bu geni leme sayesinde çeviri ile dolayl  bir temas 
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kurdu. Çeviri modern anlamdaki jeopolitik için ara t rma nesnelerine h zl  temas konusunda yard mc  
araç olabilir. Çeviri, co rafya ve politika ili kisinde ulusal s n rlar n uluslararas  s n rlara geçi i 
h zland ran bir yumu ak güç unsuru olarak jeopolitik rol üstlenebilir. Jeopolitik öncelikle fiziki alanla 
ilgili politik olaylar  ele al r. Klasik jeopolitikten temellerini alan bu ilk a amada çeviri do al kaynaklar n 
sermayeye dönü türülmesinde, s n r kom ular yla olan ili kilerin güvenlik alan na zarar vermeyecek ve 
bölgesel hâkimiyet yar nda egemen olan ya da olunan konuma geçi te yaz l  ve/veya sözlü ileti ime, 
haliyle çeviriye ihtiyaç vard r. Modern jeopolitikte ise çeviriye duyulan ihtiyaç, ona atfedilen önem daha 
fazlad r. Nitekim modern jeopolitik, kültürel diplomasi ve yumu ak gücün hedef programlar yla 
benzerlik ta maktad r. Bu benzerlikler araç tercihlerinin de paralellik göstermesine yol açmaktad r. 
Bunun sonucu olarak çeviri, jeopolitik hedeflere giden yolda kullan lan temel araçlardan birine 
dönü mektedir. Edindi i bu jeopolitik görev ile çeviri do al ve yapay kaynaklar n, kültürel, sanatsal 
unsurlar n, co rafyan n sundu u fiziki olanaklar n uluslararas  arenada ekonomik ve simgesel 
sermayeye dönü türülmesinde kimi zaman birincil kimi zaman ise ikincil derecede yard mc  araç 
olmaktad r. Farkl  sermayelerin ekonomik sermayeye dönü mesinde, mücadele alanlar n n co rafi 
s n rlar n ötesinde daha geni  bir bölgeye yay lmas nda dilleri, kültürleri birle tiren çevirinin edindi i 
politik/diplomatik rol etkin olmaktad r. Çeviri bu noktada güçlü bir ileti im silah na dönü erek modern 
jeopoliti in ara t rma alanlar na hizmet sunmaktad r. Özetle, çeviri hem jeopolitik için ara t rma 
nesnelerini belirleme ve incelemede yard mc  unsur hem de jeopolitik rolü olan yumu ak güç arac d r. 

Yumu ak güç arac  olarak çeviri 

 Askeri kaynaklara, silahl  savunmaya dayal  sert güç küreselle meyle birlikte yerini yumu ak güce 
b rakm t r. Yumu ak güç, simgesel iddetin uyguland  kültürel, sosyal, politik ve simgesel 
sermayelerin silaha dönü tü ü, cazibeyle çevrelenmi  modern bir güç alan d r. Bu simgesel alanda 
tahakküm sahibi olabilmek araçsal tercihlerin hedeflere uygun yap labilmesine ba l d r. Ayn  zamanda 
bu tahakkümü devam ettirebilmek için araçlar n geli tirilip zenginle tirilmesi de gerekmektedir. 
Nitekim yumu ak güç kaynaklar  devingen bir yap da olmal , sürekli mücadele alan ve ko ullar na uygun 
ekilde yenilenebilmelidir. Bilindi i üzere, yumu ak güç kaynaklar  sert güçteki gibi kullan lmak üzere 

bekletilen tehdit cephanesi durumunda de ildir.  

Yumu ak güç kaynaklar  ho görü, kültür, de er ve politik tutumlar eklinde s ralanabilir. Yumu ak güç 
kaynaklar  sakl  tutulmaktansa, politik/diplomatik yard mc  araç olarak mücadele alanlar na sunulan, 
di er aktörlerle payla lan, farkl  alanlara yay lan, yay ld kça sermaye de eri artan kaynaklard r. Söz 
konusu kaynaklar d  politikada, kültürel diplomaside cazibe artt r c , etki uyand r c  durum yarat lmas  
gerekti inde ve di er aktörleri beklentileri kar lay c  eylemde bulunduracak dü ünceye itme noktas nda 
i e ko ulur. Daha önce de de inildi i gibi yumu ak güç kaynaklar  ulusal s n rlarda ve s n r d nda 
kullan lan ve kamusal nitelikli araçlard r. Sivil toplum kurulu lar , ibadethaneler, e itim kurumlar , spor 
kulüpleri, ticari firmalar, hatta ülke vatanda lar  (ünü uluslararas  alana yay lan müzisyen, oyuncu, 
yazar vb. örnek verilebilir) potansiyel yumu ak güç unsurlar d r (Roselle ve d., 2014: 73).  Yumu ak güç 
bazen kaynaklar n bilinçli bir stratejiyle kullan lmas ndan ziyade hiçbir plan n ve devlet unsurunun 
yönetici erki olmadan ortaya ç kabilmektedir. Onu güce dönü türen bu organik etki a n n kurulu  
eklidir. Bas n-yay n organlar  ve günümüzde medyan n yaz l  araçlardan dijital ortama geçi i, medya 

patronlar n n yapt  uluslararas  yay n anla malar , e itim kurumlar  ö renci-akademisyen de i im 
programlar , i  adamlar na yönelik e itici ve/veya bilgilendirici seminerler, farkl  ülkelere aç lan dil 
kurslar , teknolojik, ekonomik yat r mlar/giri imler, sanatsal aktiviteler yumu ak gücün do al yönünü 
olu turur. Bu kaynaklar do rudan devlet müdahalesini gerektirmez. Öznel temaslar, hatta sadece dijital 
platformlar arac l yla hiçbir çabaya girmeden farkl  uluslar üzerinde bilinçsiz etki yarat labilir; 
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böylelikle istendik sonuçlar elde edilebilir. Çeviri alan  ara t rmac lar n n sözlü/yaz l  metinlerdeki arka 
plana odaklanmas n n ard ndan, özellikle 1980 sonras  sürecin ba lang c yla birlikte çevirmenin 
özneli inin kabulü ve nihayetinde sosyolojiyle olu turdu u nesnel ba nt larla modern diplomasi ve 
onun uzant s  formundaki yumu ak güçte çeviri ürünü/eylemi araçsalla t r lm t r. Çeviri, sermaye 
potansiyeli ve sermaye olu umuna/devaml l na yard mc  karakteristi i sayesinde en güçlü yumu ak 
güç silahlar  aras nda kendisine rahatl kla yer bulabilmektedir. George Mounin’e (1963: 236) göre 
metinler çevrilirken kaynak dil toplumuna ait etnografik ögelerin analizi en az ilgili dilin bilinmesi kadar 
önemlidir. Söz konusu ko ullar sa lanmad  müddetçe tam anlam yla yeterli bir çeviriden bahsetmek 
mümkün de ildir. Mounin bu aç klamas yla çevirinin sosyoloji, kültür bilim, psikoloji, kültür dilbilim, 
antropoloji, edebiyat ve filoloji gibi insana dair alanlarla yak n temasta oldu unu bizlere göstermeye 
çal maktad r. 

Çeviride kültürün edindi i de er oldukça önemli orandad r. Kültürel müdahalelerin yer 
edinemeyece inin dü ünüldü ü teknik, bilimsel metinler de dâhil olmak üzere küçük ya da büyük 
kültürel müdahaleler hemen her çeviri metinde kendisine yer bulur. Zira çeviri tüm eyleyicileriyle 
birlikte toplumlar aras  sosyal bir eylemdir. Çevirinin kültürel yönüne vurgu yapan Frans z ekolü 
teorisyenlerinden G. Mounin, metinlerdeki etnografiyi göz ard  etmeme konusunda alandaki teorisyen 
ve çevirmenlere yapt  çal malarla telkinde bulunmu tur; onun etkisi görece yava  bir h zla 
ilerlemi tir. Ard ndan 1973 tarihli çal malar yla H. Meschonnic dil-kültür ba nt s na vurgu yapm t r. 
Çevirinin tarih, edebiyat, dil ve politikay  kapsayan geni  bir kültürel çerçevede de erlendirilmesi 
gerekti i hususuna dikkatleri çekmi tir. Yine ayn  ekilde 1984 y l nda Antoine Berman Alman 
Romantiklerin edebiyat alan nda hedefledikleri kültürel birlik hayalinin çeviri alan na aktar labilece i 
görü ünü ileri sürmü tür (Cordonnier, 1995 akt.: Cordonnier, 2002: 38-39). Berman bu ça r s yla 
çeviride kültürel unsurlar n önemini, görünürlük ölçüsünü anla l r duruma getirmeye çal m t r. Daha 
önce de de inildi i gibi çeviri gösterenler aras  ili kilerin yaratt  gönderge ortam d r. Gösterenlerin 
olu turdu u bu iki dilli ve iki kültürlü mücadele alan , ayn l k ve farkl l klar n metinsel düzleme ta n p 
simgesel iddet unsurlar n  hedef kitleye aktaran bir nevi manipülasyon arac d r. Hipermetinsel 
dönü ümlerin ya and  bir oyun alan d r ve çevirmen bu güç oyunlar n n yönetti i bir eyleyendir 
(Berman, 2004: 285-286). Oyun kurucusunun (yay nevleri, medya devleri, vb.…) gösterenlerdeki 
manipülatif dokunu  talepleri do rultusunda doxalar ekillenir ve çeviri ürünü yumu ak güç arac na 
dönü türülür. Berman çevirmenlere ve alan teorisyenlerine çeviri metinlerdeki gizil kültürel gücün -
kaynak metin aç s ndan önemli bir sermaye de eri ta yan hususlar- ke fedilip bu sakl  simgesel iddetin 
hedef kitlece hissedilir k l nmas n  önermektedir. Frans z kuramc , kaynak metindeki bu gizli yumu ak 
güç silah n n erek metne de er kaybetmeksizin aktar lmas n n önemine vurgu yapmaktad r. Berman bu 
tutumuyla kültürün güç ili kilerini yönetmede çeviri arac l yla simgesel iddete dönü ebilece ini, 
yumu ak güç arac  olarak kültürü farkl  politik, ekonomik, sosyal mücadele alanlar na çevirmenlerin 
ta ma görevini bizlere hat rlatmaktad r. lerleyen k s mlarda Berman’ n çeviri alan ndaki bu görü leri 
detayland r lacak olup simgesel sermaye üzerinden sosyolojik alanla kendi kuramsal görü leri 
aras ndaki nesnel ba nt lar ortaya konulmaya çal lacakt r. Bu k s mda yumu ak güç-çeviri ili kisini 
daha çok edebiyat aç s ndan ele alaca m z için kuramc n n edebiyat ve çeviri üzerine dü tü ü notlardan 
edebiyat n, bir toplulu un çok dilli alan n  biriktirdi i, yeniden toplad  ve harmanlad  geni  bir 
çevrilecek sanatsal alan olarak gördü ü anekdotuna de inmek yerinde olacakt r.  

Edebiyat diller birli ini harekete geçiren, aktifle tiren dilsel-kültürel bir düzlemdir (Berman, 2004: 286-
289). Edebi eser toplumsal/ulusal dilin kullan larak yaz ld  eserlerde dahi birden fazla dil kullan m n  
içerir. Eserde dilin sanatsal dile, kültürel dile, sosyal dile ve yumu ak güç arac  olarak simgesel iddet 
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diline evirili ini gözlemleriz. Etnik ayr malar , kültürel dilde toplumsal ya an lar , toplumdaki 
bireylerin fiziksel varl k ve ruhsal bütünlüklerini sosyal dil içerisinde görmek mümkündür.  

Çevirmen iki farkl  etnografik düzlemin ba nt  kurmas n  sa layan uzman eyleyici konumundad r. 
Çevirmen sadece ileti im aç s ndan de il etnografi aç s ndan da uzmanla mal d r. Edebiyat etnografik 
yans man n, sosyo-semiyotik olgular n en çok görünürlük kazand  alanlardan biridir. Bu 
görünürlü ün çeviri eserde de yakalanmas  kültürel cazibe olu turma çabas na hizmet etmesi aç s ndan 
kaç n lmazd r. Kültürel, sosyal ögelerin en çok hissedildi i, ulusal dilin diller üstü simgesel bir forma 
büründü ü edebi metinler yumu ak gücün hedeflerine hizmet edecek ekilde çevrilerek kolayl kla 
yard mc  araca dönü ebilecek zenginliktedir. Edebi eser çevirisi ulusal dil ve kültürün sermayele tirilip 
di er uluslara sunuldu u, kimi zaman bilinç kimi zaman da bilinçd  müdahaleleriyle yumu ak güç 
silah  olabilen etki derecesi yüksek bir ürün ve eylemdir. 

Dilsel, kültürel kimliklerin tan t m  a amas nda çeviri 

Her kültür kendi dili içerisinde anla labilir. Herhangi bir duygu, olaylara kar  sergilenen tutum, beden 
dilinin simgeledi i anlamlar kültüreldir ve kendi ulusal dilinde ifade bulur. Dil kültürel ürün olmakla 
birlikte o kültürün do as nda ekillenen psikolojik yap n n da simgelere bürünme durumudur. Dil 
kültürel deneyimlerin simgele ti i and r (Sapir, 1949: 9-11) ve bu anlar eylemlerle birle erek kültürel 
kimli i bireylerde bedenle tirir. Bedenle en kültür, dilde aktif aktar m ürününe dönü ür ve bu sayede 
farkl  alanlarda küçük özne/büyük özne uyumlulu unun yakalanmas na yard mc  olur.  Dil, eylemler, 
psikolojik yap  ve kültürel dokuyla bir bütündür; bu nedenle onun salt kelimeler ve cümlelerden olu an 
fonemlerin monemler ile e le ti i bir düzlem olarak yorumlanmas  dilsel kimli in yok say lmas  
anlam na gelir. Ya ayan, sosyal bir organizma olan dilin bu indirgenmi  yoruma maruz kalmas  dilsel 
ürünlerin farkl  dilsel evrenlerde yeniden üretilmesini zorla t r r. Dil sosyalle tirici ve birle tirici bir 
güçtür; ayn  zamanda bireyselli in geli mesinde etkilidir; zira konu mak/yazmak sadece fonetik bir 
eylem de ildir; insan n toplum içinde bireysel hareket edebilen bir özne olmas na yard mc  olur. 
Kelimeler eylemlerden daha etkili de ildir; onlar n etkisi psiko-sosyo-kültürel temelde yatar. leti im 
an nda dilsel tercihler bilinçsizce h zla cümlelere dönü ebilir; bu bilinçsiz tercihlerin ard nda bilinçsizce, 
plans zca edinilmi  kültürel kimlik yatmaktad r. leti imde, özellikle sözlü ileti imde, kelimelerden 
ziyade onlara e lik eden dilsel eylemlere kar  daha duyarl  olunmas n n (Sapir, 1949: 12-19) sebebi de 
eylemlerin kültürel ve dilsel kimli in insan bedeninden s yr l p ileti im alan ndaki bo luklara yerle ip 
onlar  sosyo-kültürel ba lama uyumlula t rmas d r. Çevirmen bu bo luklara yerle en her bir izi iyi analiz 
edebilmeli ve çift kanall  ileti im sistemati indeki her bir fonem-monem e le mesini bu do rultuda 
gerçekle tirmelidir. Nitekim çeviri çift yönlü ileti im a n n kuruldu u çift dil ve kültürel kimlik 
yans mas n n yer ald  simgesel bir eylem alan d r. 

Psikolojik yap , bireyin içine do du u ve kendisini gerçekle tirdi i toplumun kültürel tarihinin 
dolay s yla kültürel kimli in izleriyle olu ur. Kültürel tarihten ald  yaralar ya da güçle bilinçd  dokusu 
bilinci yönlendirir. Kültür, toplumlar n ya ama, ya am  anlama eklidir ve ait olunan ulustan devral nan 
bir miras gibi dili korur ve ya am  yorumlamada, anlatmada onun deste ine ihtiyaç duyar. Günlük 
hayat n s radan ak  içerisine gizlenen psikolojik ve/veya fizyolojik formda kar m za ç kan kültürel 
kimlik görünürlü ünü dil sayesinde kazan r. Ba ka bir ifadeyle, bireyin bilinç ve bilinçd  düzeyine 
yerle en, kimlikle en kültürün farkl  dil konu ucular  için anla l r olabilmesi ve ilgili dilin kültürel 
dokusunun biliniyor olmas  gerekmektedir. Çevirinin bu noktada üstlendi i görev, kaynak metnin 
üretildi i dilin ve kültürün kimlik analizini erek metinde ilgili toplumun alg layabilece i ekilde 
sunmakt r. Kültür, çevirmenlerin çeviri eylemini gerçekle tirdikleri anda fonksiyonel bir rol üstlenir ve 
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çevirmen kendi kültürünü anlad , kültürel kimli ini içselle tirdi i ekilde çeviri ürünleri üretir 
(Lefevere, 1992: 14). Çevirmenin kültürel kimli i kaynak metni yorumlama eklini, dilsel kimli i ise erek 
metindeki anlat m tarz n  biçimlendirir. Bu biçimleni in bizlere anlatmaya çal t  asl nda insand r. 
Çeviri, insana insan  anlatman n farkl  bir yöntemidir. Farkl  sosyal çevrelerin edindi i farkl  dilsel, 
kültürel kimlikleri, farkl  dünya alg lar n , toplumsal ve bireysel ideolojik yap lan n  insanlara 
gösterme yöntemidir. Çevirmen bu yöntemi uygularken kendi dilsel ve kültürel kimli ini referans 
almakta, erek metindeki dilsel ve kültürel kimlik ile kaynak metindeki aras nda e de erlik kurarken yine 
kendi kimliklerine s nmaktad r. Kendisi taraf ndan yeniden üretilen çeviri metin, kaynak ve erek 
metinlerin dilsel-kültürel kimliklerinin aras nda gölge geçi ler yapan çevirmen kimliklerini de 
bar nd rmaktad r. Çeviri farkl  toplumlardan do an kimliklerle üretilmi  bir üründür. Farkl  uluslar  
etkilemek için onlar n dil ve kültürüne hâkim olmak önemli bir ko uldur fakat hedef ulusun güvenini 
zedeleyici çeviriler sunulmamal d r. Onun kültürüne ait ögeleri aktar rken çevirmen, daha çok gözlemci 
ve çeviri sürecinde gerçekle en bu kimliksel ak n denetleyeni olmal d r. Çevirmenin, kimlik tan t c s  
i levini yerine getiren ve çeviri metinler üretebilen yeterlilikte bir kimlik analisti, ileti im uzman  olmas  
gerekmektedir. Dil ve kültürün kimlikle erek kelimelerden daha yüksek sesli etki yaratmas , tan n rl k 
kazanmas , anla l r olup ilgi çekmesi erek/kaynak ulusun dilsel ve/veya kültürel kimli ine sald r  
niteli indeki eylemlerden kaç n larak mümkün olabilir. Her metin az ya da çok kimlik tan t m  yapar. 
Çevirmene dü en hem kaynak metin hem de erek metinde uygun kimlik örgüsünü kurabilmektir.  

Kültürel diplomatik sermaye formlar  ve çeviri 

Pierre Bourdieu’nün kuramsal çerçevesini temellendirdi i kavramlardan sermaye, ekonomik yönünün 
d nda pek çok farkl  forma bürünebilecek niteliktedir. Çal ma ç k  noktalar  aç s ndan çeviri alan yla 
ve kuram(c )lar yla uyumluluk gösterdi ine inand m z sermaye formlar , çeviribilim kuramc lar n n 
alan  ele al  ekliyle de erlendirilecektir. Antoine Berman, André Lefevere ve Lawrence Venuti’nin 
alana dair kuramsal görü leri Bourdieu sosyolojisinde yer alan kültürel, politik ve simgesel sermaye 
formlar yla ba da abilirlik derecesi çal man n s n rl l klar na uygun ekilde irdelenecektir. lgili 
sermaye formlar  ve kuramc lar kültürel diplomasi ba lam nda ele al nacak ve edinebilecekleri 
konumlar  de erlendirilecektir. Sermayenin dönü üm ekli ve dönü türücü gücü ilgili form çerçevesince 
incelenecek, ilgili kuramc n n yakla mlar n n kültürel diplomasi alan na sosyolojik kanalla ak  ele 
al nmaya çal lacakt r. Öncelikle sermaye kavram n  Bourdieu sosyolojisi ba lam nda tan mlamak 
gerekirse; sermaye alan eyleyicilerine bir güç ve konum sa layan, dönü en ve dönü türen yap da bir 
kaynakt r. Sermaye, eyleyicilerin mücadele alanlar ndaki oyunlara dâhil olu unun, oyunda ba ar  
kazanmas n n ve ç kar elde etme durumunun belirleyicisidir (Göker, 2010: 62). Eyleyicilerin mücadele 
alanlar nda hangi konumu edinecekleri hususunda belirleyici olan ve sermayenin alandaki da l m nda 
etkili olan unsurlar; sermayenin miktar , formu ve eyleyicinin onu yönetme eklidir (Bourdieu, 1989a: 
17). Alanlardaki konumlar yine sermaye taraf ndan belirlenmekte, egemen olan ve olunan eklinde iki 
ana konum do maktad r. ki konum aras ndaki ve konumlar  elde tutanlar n kendi içlerindeki 
mücadeleler, alan  dinamik bir yap ya kavu turur. Alan n devaml l  için gerekli olan bu mücadele 
temelde bir ç kar için do sa da bu ç kar genelde egemen olan ya da olunan konumundakilerin sermaye 
elde etmek ve/veya eldeki sermayenin hacmini artt rmak hedefiyle ortaya ç kmakta ve devaml l k 
göstermektedir. 

Birle ik yap l  bir olgu olan sermaye içinde farkl  türleri bar nd rmaktad r. Bourdieu sosyolojisinde 
sermaye türlerinin her biri ço alabilen, dönü ebilen ve dönü türebilen bir yap dad r. Eyleyiciler de bu 
do rultuda mücadele alanlar na dâhil olmakta ve mevcut sermayelerini büyütmek, potansiyel sermaye 
durumlar n  artt rmak, sermaye döngüsünü ç karlar na uygun ekilde gerçekle tirebilme hedefiyle 
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alandaki doxalara sad k kalmaktad r (Papilloud, 2003: 45). Sermayenin alanda güce dönü ebilmesi, 
illusiolar do rultusunda güç dengelerini yeniden kurabilmesi alansal habituslar n eyleyicilerce etkili bir 
ekilde kullan lan araçlara dönü mesine ba l d r. Sermaye alandan, habitustan, doxa ve illusiolardan 

ba ms z bir olgu de ildir. Bu nedenle sermaye türleri-kültürel diplomasi ve çeviri alanlar  ba lam nda- 
bu olgular ile bütünlük arz edecek ekilde de erlendirilecektir.  

Simgesel sermaye: Antoine Berman 

Simgesel sermaye kültürel, ekonomik ve sosyal sermaye türlerini belli ölçülerde içeren ayn  zamanda 
onlar taraf ndan çevrelenen bir alt sermaye türüdür. Bu yönüyle simgesel sermaye di er sermaye 
türlerine dönü ebilme niteli ine sahiptir. Asl nda tüm sermaye türleri için bu dönü ümcü nitelikten 
bahsetmek mümkündür.  Bu niteli i sermayelere kazand ran kültürdür. Kültür, sermayelerin her bir 
türünün içerisinde var olan bir olgudur; zira kültür insana dair her ne varsa onu var eden çekirdek 
yap d r. Sermaye formlar , özlerindeki bu yap n n hacim ve nitelik olarak artabilmesi için iyi 
korunmal d r. Özellikle illusio yönetimi konusunda öne ç kan simgesel sermaye formu illusionun 
kamuflaj sistemati idir. Daha aç k ifade etmek gerekirse; simgesel sermaye elde edilecek ve/veya 
edilmesi planlanan ç kar n (illusio) kar  tarafça hissedilmesini engelleyici alg  yönetimidir. Simgesel 
sermayenin di er sermaye türlerinden ayr ld  ana nokta illusioyu eritebilme gücüdür. Simgesel 
sermaye kendisi ile eyleyicisinin biriktirece i/edinece i illusioyu saklayabildi i, kar  taraf n kazan lan 
ç kar  net bir ekilde alg lanmas n n mümkün olmad  bir sermaye türüdür. Simgesel sermaye birtak m 
ç karlar  (illusio) gizleyerek, onlar  me ru bir kal ba oturtabilmektedir. llusiolara yönelik me ru talepler 
üretebilen (Swartz, 2011: 67) bir çe it yumu ak güç arac d r da diyebiliriz. Mücadele alanlar ndaki güç 
ili kilerinin ç kar beklentisi üzerine kurulu olmad , yasal bir forma kavu turulmas nda etkendir. Elde 
edinilen birikimlerin herhangi bir ç kara hizmet etmiyormu  gibi gösterilmesi, di er eyleyicilerde 
ç kars zl a ili kin istendik bir alg  operasyonu yap lmas  durumudur. Simgesel sermaye, eyleyicilere 
alanlarda edindikleri sermayelerini, ç karlar na uygun ekilde kazanç sa lay c  bir kullan m ve ayn  
zamanda bu durumu cazip bir ekle sokabilme imkân  sunmaktad r. Böylelikle ç karlar alanlarda 
gölgelenir ve hatta silikle ir. Ç kar  görünmez k lan bu alg  oyunu di er eyleyicileri ve alan , alandaki 
doxalar  görünmez bir ekilde yönlendirmeye ba lar. Bu görünmezlik içerisinde do ru yönetilen 
simgesel sermaye eyleyicisini egemen konuma ta yabilecek gücü içerisinde bar nd rmaktad r. k bir 
biçim kazand r lan, görünmez bir forma bürünen ç karlar an, öhret ve sayg n bir imaj olarak 
eyleyicilere yeni kimlikler kazand rmaktad r. Bu durumu Swartz (2011: 133) güven tesisi olarak tan mlar 
ve simgesel sermayenin bir nevi güven in as  oldu unu belirtir. Ç kar n ç kar olarak alg lanmad , kar  
tarafa uygulanan tahakkümün/gücün cazip hale getirilip kar  taraf n r zayla kar lamas n n sa land  
biçimiyle simgesel sermaye yumu ak güç ile uyumluluk gösteren önemli bir birikim arac , dolay s yla 
kültürel diplomasi silah d r.  

Simgesel sermaye, kültürel diplomasi ve yumu ak güç için vazgeçilmez olan güveni tesis etti i gibi 
tahakküm sahibi olmak isteyen eyleyiciye sayg nl k kazand rarak ona eylemlerini yapabilmesinde 
kazançlar -oyun metaforu aç s ndan kartlar olarak nitelenebilir- elde etmesine imkân tan r. Mücadele 
alan ndaki oyunun yaratt  atmosferin etkisiyle kendisine uygulanan, simgesel iddetin pek de fark na 
varmayan egemen olunan grup bilinçsizce r za gösterir ve simgesel sermayeyi elinde bulunduran taraf 
sermaye birikimini artt r r (Swartz, 2011: 68). Bu noktada Bourdieu sosyolojisi ba lam nda simgesel 
iddet olarak kar l k bulan kavram n uluslararas  siyaset bilimi aç s ndan yumu ak güce tekabül etti ini 

söyleyebiliriz. öyle ki; hayat n ola an ak nda insan n var oldu u hemen her alanda tahakküm kurma 
ve onu kabullenme e ilimleri mevcuttur. Simgesel iddet, tahakkümü elde etmek için ba vurulan 
stratejilerin, uyulan yöntemlerin ve uygulamalar n tümüdür. Simgesel iddetin tahakküm-r za 
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mekanizmas n n bilinçsizce ve do al olarak yarat lmas  i levi onu politikaya (Ölçer, 2019: 34-35) ve 
modern diplomasiye yakla t rmaktad r. Ona politik bir yön eklemektedir. Ya am n her noktas nda var 
olan kurumsal ya da özel her oyun/mücadele alan nda tahakküm kurma arzusunun me rula t r lma 
sistemi olarak kar m za ç kan simgesel iddet, yumu ak güç ile birebir örtü mektedir denilebilir. 
Simgesel sermaye, simgesel iddet ve yumu ak gücün oyun alan ndaki araç formudur ayn  zamanda; 
onlar n oyundaki konum mücadeleleri, güç ili kileri, oyun kurulumu ve kartlar n da t l ndaki gizli 
elidir. Simgesel sermaye, simgesel iddet ve yumu ak gücün alanlarda üretilmesinde etken sosyolojik 
bir unsurdur. 

Alanlarda simgesel sermaye kullan m , eyleyicileri eyleme geçiren hedefin özünde bar nd rd  ç kar 
dürtüsünün a ikârl n  yitirmesi di er eyleyicilerin öncelikle ön bilinçlerinin oyuna yönlendirilmesi ve 
ard ndan yarat lan bu büyülü atmosferde bilinci tahakküme bilinçsizce r za göstermesi için bilinçd  
taraf ndan bask lanmas n  sa lay c  faktörlerin aç a ç kar lmas  eklinde i lemektedir. Bu i leyi  pek 
çok alanda özellikle insana insan  anlatan çeviri alan nda ve ileti imin sanatla t  diplomasi alan nda 
kendisine organik bir ekilde yer bulabilmektedir; zira insan n özne olabildi i her yerde ç kars z ç kar 
olan simgesel sermayeden söz etmek mümkündür. Ayr ca Bourdieu için her alan irili-ufakl , gönüllü-
gönülsüz güç ili kilerine sahne olmaktad r fakat her güç ili kisi alanda mücadele devaml l  ad na 
me rula t r lmaya mahkûmdur. Bu me rula t rma i lemi ç kar n sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve 
simgesel tüm boyutlar n n reddi üzerine kuruludur (Bourdieu, 1977: 183). Ç kars zl k durumunun güç 
ili kilerinde imkâns z oldu u gerçe i göz önünde bulundurulursa tahakküm u runa uygulanacak olan 
simgesel iddetin/yumu ak gücün i lerlik kazanmas  için gerekli me ru formun simgesel sermaye 
arac l yla yakalanabilece i tezi anla l rl k kazanabilir. Burada simgesel sermaye temelli simgesel 
iddetin asl nda simgesel iktidar n olu mas  için ba vurulan yollardan biri oldu unu hatta simgesel 

iktidar n bir kolu niteli inde oldu unu belirtmekte fayda vard r.  

Bütün sermaye türleri ekonomik sermayeye dönü mek üzere mücadele alanlar na yerle tirilir. Gücün 
kabul edili i, sayg yla kar lan p r za gösterili inde, gücün me ru form kazan nda etkili olan simgesel 
sermaye de ekonomik sermayeye dönü me potansiyelini içinde bar nd rmaktad r. Yaratt  ç kars zl k 
alg s yla ekonomik sermayeye dönü me yolunda i e ko tu u en önemli araç dildir. Mücadele alan  çok 
uluslu aktörlerden olu uyorsa simgesel sermayenin yeni silah , aktif eylemi çeviri olacakt r. Egemen 
olunmak istenen taraf üzerinde simgesel bir etki yaratabilmek ve böylelikle yumu ak güç 
uygulayabilmek için en etkili, bir o kadar da ç kardan uzak görüntüsüyle ileti ime ba vurmak 
kaç n lmazd r. Antoine Berman’ n çeviri alan n n felsefi boyutuna sundu u katk  ve edebi eserlerin 
çevirisinde neyin tehlikeye girdi i, neye dikkat edilmesi gerekti i konusunda yapt  çal malar n de eri 
tart ma götürmez. Bu büyük çeviri dü ünürü, alana herkesçe bilinen kitaplar n n d nda, makaleler, 
sundu u sözlü bildirilerle ve verdi i seminerlerle önemli eserler kazand rm t r. Alman Romantiklerin 
görü lerinden hareketle çeviri alan na-özellikle yaz n çevirisi- kültürel bak  yerle tirmek isteyen 
Berman, Frans zcan n yan  s ra spanyolca çal malar sunmu  ayn  zamanda alana kuramsal katk lar n  
uygulamayla da destekleyerek edebiyat alan nda çeviri eserler üretmi tir. Çevirinin ya ayan bir eylem 
oldu unun ve çevirmen öznesinin bu eylemi gerçekle tirirken yabanc da kültürel bir ke if yapt n  
bizlere duyumsatmaya çal an anlay yla Berman, ötekideki dilin kültürel arkeolojik kaz s n n yap larak 
kaynak metne uygun ekilde erek dil ve kültürde eserin çeviri yoluyla yeniden üretilebilece inin alt n  
çizmektedir (Farrokhi, 2009: 183-197). Birçok eserle alana hizmet eden ünlü Frans z kuramc n n çeviri 
alan  için yapt  ey asl nda simgesel sermayeler üretmek ve ba ka aktörlerce farkl  simgesel 
sermayelerin üretilip alana sokulmas n  sa lamakt r. Eserlerdeki kültürel ögelerin önemine vurgu 
yapar, yanl  ya da eksik yap lan aktar mlar n, hatal  özde imlerin, e de erlik yanl lar n n 
do urabilece i olumsuzluklara kar  çevirmenleri ve alan kuramc lar n  uyarmaya çal r.  
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Antoine Berman ismi çeviri eti i, yabanc la t rma ve sad k çeviri kavramlar yla özde le tirilmektedir. 
Sad k çeviri kavram yla sözcü ü sözcü üne çeviri kastedilmemekte, aksine hedef kültürü yans tan 
yabanc  ögelerin öne ç kar lmas  anlat lmaya çal lmaktad r. Berman için çeviri hem yabanc  olan n 
imtihan  hem de yabanc  için imtihand r. öyle ki; eserin içerdi i yabanc  unsurlar  kendi yabanc l  
içinde erek okura anla l r k lmak hem de yabanc y  öz kayna ndan, dilsel co rafyas ndan koparmak, 
ait oldu u dilsel zeminden sökmektir (Berman, 1985: 284). Berman için çeviri bu yönüyle ikili yabanc l k 
i levini bar nd ran dilsel-kültürel bir eylemdir. Berman, Venuti’nin yerelle tirme olarak tan mlad  
yabanc  olan n aktar m formülünü natüralizasyon eklinde kullanmay  tercih etmi tir. Berman, Alman 
Romantiklerinden etkilenmi  ve Friedrich Schleiermacher, Schlegel karde ler ile Walter Benjamin’in 
görü lerini kendi kuramsal bak  aç s  içerisine yerle tirmi tir. Alman Romantiklerden 
potansiyelizasyon, Goethe’den ise yans ma kavramlar n  ödünç al p kendi çeviribilimsel vizyonunu 
analitik bir zeminde olu turdu unu hat rlamak gerekirse, Berman’ n pek çok aktörü sürece dâhil eden 
çeviriyi kolektif kimlik kurucusu, kültürel ba nt lar n alanlarda sermaye gücünü artt r c  bir etkiye 
sahip olaca  bir konuma ta d  söylenebilir. 

Berman’da öne ç kan üç kavramdan çeviri eti i pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayr l r ve iki tür 
çevirmen tercihi do urur: kaynak metne sad k kalan ya da ihanet eden; kültürel direnç gösteren ya da 
yabanc la may  önceleyen sözcü ü sözcü üne çeviri yapan. Hangi noktada durursa çeviri ürünü de o 
pozitif ya da negatif etik anlay yla üretilmi  olur. Negatif etik çevirmenin kendi dilsel-kültürel 
kimli ine ba l l  ve onu yüceltme arzusuyla yerelle tirmeye yani Berman’ n tabiriyle natüralizasyona 
yönelmesi durumudur (Berman, 1984: 17-18). Pozitif etik ise kaynak metindeki yabanc  kültürel ögeleri 
do rudan aktarmakt r. Negatif etikte çevirmen art k metni yeniden üreterek asl nda ikincil yazar 
kimli ine bürünür; pozitif etikte ise çevirmen konumunu hiçbir ekilde terk etmez. Kültürel diplomasi 
aç s ndan ele al nd nda; farkl  bir dilden çevrilecek eser, sanat de eri ta yan ya da diplomatik, politik 
bir niteli i olan bir metin ise; kendi ulusal, dilsel ve kültürel sermayesinin daha güçlü oldu unu ulusa 
göstermek için negatif etik çerçevesinde yeniden üretilebilir. Farkl  bir dile çevrilecek ise bu defa kar  
ulusun sosyal, politik ve ekonomik aktörlerini, sanatç lar n  etkilemek ve kendi kültürel dokusunu 
gösterebilmek için pozitif etik takip edilebilir. Bu tercihleri belirleyen hem çevirmen kimli i hem de 
çevirinin gerçekle tirilme sebebidir. Çeviri eylemi hangi amaçla gerçekle tiriliyorsa çevirmenden o 
do rultuda etik beklenmelidir. Her tür etik anlay  da simgesel sermayeye hizmet eder ekilde 
kullan lmal d r. Yumu ak güç aç s ndan da aç klamak gerekirse, bu ancak edebi eser çevirisi üzerinden 
örneklendirmeyle yap labilir. Kültürel cazibe yaratabilmek için eserlere yap lacak müdahalelerin 
uygulanmak istenen yumu ak gücün boyutuna ve içeri ine uygun olmas  gerekmektedir. Yumu ak güç 
için görece daha geni  f rsatlar n bulundu u edebi eserler sosyal hayat n tüm yönlerini içinde bar nd ran 
ve kültürel ögelerle bezenmi  e siz bir simgesel sermaye arac d r. Ekonomik sermayeye dönü me 
potansiyeli yüksek, kültürel donan ml  simgesel sermaye örnekleridir. Çevirmen edebi eseri çevirirken 
onun bir ulusun toplumsal hayat n n dünü, bugünü ve yar n  oldu unu göz önünde bulundurarak 
kaynak metindeki yabanc lara müdahalede bulunmal d r. Nitekim iyi ve kötü dengesinin en hassas 
oldu u alanlardan biri edebi aland r çünkü kendisi sosyo-kültürel hayat n izdü ümüdür. 

Berman yabanc  olan n reddine olumlu yakla amaz. Ona göre yabanc  olan eserde savunulmas  gereken 
bir kültürel kimliktir ve reddedildi i takdirde ortaya ç kan çeviri ürünü maalesef kötüdür. Berman’ n 
kötü olarak niteledi i ve negatif tutum tak nd  bu çeviri yakla m  mücadele alanlar nda 
aktörlere/eyleyicilere “ç kars z” ç karl  simgesel sermayesini kültürel, politik özellikle de ekonomik 
sermayeye dönü türme imkân  tan yan bir yönelimdir. Bazen de bu durumun aksi geli ebilir. Eserlerde 
yabanc  kalarak kültürel sermayesini sunabilir ve böylece simgesel sermayesinin kendisine kazanç 
getirmesini sa layabilir. Önemli olan pozitif ya da negatif eti in do ru yerde ve do ru ölçüde 
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uygulanmas d r. Nitekim amaç ç kar n gizli kalmas d r. Simgesel sermayenin ç kars zl k kisvesinin 
bozulmamas  için çeviri ürünü yeter derecede iyi ya da kötü olmal d r. Her iki kültür e it derecede eserde 
var olabilmelidir. Kuramc  için çeviri kaynak metine ba l  olmal ; e er erek kitle odakl  olmas  
gerekiyorsa bu defa yap lacak olan çeviri etnosantrik olmal d r (Rougé, 2015: 13). Berman çeviri 
eyleminin ve ürününün kültürel boyutunun önemini aç klarken çeviri eti ini, iyi/kötü çeviri 
kavramlar n  kullanmay  tercih etmektedir. Çevirinin ideolojik sava larda ve kültürel güç 
mücadelelerinde önemli bir araca dönü ebilece ine de inir. Onun için çeviri kaynak metinde olanlar n 
iyi ya da kötü aktar m ndan ibaret bir eylem de ildir. Eserlerdeki yabanc lar n silini iyle kültürel 
asimilasyon arac na dönü ebilecek güçte bir simgesel sermayedir. Kültürel ba nt lar kuran bir diyalog 
kontrolcüsü ve ba nt lar  koparacak, kendi kültürünü üstün gösterecek bir yumu ak güç arac d r.  
Çevrilecek sözlü ya da yaz l  metinin tarihi, kültürel, sosyal ve metafiziksel arka plan üzerine örüldü ü 
gerçe i göz ard  edilmeden hümanist bir yakla mla ele al nmas n n gereklili ine vurgu yapan Berman, 
çevirmenin eylemini gerçekle tiren sosyal bir özne oldu unun da alt n  çizmektedir. Bu öznenin sözlü 
ve yaz l  evrene girerken bu evrenin hemen her katman nda yer alabilecek öteki izlerini do ru takip 
etmesi gerekmektedir. Çeviri eylemi bir nevi ötekideki yabanc l klar  yakalamak ve onlar  erek metinde 
çözümleyerek kar  tarafa açmakt r. Bu i lem simgesel sermaye edinme ve onu geli tirme yolunda 
yap lacak hamleleri de görünür k lmaktad r. Kültürel güç ili kilerinde çeviri bazen oyun kartlar n  
da tan bazen de oyun kartlar n n bizzat kendisi olmaktad r; güç ili kilerinde y k c  ya da yeniden üretici 
etkinli e sahiptir. Berman’ n bak  aç s yla kimi zaman kültürel manipülasyon kimi zaman da kültürel 
asimilasyon arac  olarak kar m za ç kan çeviri, kültürel ili ki yöneticisi yönüyle ve özellikle kötü çeviri 
formuyla kültürel diplomasi ve yumu ak güç için güçlü bir simgesel sermayedir. 

Kültürel Sermaye: Lawrence Venuti 

Kültürün mücadele alanlar nda güç ili kilerinin kurulumu ve yönetiminde önemli bir sermaye formuna 
bürünebilece ini Bourdieu e itimde do an ba ar  farkl l klar n  inceledi i çal mas yla ortaya 
koymu tur ve böylece kültürel sermaye kavram n  üretmi tir (Bourdieu, 1986: 243, Bourdieu & 
Wacquant, 1992: 160). Daha aç k ifadeyle; e itim sistemlerinde ba ar  ya da ba ar s zl n temel 
nedenleri aras nda, hatta ba nda, kültürün say lmas  gerekti ini vurgulam t r. Bu çal ma onu kültürel 
sermaye kavram n  geli tirmeye itmi tir. Bourdieu’nün, kültürün alanlardaki gizli ama bir o kadar da 
bask n olan rolünü ortaya ç karmak üzere kulland  bu kavram genel kültür bilgisi, sözel beceri, e itim 
sistemleri, estetik tercihler, bilimsel art alan bilgisi, bilimsel yeti ve pedagoji gibi pek çok dizgeyi içinde 
bar nd ran geni  perspektifli bir organizmad r. Özellikle itibar ve ba ar  kazanma, bilgi üstünlü ü kurma 
gibi illusiolar ekonomik bir biçimden uzak kalarak kültürel sermaye arac l yla kendilerine mücadele 
alanlar nda yer bulabilirler. Kültürel sermaye ekonomik sermaye görüntüsünden uzak olsa da ekonomik 
sermayeye dönü ecek ve onu kendisine dönü türecek güçte bir sermaye türüdür. Nitekim ekonomik 
sermaye için kullan lan yöntemler kültürel sermaye birikiminde de kullan labilir; böylece nesiller aras  
aktar m döngüsü ekonomik bir boyut da kazanm  olur. Kültürel sermayenin sa lad  bilgi, tecrübe, 
sayg nl k, ba ar  ve itibar, ulusun di er eyleyicileri için farkl  alanlarda elinde sermaye gücünü 
bulundurmas n  sa lar. 

Kültür yoluyla edinilen yatk nl klar bütünü olan kültürel sermaye bilgi, beceri, yetenek, (akademik) 
ba ar  ve itibar unsurlar n  içermektedir. Her özne/eyleyici bir ötekiyle temasa geçti inde sosyal hayat n 
içerisinde yeni fikirler edinebilir, kendine özgü be eniler geli tirebilir ve edindi i sosyal deneyimler 
do rultusunda eylemler dizgesi olu turabilir. Bütün bunlar n ard nda; onu ve çevresini saran, onun ve 
çevresinde var olan bilinçli ve/veya bilinçd  eylemlerin ana arteri olarak kültür yatmaktad r. Sosyal 
hayat n içinde ya ayarak (bilinçli/bilinçsiz) edinilen kültürel sermayesini özneler/eyleyiciler ötekilere 
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aktar r; bu sayede kültürel sermaye devaml l k kazan r. Ekonomik sermaye ile ayn  stratejiler 
kullan larak kültürel sermaye edinilebilir, geli tirilip biriktirilebilir fakat bu iki sermaye türünü 
birbirinden keskin çizgilerle ay ran önemli bir nokta vard r. Kültürel sermaye ürünleri anlaml  olduklar  
yerlerde ve anla l r olduklar  ölçüde, kabul edildikleri anda de erli olabilirler; ancak bu ekilde 
eyleyicisine kazanç getirebilir (Swartz, 2011: 111). Ekonomik sermayenin bu sosyal kabule, kültürel 
anla l rl a ihtiyac  yoktur. O tamamen nesnel ve somut alg lar üzerinden var olabilir. Kültürel sermaye 
cezbedici olmal , sayg nl k uyand rabilmeli ve öteki yak nl n  kurabilecek zenginlikte olmal d r. 

Bourdieu, kültürel sermaye türlerini kurumsalla m , somutla t r lm  ve nesnele tirilmi  olarak üçe 
ay rmaktad r. Çocukluktan itibaren edinilmeye ba layan somutla t r lm  kültürel sermaye aileye 
aktar c l k hususunda önemli bir rol atfeder. Aileyi kültürel sermaye birikimi için kilit aktar c  
konumuna ta r. Bu rol, e itim hayat n n ba lamas yla birlikte e iticilere aktar l r. Bireyin 
somutla t r lm  kültürel sermaye birikiminde önemli olan iki kurumdan ilki aile, ikincisi e itim 
kurumlar d r. Bu sermayenin ana hedefi bireyi hayata haz rlamak, onlar  somutla m  kültürel 
determinasyonlar  alg layacak ve al mlayacak duruma getirmek; ayr ca toplumsal hayat n içerisinde var 
olabilece i, kendi yeterlilikleri çerçevesinde bir tak m bilgi, beceri ve donan m sunmak; böylece ona 
sosyal uzamda bir konum kazand rmakt r. Somutla m  kültürel sermaye bilinçsiz kazan mdan ziyade 
pedagojik etkinlikler arac l yla bireylere edindirilir (Swartz, 2011: 112). Bu bir süreçtir ve pedagojik 
eylem plan  içerisinde ekillenmektedir.  

Somutla m  kültürel sermayenin zenginli i/eksikli i bireylerin alanlardaki ba ar -ba ar s zl k, egemen 
olan-egemen olunan, ödül-ceza gibi sistematiklerde devreye girmektedir. Bu hususa dayanak olarak 
Bourdieu Fransa’da yapt  ara t rmalar  sunmakta ve ö retmen-ö renci ili kisinde somutla t r lm  
kültürel sermayenin s navda-derste ba ar  konusunu nas l etkiledi ini gözlemledi ini belirtmektedir 
(Bourdieu, 1989b: 48-81). Bu noktada somutla t r lm  kültürel sermaye türlerinden dil kullan m , 
bireyin toplumsal hayatta girece i tüm alanlarda kendisine pozitif ya da negatif alg  olarak dönecek, 
kazanç ya da kay p ya atacak güçtedir. Dil kullan m  ki iyi itibar sahibi de yapabilir itibar zedelenmesine 
de yol açabilir ve bu durum onda ekonomik ve simgesel sermaye zay fl n  do urabilir. Bourdieu, 
pedagojik yolla edinilen somutla t r lm  kültürel sermayenin bilinçli yönlendirmeler d nda, öznenin 
kendi öznel/sosyal zihni d nda birikmesinin mümkün olmad n n alt n  çizer (Dursun, 2018: 84). 
Somutla t r lm  kültürel sermayenin birikimi ayn  zamanda öznenin bireysel yetenekleri ölçüsünde 
art  ve devaml l k gösterebilir. Bu sermaye türü onun bireysel yeteneklerinin sosyal uzama uyumlu bir 
boyut kazanmas n  böylelikle güçlü bir konum edinmesini sa lar. Somutla t r lm  kültürel sermaye 
devaml l k arz edebilir, sürekli de i im ve dönü üm ya ayabilir. Form de i tirme niteli i onu simgesel 
sermayeye yakla t rmaktad r. 

Nesnele tirilmi  kültürel sermaye türü ise; sanat, bilim ve sosyal alandaki tüm üretimlerin, sarf edilen 
simgesel emeklerin kitaplara, ark lara, tablolara, bulu lara dönü erek nesnele mesi durumudur. 
Asl nda bu sermaye türü somutla t r lm  kültürel sermayenin devaml l  niteli indedir. Nitekim 
nesnele tirilmi  kültürel sermaye, somutla t r lm  kültürel sermayenin kazand rd  bilgi, beceri ve 
yeteneklerin somut ürünler olarak nesneye dönü tü ü and r. Bu sermaye türü ile nesnelle en ürünlerin 
ekonomik sermaye getirisi, güç kazand rma oran , simgesel kazanç durumlar  sorgulanmaktad r. Bu 
sermayenin güç ili kileri sisteminde edindi i rol, sanat, bilim, edebiyat vb. alanlar n 
yönlendirilmesindeki etki derecesi de önem ta maktad r. Estetik al mlama yöntemleri, sanatsal 
duyumsama, bilimsel heyecan hissi ve ihtiyaç alg s ; bütün bunlar n yönetili inde nesnele tirilen 
ürünlerin (kültürlerin) konumu da bu sermaye türü içerisinde irdelenmektedir. Nesnele tirilmi  
kültürel sermaye eyleyicisine hem ekonomik hem de simgesel sermaye sa lar. Örnek vermek gerekirse; 



1178 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

Cultural diplomacy and translation on the axis sociological / F. Çak r & N. Tekin Çetin (pp. 1155-1190) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

bir söz yazar n n güftesinden hem maddi hem de manevi kazanç elde etti ini dü ünürsek ve dahas  
güftesi farkl  dillere çevrilirse bu kazançlar ikiye katlanacakt r. Güftesinden hem ekonomik sermaye elde 
edecek hem de güftesiyle birlikte alanda sayg nl k kazanacak, konumunu iyile tirecek böylelikle 
simgesel sermaye edinecektir. Bu durum alanda yeni eyleyicilerin olmas n  da sa layacakt r; menajer, 
yap mc , da t m firmas  ve bas m evi sahipleri gibi pek çok eyleyici alanda güç mücadelesine 
giri ecektir. Bu nesnele tirilmi  kültürel sermayeden ekonomik ve simgesel ç kar elde etmek için ve 
alandaki güç dengelerini yeniden kurmak için yeni oyunlar ba lat lacakt r. Nesnele tirilmi  kültürel 
sermaye çoklu eyleyicilerin oldu u bir oyun alan na sürülen güçlü bir kartt r.  

Kurumsalla t r lm  sermaye birikimi sayesinde elde edilen belge öznelere/eyleyicilere farkl  alanlardaki 
oyunlara/mücadelelere girebilme hakk n  ve bu oyunlardan/mücadelelerden farkl  sermaye türleri 
kazanabilme f rsat n , ayn  zamanda alanlarda konum elde etme hakk n  vermektedir. Bu belgeler bir tür 
de er sertifikas d r. Mücadele alanlar nda egemen konumu elde edebilmek için bu sertifika önemlidir; 
ayn  de er sertifikas  ve kültürel sermayeye sahip olunmas  durumunda rekabetin kazanan n  belirleyici 
unsur olarak belgenin al nd  kurum öne ç kmaktad r (Bourdieu, 1986: 248). Akademik kurumlar n 
alana hâkim olacak ölçüde itibar kazanmas , sundu u belgenin de eyleyiciler üzerinde di erlerine göre 
daha etkili olmas  kaç n lmazd r. Bu nedenle mücadele alanlar na güçlü bir sermaye donan m  ile girmek 
için somutla t r lm  nesnenin içselle tirilip geli tirilmesi, uygun ekilde yönetilmesi önemlidir. 
Kurumsalla t r lm  kültürel sermaye di er sermaye türleri gibi ekonomik sermayeye dönü ebilme 
potansiyelini ta maktad r. Bu noktada sayg nl k derecesi ekonomik sermayeye ula may  
kolayla t rmakta; yani daha sayg n kurum belgesi daha fazla ekonomik sermaye edinme/biriktirme 
potansiyeli demektir. Kurumsalla t r lm  sermayede sosyal çevrenin, kültürel tarihin, toplumsal 
s n flar n, hatta toplumsal bilincin etkileri de söz konusudur. Sadece öznenin somutla t r lm  kültürel 
sermayesi de il ait oldu u toplumsal uzam ve edindi i sosyal statü de etkilidir.  

Çevirmenler alanlarda kültürel sermayeleri ile var olma sava  verirken pek çok çeviri ürünü üretirler 
fakat yazar-yay nevi-okur üçgenini bir arada tutan çevirmen, kimliksiz hatta öznesiz bir özne gibi 
kalakal r. Amerikal  çeviribilim kuramc s  Lawrence Venuti çevirmenin bu gölge durumunu incelemi  
ve The Tanslator’s Invisibility adl  eseri kaleme alm t r. lgili eserde dört tema öne ç kmaktad r. 
Bunlardan birincisi, Anglo-Amerikan dili kültür çevirmenleri çevirilerini ak c  ekilde yapt klar  ölçüde 
ba ar l lar ve bir o kadar da görünmezler. kincisi,  telif haklar  konusunda çevirmenler ayr mc l a 
maruz kal rlar. Üçüncüsü, di er dillere yap lan çevirilere k yasla ngilizce daha dü ük bir yüzdeli e 
sahiptir. Dördüncüsü ise; kültürel ötekilerle kurulan Anglo-Amerikan ili kilerde d ar dan emperyalist 
içeriden yabanc  dü manl  olarak alg lanabilecek ilginç bir durum söz konusudur5. Burada öncelikle 
kültür çevirmenli i ve kültürel öteki kavramlar n  çal mam z s n rlar nda açmak gerekirse; çevirmen, 
okur için anla l r, ak c , kültürel farkl l klar n silindi i bir çeviri yapt  durumda yazarla okur 
aras ndaki yabanc la t ran mesafe yok olur ve mesafeyle birlikte çevirmen de yok olur. Venuti’ye (1995) 
göre pratikte yap lan, kaynak metindeki -özellikle edebi eserlerdeki- kültürel ögelerin farkl  
müdahalelerle erek kültüre aitmi  izleniminin yarat lmas d r. Kaynak kültüre özgü ögelerin eserlerden 
silinmesi “rahat okuma” sa lamakla birlikte kültürü tek tiple tirme tehlikesini do urmaktad r. Venuti 
bu durumun politik, ideolojik hedefler do rultusunda kullan ld  ve çevirinin istendik imaj yaratma, 
önyarg  olu turma gibi amaçlara hizmet eden ak c , çevirmenin ve kaynak kültürün izlerinin silindi i bir 
ürüne dönü tü ünü vurgulamaktad r. Bu noktada kültürel diplomatik ve yumu ak güç hamleleri için 
uygun ortam  yaratmaktad r. Nitekim bu ekliyle çeviri bir nevi okura pozitif ya da negatif alg  üretimi 

                                                             
5  https://www.researchgate.net/profile/Anthony-

Pym3/publication/262887373_Venuti's_Visibility/links/53fdf3200cf2dca80003c35f/Venutis-Visibility.pdf Eri im: 
21.08.2021 Saat :18:00 
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sunan bir eylemdir. Çevirmenden somutla t r lm  kültürel sermayesini kendisini yok etme pahas na 
nesneye dönü türmesi beklenmektedir. Kültürel çevirmenlik ak c  okuman n sa land  durumdur; 
kültürel öteki ise kaynak metinde yazar yla ve içinde ak p giden sosyal hayat yla var olan nesnele tirilmi  
bir kültürel sermayedir. Yerelle tirme yaparak, Venuti’nin tabiriyle rahat okuma sa layarak, bu sermaye 
yok edilip erek kültür dokusuyla yeniden üretilmektedir.  

Venuti, illüzyonist ve manipülatif etkiye göndermede bulunan görünmezlik kavram n  gözlem yapt  
ça da  ngiliz ve Amerikan kültüründeki çevirmen öznesinin durumunu ve eylemlerini tan mlamak için 
kullanmaktad r (Venuti, 2017: 1).  Venuti hem eylem hem ürün; hem eyleyici hem de okur aç s ndan 
de erlendirmelerde bulunmu tur. Bu nedenle hem süreç hem de sonuç odakl d r denilebilir. Bu aç dan 
onun çal malar nda çeviri ürününün ele tirel de erlendirilmesi boyutunun oldu u da görülmektedir. 
Çeviri metinde ak c l k yakalanarak yazar ve okur aras nda bir tür effafl k a  kurulur fakat bu yan lt c  
bir effafl kt r. Çevirmenin kendi somutla t r lm  kültürel sermayesini kullanarak üretti i bu 
manipülatif effaf a  yazar n ve eserin ait oldu u kültürel köklerin yok edilmesine yol açar. Okur bu 
illüzyona kap l r. Burada okura dü en kültürel okur-yazar olma yetisidir. Kendi somutla t r lm  kültürel 
sermayesi ile buradaki illüzyonu fark edebilmesidir. E er okur sa lam bir somutla t r lm  kültürel 
sermaye ile çeviri alan na girerse bu effafl ktaki manipülatif eylemleri sezinleyebilir. 

Özellikle yaz n çevirisine odaklanan Venuti (1995), söz konusu yan lt c  effafl  reddetmektedir. 
Nitekim ona göre edebi eser ötekinin yans t lmas  ve farkl  olanla okurun a rt lmas  i levini yerine 
getirmelidir. Edebi eser okurun farkl l k ke finin büyüsüne kap lmas n  sa layan nesnele tirilmi  bir 
kültürel sermayedir. Yerelle tirme ve yabanc la t rma eylemlerine de uygun bir zemini vard r.  
Venuti’nin bu iki eyleme yakla m  asl nda kültürel diplomasi ve yumu ak alanlar n n s n rlar  ile 
uyumluluk göstermektedir. Venuti ak c  okuma ad  alt nda yap lan yerelle tirmenin stratejik bir kültürel 
manipülasyon oldu unu belirtmekte ve yabanc la t rmay , yabanc  dü manl  ve kültürel narsisizme 
bir direni  ekli olarak de erlendirmektedir (Venuti, 1995: 20).  Venuti, çeviri eylemini kültürel ve dilsel 
farkl l klar aras nda kurulan bir ileti im olarak dü ünür.  Ona göre; çevirmenin yapt  bu farkl l klar  
en aza indirmek ve/veya silmektir.  Çeviri eylemi kültürel farkl l klar silindi i ya da erek kültürle formüle 
edildi i ölçüde rahat okunacak bir ürüne dönü ebilir fakat kaynak kültür asimile edilmi  olur (Venuti, 
2004: 468-469). Ayn  zamanda Venuti çevirideki ileti im eylemini de u sözlerle sorgular: “Çeviri bir 
de i mezin iletimi ise de i mezi kurma gereksiniminin kendisi de il midir ya da bunu yaparak çeviri 
ileti im kurmaktan çok daha fazla bir i levi mi yerine getiriyor?” (Venuti, 2004: 470) Kaynak mesaj, 
reklam metinleri, film alt yaz lar , konferans bildirileri, edebi eserler, felsefi metinler gibi yoruma aç k 
kültürel formlardaki metinlerde yeniden in a edilir ve yorumlan r. Kaynak mesaj erek metinde 
yorumlan yor ve yeniden in a edilebiliyorsa de i mezlikten söz edilemez. Farkl  diller ve kültürler, farkl  
de erler yarat r ve bu yarat m mesaj n de i mesine neden olur (Venuti, 2004: 470-471). Burada 
çevirinin neye hizmet etti i de önem kazanmaktad r. Hangi kurum için ve hangi kurumsalla t r lm  
sermayenin ürünü olarak sunulaca  noktalar  öne ç kmaktad r. Mesaj üzerinde yap lacak olan 
müdahalenin ard ndaki illusio, kurumsal beklenti de bu de i mezli in y k l n  h zland rmaktad r. 
Venuti’nin de belirtti i üzere kültürel formlar  bar nd ran her eser yorumlanmaya ve yeniden in aya 
aç kt r. Yeniden in a edilen her nesnele tirilmi  kültürel sermaye formu hizmet etti i illusio 
do rultusunda farkl  sermaye formlar na bürünmektedir. Örne in; kültürel diplomasi aç s ndan ele 
alacak olursak, ulusal sayg nl  artt rma hedefi öne ç kacakt r ve ilk dönü üm ad m  simgesel sermaye 
yönünde olacakt r. 

Venuti yabanc la t rma, çevirmenin görünmezli i, ak c l k, yerelle tirme gibi kavramlarla asl nda 
kültürel ve dilsel farkl l klar n, kültürel ötekilerin önemini anlatmaya çal m t r. Kültürel öteki çeviride 
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yabanc  olarak kald  takdirde erek kültürde tan n rl k kazanacak ve çevirmen görünür olacakt r. 
Kültürel ötekilikler, alanlardaki farkl  eyleyicilerin farkl  kültürel sermayelerle var olmalar n  
sa layacakt r. Farkl l n kullan ld  ya da yok edildi i durumlar çevirinin alandaki kültürel sermayeler 
ve güç dengeleri üzerindeki dönü türücü etkisinin de bir göstergesidir. Venuti ve Bourdieu eksenlerinde 
çeviri eylemi kültürel ötekinin erek kültürde farkl  bak  aç lar n n in a edilmesi aç s ndan ve erek 
kültürdeki eyleyicilerin kazand klar  bu birikimle farkl  sermayeler edinmesi durumu olarak 
tan mlanabilir.  

Sosyal Sermaye: André Lefevere 

Sosyal sermaye kavram n n sosyolojik ve iktisadi kökleri bulunmaktad r. Kalk nma ara t rmalar nda, 
e itim, siyaset ve sosyoloji incelemelerinde kendisine yer bulan sosyal sermaye, Bourdieu için genel 
anlam yla bireyler aras  ba nt lar, güven, ili ki a lar  ve bu a lar n derin yap s nda yer alan kaynaklard r 
(Bourdieu, 1986: 249). Sosyal sermayenin üç türü bulundu una de inen Coleman onlar  yükümlükler, 
bilgi kanallar , normlar ve etkin yapt r mlar olarak grupland rmaktad r. Yükümlülükleri, beklentiler ve 
yap lar n güvenilirli i olu tururken; bilgi kanallar  bilgi sa lama arac  olarak sosyal ili kilere i aret eder. 
Son olarak normlar ve etkin yapt r mlar kamu yarar n  gözetici araçlar  içermektedir (Coleman, 1988: 
95, 101-104; akt. Tüylüo lu, 2006: 20). Sosyal sermaye kavram  bireyler, gruplar ve yap lar aras  kurulan 
ili ki a lar n , güveni ve bu a lar  yöneten doxalar  içermektedir. Kavram n sosyoloji için eski, iktisat 
alan  için ise yeni oldu u söylenebilir. Bilindi i üzere iktisat, somut olanla, ekonomiye do rudan ya da 
dolayl  maddi getiri sa layan sermaye türleri ile ilgiliyken, modern dünyan n i  gücünü kar layan insan  
birey ve özne olarak görmesiyle bak  aç s n  yumu atm  ve sosyal sermaye kavram n  -çe itli uygunluk 
sorgulamalar n n ard ndan- alana dâhil etmi tir (Tüylüo lu, 2006: 22-23). Sosyal sermaye kavram n n, 
içinde insani ili kiler ve duygu bar nd r yor olmas  iktisat alan ndaki bu sorgulamay  do urmu tur fakat 
bireyi sosyal yap ya ba layan güven, duygudan yoksun bir olgu de ildir. O halde iktisat alan n n s n rlar  
sosyal sermayeden çok uzak de ildir. 

Çal mada, sosyal sermaye kavram , Bourdieu bak  aç s yla ele al nacakt r; bununla birlikte kavram n 
tarihinin Durkheim, Marx, Tocqueville, Weber gibi kuramc lara kadar dayand r lmas  mümkündür; 
buna ek olarak kavram ilk kez 1916 y l nda Lyda Judsen Hanifan taraf ndan kullan lm  ancak kavram n 
sosyolojik ba lamda kuramsal boyut kazan  Bourdieu ile olmu tur. Ünlü Frans z sosyolog kavram n 
kurucular  aras nda yer almaktad r ( an & im ek, 2011: 90-94). Bourdieu anlay na göre sosyal 
sermaye; sosyal uzamda konum edinen eyleyicilerin aralar nda in a ettikleri ba nt lar, ba lar, bu 
ba nt lar n ürünü olan ili ki a lar , bu a lar n eyleyicilere verdi i sorumluluklar, ayr cal klar ve görevler 
ve ayn  zamanda alana getirdi i normlardan olu an bir olgudur. Sosyal sermaye bireysel temelli sosyal 
ili kiler sonucu kazan labilir ve sa lanan güven sayesinde devaml l k arz edebilir. Bu yönüyle eyleyicilere 
somutla t r lm  kültürel sermayelerini canl  tutarak ekonomik sermayelerini güçlendirme imkân  
tan yan bir sermaye türüdür. Ç karl  - ç kars z tüm sosyal ili kilerin bulundu u alanlar sosyal 
sermayenin üretildi i ve yeniden üretildi i alanlard r. Bu alanlarda kurulan a lar eyleyicilere anne-
çocuk, alacakl -borçlu, güçlü-zay f vb. farkl  roller biçmektedir ve itimat temelli ili kiler üretmektedir 
(Bourdieu, 1986: 247-249). Gruba, sosyal birli e sonradan dâhil olanlar alanda mevcut ba nt lar ve 
sosyal sermaye birikimine uygun davranmak zorundad r, eylem eksenlerini bu do rultuda 
belirlemelidirler. Bu ili ki a lar  zaman içerisinde k r lma ve dönü üme maruz kalabilir. Bu k r lma ve 
dönü ümler farkl  sosyal sermayelerin alanlara dâhil olmas n  sa layacakt r. Bu nedenle en küçük sosyal 
kurum olan ailede dahi eyleyiciler aras  sosyal sermaye üretiminin ve devaml l n n sa lanmas  için 
sürekli mücadeleler meydana gelecektir.  
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Eyleyiciler ait olduklar  sosyal uzamda sürekli ileti im halinde olmak zorunda; bu da sosyalle me 
çabas n  do urmaktad r. Sosyalle me hem bir eylem hem de birden fazla bireyin dâhil oldu u bir 
süreçtir. Nitekim sosyal sermaye di er sermayelerden farkl  olarak birden fazla bireyin kar l kl  ili ki 
durumunu gerekli k lan bir sermaye türüdür. Bu süreç farkl  ili ki türleri, görevler ve roller 
do urmaktad r; bununla birlikte bireylerin kar l kl  ili kilerinden do an ayn  zamanda ili kileri 
do uran eylemlerle örülüdür. Bu süreçler sosyal sermaye kaynaklar ndan biridir. Öte yandan sosyal 
uzamda bireylere konumlar kazand ran ona simgesel güç sunan araçlardan biridir. Bireylerin 
sosyalle meleri ortak ideoloji, ortak ç kar etraf nda toplanmalar  ile ba lar fakat güven ile sosyal 
sermayeye dönü ebilir. Yetki, vas f, imaj yüklemeleri bu süreçlerin uygun ekilde yürütülmesiyle 
mümkündür. Sosyal sermayesi fazla olan eyleyici alanda daha sayg n, ili kilerine daha itimat edilen 
konumu kazan r ve istediklerini di erlerine zorlamaks z n rahatça yapt rabilir yani yumu ak güç elde 
eder. Bu yumu ak gücü me rula t rma hedefindeki eyleyiciler sosyal sermaye edinecekleri eylemlere 
yönelmelidir. Sosyal sermayedeki art  onu alanda daha fazla yumu ak güç uygulayabilecek konuma 
ta r. Bu nedenle eyleyiciler sermaye art n  sa layacak ad mlar atmak zorundad r. Eyleyicilerin sosyal 
sermaye birikimi kadar ait olduklar  toplumun/toplulu un da sosyal sermaye oran  önem ta maktad r. 
E er ilgili toplum/topluluk eyleyicisine hacimce yüksek sosyal bir sermaye sunarsa kendi sosyal sermaye 
birikimi ile birle tirip bu sentezden ba ar  elde edebilir. Bourdieu (1986), birçok konuda oldu u gibi 
sosyal sermaye da l m nda da e itsizlik do mas ndan kayg lanmaktad r. Sosyal sermaye ili ki temelli 
yap sal farkl l klar n eyleyiciler aras nda e itsizlikler yaratmas  ihtimali üzerinde durur. Bu durumun da 
yine egemen olan ve olunan eklinde iki kutup do uraca n  belirtir. Eyleyicilerin mücadelenin hangi 
kutbunda olaca n  kendi sosyal sermayeleri ve toplumlar n n/topluluklar n n sermaye miktarlar , 
ayr ca kullan l  biçimleri belirleyecek. Bu e itsizli in derinle mesi bir tarafa itibar ve güç sa larken 
di er tarafa bilinçli/bilinçsiz bir r za durumu getirecektir. 

Sosyoloji, iktisat, siyaset, i letme, e itim vb. bilimsel alanlarda kar m za ç kan sosyal sermaye mikro, 
mezo ve makro düzeylere sahiptir. Tekrar hat rlatmak gerekirse; mikro düzey grup ve bireyle e le irken, 
mezo düzey kurumlara, toplumlara tekabül etmektedir, makro düzey ise ulusal hatta uluslararas  alan  
i aret etmektedir. Bu düzeyleri belirleyici unsurlar eyleyiciler aras  ili kilerin temelindeki güven, 
normlar ve ileti imsel olanaklard r (Kangal, 2013: 7, 37-39). Sosyal sermaye ba lay c , arac  ve 
birle tirici olmak üzere üç temel türe sahiptir. Birinci sosyal sermaye türünde ili ki a lar  homojen 
gruplar aras nda kurulur, ikincide k smi bir homojenlik, üçüncüde ise tamamen heterojenlik söz 
konusudur (Kangal, 2013: 39-42). Üç sermaye türü de güven olgu üzerine in a edilmektedir. Bunlara 
idari sosyal sermaye, sivil sosyal sermaye, yap sal sosyal sermaye, ili kisel sosyal sermaye, kat  sosyal 
sermaye, yumu ak sosyal sermaye, örgüt içi sosyal sermaye, örgüt d  sosyal sermaye, rekabetçi sosyal 
sermaye, bili sel sosyal sermaye ve politik sosyal sermaye gibi türler de farkl  kuramc lar taraf ndan 
eklenmi tir ( an & im ek, 2006: 98-99). Bu kavramlar göndermede bulunduklar  içerik hedefe göre 
çe itlense de asl nda göndermede bulunduklar  ana temalar n sabit kald  gözlemlenmi tir. As l ç k  
noktas  güvendir. Sa lam bir güven zemini edinen sosyal sermayenin birikmesi ve eyleyicisine güç 
sa lamas  kaç n lmazd r. 

Özellikle yaz n çevirisi ile ilgilenen André Lefevere çevirinin edebiyat alan na hem ulusal hem de 
uluslararas  boyutta sundu u katk lar n n yok say lmamas  gerekti ini belirtir. Kuramsal ve uygulamal  
bir bilim olarak çeviribilim oda n  ürünün yan  s ra sürece de yönlendirmelidir. Lefevere’in önemle 
üzerinde durdu u bir di er nokta, çeviri eserlerin salt bir ürün olarak de erlendirilmesi yan lsamas d r. 
Ona göre çeviri eserler, özellikle yaz n alan ndaki çeviriler ulusal edebiyatta edindi i konum, kazand  
de er ve uluslararas  edebiyat alan nda ulusal edebiyata kazand rd  sayg nl k ba lam nda ele 
al nmal d r. Bu de er sorgulamas  hem arac  sosyal sermaye hem de birle tirici sosyal sermaye 
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üretiminin mikrodan makroya tüm düzeylerde gerçekle mesini sa lamaktad r. Lefevere eylem ve e itim 
kavramlar n  çeviri olgusu içerisinde ele almaktad r (Lefevere, 1991). Çevirmenin ba ar l  bir çeviri 
eylemi gerçekle tirebilmesi sadece dilsel hâkimiyetle mümkün de ildir, ayn  zamanda somutla t r lm  
kültürel sermayesi ve kurumsalla t r lm  kültürel sermayesi de önem ta maktad r. Çevirmen çeviri 
eylemiyle iki toplum aras nda birle tirici bir sosyal sermaye üretebilirse ba ar l  olur ve alanda güven 
olu turup ili ki a lar  kurabilir. Ba ar s  ona ayn  ve/veya farkl  alanlardan eyleyicilerle ili kiye geçme 
ve bu ili ki a lar n  geni letip kendisine daha zengin sosyal sermaye birikimi edinmesinde arac  olur. 

Lefevere ile özde le en yeniden yaz m (rewriting) görü ü Even-Zohar etkisiyle olu maya ba lam sa da 
zamanla ondan belli hususlarda ayr lm t r. Lefevere bu görü ü, özellikle hamilik, ideoloji, söylem evreni 
ve poetika kavramlar  üzerine kurmu tur. Yeniden yaz m (rewriting) asl nda bir manipülasyon eylemi 
ve bir ideolojinin farkl  söylem evrenlerinde üretilmesi i levidir. Lefevere için çeviri kaynak metnin 
yans tan bir ayna de il onun aynadaki görüntüsünün bir k r lmas d r. Metinler karma k anlamland rma 
sistemleri olarak görülmelidir, çevirmenler bu sistemlerden ula labilir olan  çözümlemeli ve yeniden 
kodlamal d r. Dilsel co rafyalar n yak nl  dilsel kod çözümlemesi düzeyinde bir çeviriyi gerekli 
k larken co rafya farkl l /uzakl  kültürel yeniden kodlamalar  gerektirir. Kültürel sistemlerin kaynak 
metinde ve erek metinde nas l in a edildi i ve çevirmenin manipülasyon yetene i ç kt n n ba ar  
derecesinde belirleyici unsurdur. Lefevere Bourdieu’nün kültürel sermaye kavram ndan hareketle 
kültürel sistemler kavram n  görü üne dâhil etmi  olsa da (Bassnett, 2017: 8-9) yeniden yaz m 
s n rlar n n özellikle ideoloji, söylem evreni ve hamilik kavramlar  bak m ndan sosyal sermaye ile 
uyumluluk/ba da kl k içerisinde oldu unu söyleyebiliriz. Nitekim ideoloji ba lay c , birle tirici 
yönüyle güçlü bir sosyal sermaye üreticisidir. Ayn  ideoloji etraf nda toplanan bireylerin birbirleri ile 
kurduklar  güven ili kisi onlar  i  birli ine iter ve mücadele alanlar nda birbirlerine sosyal ili ki deste i 
ile sermaye sa larlar.  deoloji, manipülasyon, güç ve iktidar gibi edebi eserlerin al mlanmas n  
do rudan veya dolayl  olarak etkileyen bir i leve sahiptir. Kaynak ya da erek eserin kabulünde ideoloji 
anahtar rol oynar. deoloji farkl l klar n n erek toplumla kaynak toplum aras nda birle tirici sosyal 
sermaye üretilmesinde engel olu turabilir bu noktada çevirmen manipülasyon becerisini ve 
somutla t r lm  kültürel sermayesini i e ko arak çeviri eserde yaratt  söylem evreninde bu farkl l  
eritebilir.  

Edebi eserin yeniden yaz m  ve al c lar taraf ndan kabulünde egemen güce sahip, alandaki iktidar  elinde 
bulunduran bireyler, kurum ve kurulu lar çeviri sürecini yönetirler. Bu durum d  hamilik sistemini 
do urur, d  hamilik gruplar, bireyler ve kurumlar  içermektedir. Söz konusu d  hamiler alan  domine 
eden ideolojinin k smi belirleyicisi konumunu i gal etmektedir. Hamilik ideoloji, ekonomi ve statü 
unsurlar n  bar nd rmaktad r. deoloji, do rudan sosyal sermayenin tüm düzeylerine göndermede 
bulunan bir araçt r; ekonomi, çeviri eserin sa layaca  maddi kazanc , ondan elde edilecek iktisadi ç kar  
ifade etmektedir; statü, süreçte eyleyicinin görev itibariyle yerle ti i konumu aç klamaktad r. Bourdieu 
sosyolojisi aç s ndan statü her eyleyicinin insana de in tüm sosyal ili ki a lar nda itibar ve sayg nl n 
kazan lmas nda yard mc  araç olarak ele al nabilir. Çeviri eser ba lam nda de erlendirmek gerekirse; 
statü çeviri eserin ulusal ve uluslararas  yaz n alan nda kazand  konum, itibar durumudur. Kendi 
ulusal yaz n n n alandaki statüsü ölçüsünde çeviri eser statü kazan r birbirleriyle olan etkile imleri alana 
yeni iç ve d  hamilerin dâhil olmas n  sa lar; böylelikle yeni ili ki a lar  örülür. Her yeni hami kurulan 
ili ki a lar ndaki statüleri yeniden belirler. Lefevere, üründen ziyade sürece odaklanmal  derken 
alandaki bu sosyal sermaye üretiminde ve tüketimindeki devingenli i anlatmak istemi tir. Sürece 
odaklanmak sosyal sermaye kaynaklar n n ve araçlar n n manipülatif kullan m n  rahatça 
gözlemleyebilme olana  sunar.  
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Çeviri süreçleri her düzeyde ve türde sosyal sermaye üretiminin en yüksek oldu u and r. Çeviri eserinin 
tamamlan p kaynak metnin yeniden yaz lma i leminin biti iyle birlikte sosyal sermayenin alandaki 
eyleyicilere bu vesileyle farkl  sermaye türleri edinme ans n n sunuldu u dönem ba lar. Çeviri 
sürecinde ideolojinin do ru sosyal sermaye türüne hizmet edecek ekilde esere yerle tirilmesi, güçlü d  
hamilerin alana dâhil olmas n  sa lay c  manipülatif eylemlerin gerçekle tirilmesi, çeviri esere bask n 
poetikan n yerle tirilmesinde etkin pedagojik donan m çeviri eserin gerçek bir sosyal sermaye 
üreticisine/ürününe dönü ebilmesinde önemli faktörlerdir. Unutulmamal d r ki, çeviri eylem ve ürün 
boyutuyla sosyal etkile imleri harekete geçiren bir olgudur. Yeniden yaz lan her kaynak eser yeni sosyal 
ili ki a lar  kurar, alanlara yeni sosyal s n rlar çizer ve alanlarda yeni kültürel sistemler üretir.  

Kültürel diplomasinin siyasal iktisad : Çeviri 

Ekonomi ve politika teoride ve uygulamada birbirinden ayr  dü ünülemeyecek iki kavram, iki aland r. 
Gelenekçi anlay ta politikan n ekonomiye etkileri d sal faktör ba lam nda de erlendirilse de günümüz 
anlay nda politika ve ekonomi iç içe bir yap  sunmaktad r. Politika ekonomiyi do rudan etkilemekte 
ve ona yön tayin etmektedir. Siyasal/politik iktisat ekonomik karar alma durum ve sürçlerinde alana 
simgesel bir güç uygulamaktad r. ktisat mevcut kaynaklar n durumlar dâhilinde formüle edili idir, bir 
tür ekonomik sermayedir. Politika ise sosyal uzamda eyleyicileri ç karl  /ç kars z ili kilerinde bir arada 
tutan bireysel ya da tek bir grubun ç kar na hizmetten uzak kamusal ç kar n gözetildi i, birle tirici bir 
sosyal sermaye türüdür. Her ikisi de toplum ve kültür temelli sistemlerdir. Bu sistemleri hatta sosyal 
uzamda var olan tüm sistemleri birbirine ba layan ili ki a lar d r dolay s  ile dildir. Dili amac  ve arac  
edinen çevirinin bu sistemlerin a  kurucusu olarak kar m za ç kmas  ola and r.  

Siyasal iktisat kavram n n olgunla ma dönemi 18. yy sonu ile 19. yy ba na denk gelmektedir. Kendisine 
bu olgunla may  Adam Smith ve David Ricardo’nun çal malar  sa lam t r (Savran, 2012: 72). Siyasal 
iktisat mekanizmas nda i leyen olgu ekonomik sermayenin simgesel eme i iknas d r. Sermayenin 
alanda döngüsel bir form kazanabilmesi yani simgesel, sosyal, kültürel sermayelerin ekonomik 
sermayeye dönü ebilmesi ve bu sermayenin simgesel eme i üretime devaml l k konusunda ikna 
edebilmesi siyasal iktisat içerisinde var olan sosyal a  organizmas n n sa l kl  i lemesine ba l d r. 
Simgesel eme in ve üretimin mevcudiyeti beraberinde simgesel iddeti de getirmektedir. Bu simgesel 
iddet sosyal a lar üzerinden ve otoritenin araçsalla t r lmas yla aç a ç kmaktad r. Bu durum eme in 

sermayeye boyun e di i an n ürünüdür. Bu simgesel iddet iktisat alan nda devlet ayg tlar yla kurulan 
otorite sonucu gizlice uygulanmaktad r, üstelik simgesel emek üreticisinin r zas  onu kamufle 
etmektedir. Ekonominin siyasetçe yönlendirildi i alan olarak siyasal iktisat simgesel emek, simgesel 
sermaye ve ekonomik sermaye üretiminin yan  s ra güven temelli sosyal sermaye türlerinin 
biriktirilmesine hem bireysel hem de kurumsal düzeyde mikro ve makro ölçekli f rsatlar sunmaktad r.  

Bourdieu siyasal iktisat alan n  eylem ile stratejinin, bilinç ile bilinçd n n birle ti i, farkl  alanlardan 
çoklu eyleyicilerin dâhil oldu u, çe itli sermayelerin, simgesel emek, simgesel iddet ve ürünlerin ortaya 
ç kt  bir süreç ve sonuç olarak ele almaktad r. Her tür eylemin bir illusioya hizmet etti i ve bu 
do rultuda geli tirilen stratejilerle donand n  belirtir. Entelektüel eylemin de di erleri gibi bir ç kar n 
ürünü oldu unu dile getirir ve kültürel üretim alanlar n n siyasal iktisat ba lam nda 
de erlendirilebilece ini ileri sürer (Swartz, 2011: 98-100). Kültürel üretim alanlar  özellikle bilim, spor 
ve sanat alanlar  kültürel diplomasi aç s ndan pek çok eylemin gerçekle tirilece i ve sergilenen simgesel 
emek sonras  ortaya ç kan ürünlerin sosyal, kültürel, ekonomik sermaye formuna bürünebilece i dahas  
kültür diplomatik araçlara dönü ebilece i alanlard r. Eylemlerden kazan lacak ç karlar n gizli 
kalabilece i daha do rusu eylemlerin ç kars z bir görünüm sergileyebilece i kültürel üretim alanlar  



1184 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2022.26 (February) 

Cultural diplomacy and translation on the axis sociological / F. Çak r & N. Tekin Çetin (pp. 1155-1190) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

siyasal iktisat için verimli bir kaynak olu turacak simgesel iktidar mücadelelerinin ya and  bir aland r. 
Bu yönüyle kültürel üretim alanlar  siyasal iktisad n üretildi i a n n geni letildi i simgesel s n rlar 
sunmaktad r. Bu s n rlar n içerisine çoklu kültür dizgelerini, toplumsal uzamlar  bir araya getiren çeviri 
eylemini dâhil etmemek mümkün de ildir. Çeviri kültürel üretim alanlar n n hemen hepsinde varl k 
gösterecek nitelikte bir eylem ve üründür. 

Çeviri ürün olu umunda simgesel emek sarf edenin ekonomik sermayeye boyun e i iyle ekillenen bir 
pratiktir. Bu aç dan da siyasal iktisad n eylem ve strateji alan na dâhil olmaktad r. Daha aç k ekilde 
ifade etmek gerekirse; politikan n yönlendirmeleriyle çeviriye yerle en manipülatif ve ideolojik 
dokunu lar çeviri ürününün ekonomik sermayeye dönü me ihtimalini, eyleyicisine ekonomik sermaye 
biriktirme derecesini etkilemektedir. Kültürel diplomasi araçlar ndan dil ve sanat kültürel üretim 
alanlar n n temel ta lar ndand r. Çeviri dili araçsalla t r r dahas  sanat n, sanat eserinin, sanatç s n n 
farkl  uluslarla tan mas nda bizzat kendisi araçsalla r. Çeviri sayesinde sanatç  hem kendisi için bir 
iktisat alan  olu turur hem de ait oldu u ulusun d  politikas na do rudan veya dolayl  olarak katk  
sunar. Siyasi iktidar  elinde bulunduran eyleyiciler sanatç n n farkl  alanlarda çevrilecek, farkl  kültürel 
dizgelerin aras na çeviri yoluyla girecek eserlerinde irili ufakl  manipülasyonlar yap lmas n  isteyebilir. 
Siyasi erk sahibi eyleyicilerin planlad  d taki ülke prestiji ve d  politikada yaratmak istedi i alg  ile 
do ru orant l  olacak çeviri sanat eserleri siyasal iktisat alan nda önemli bir araç pozisyonu 
edineceklerdir. Asl nda kültürel üretim alan ndaki her ürün ve araç siyasal bir silaha dönü me 
potansiyelini içinde bar nd rmaktad r. Bilim aç s ndan de erlendirecek olursak bilimsel bir ke if 
yap ld  an men ei ülkenin uluslararas  siyaset alan nda edindi i pozisyon bilimsel yetkinlik alan ndaki 
ba ar s yla e de er etkiye sahiptir. lgili ke fin güven kazanmas  ve üreticisi bilim insan n n alanda 
sayg nl k kazanmas  ihtimali, bu itibar n ölçüsü siyasi erk sahiplerinin d  politikadaki tutumlar yla da 
ba lant l  olmaktad r. Bilimsel ke fin ekonomik sermayeye dönü mesi siyasetle do ru orant l  
durumdad r. Nitekim di er siyasi erk sahiplerinin ve uluslar n bilimsel ke fe itimad  ulusun yans mas  
konumundaki siyasilerin yaratt  güven imaj yla yak ndan ilintilidir. Bu ke fin di er uluslara 
anlat lmas  iktisadi ifadeyle pazarlanmas  için çeviriye ihtiyaç duyulmaktad r. Çevirmenin amaca uygun 
ekilde, ikna edici bir tan t m, anlat m metni sunmas n n da önemli bir husus oldu u unutulmamal d r. 

Kültürel diplomasi ve siyasal iktisat alanlar n n aralar ndaki nesnel ba nt lar kültürel üretim 
alanlar n n devreye girmesi ile netlik somutluk kazan r. Bu ba nt lar n farkl  sermaye türlerine 
bürünmesi ve güçlenmesinde çevirinin rolü yads namayacak derecededir. Ayn  zamanda çeviri kültürel 
diplomasinin kendi siyasal iktisad n  olu turmas na da yard mc  olmakta onun alana simgesel güç 
uygulamas na arac  olmaktad r. Özetle; çeviri kültürel diplomasinin siyasal iktisad d r. 

Simgesel iktidar, kültürel diplomasi ve çevirinin mündemiç (içkin) ili kisi 

Bourdieu kuramlar n  olu tururken kaynak olarak alan, habitus, doxa, illusio ve sermaye kavramlar n  
kullanmaktad r. Simgesel iktidar kavram n  anlat rken yine bu kavramlardan alan kavram ndan hareket 
etmeyi tercih etmi tir. Öncelikle simgesel iktidar kavram n n iki bile eninden simgeselin Bourdieu için 
ne ifade etti ine de inmekte fayda vard r. Swartz, Bourdieu’nün simgesel kavram n n köklerini 
Weber’de aramak gerekti ini belirtmektedir (Swartz, 1996: 73). Bourdieu’nün simgesel kavram n  pek 
çok kavram n niteleyicisi olarak kulland  görülmektedir. Simgesel güç, simgesel emek simgesel 
sermaye, simgesel iktidar gibi kavramlar n hemen önünde yer alan bu kavram  Bourdieu alanlardaki güç 
ili kilerini ve mücadeleleri anlatmak üzere kullan r. Ünlü sosyolo un bu mücadele ve güç ili kilerinde 
eyleyicilerin konum elde etmek için gerçekle tirdikleri eylemlerin aç klay c s  olarak bu kavram  tercih 
etti i görülmektedir (Dursun, 2018: 94). Simgesel kavram , kendisini takip eden kavram n gerektirdi i 
eylemin hareket yönünü de anlatmaktad r.  
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Alanlardaki eylemlerin sembolik tan mlan  eklinde yorumlayaca m z simgesel kavram n n iktidar  
elde etmek üzere gerçekle tirilen eylemlerin yans mas  olarak kavram n önünde yer ald  söylenebilir. 
Simgesel iktidar kavram  egemen olan ve egemen olunan taraflar n gün yüzüne ç kt  bir durumu 
tan mlamaktad r. Bu durum içerisinde hem iki taraf  hem de tahakkümü do urmaktad r. Simgesel 
iktidar alan niteliklerinin, inanç ve de erlerinin üretildi i, yeniden üretildi i alan n yap sal bütünlü ü 
içerisinde de erlendirilir (Swartz, 2011: 125-126). Bu yap  içerisinde tahakküm uygulayan ve 
uygulananlar aras nda geli en ili kilerin simgesel güç ekseninde gerçekle ti i ifade edilebilir. Simgesel 
iktidar  elinde tutan tahakküm taraf , di er tarafa direnç göstermemesi, raz  olmas  için simgesel bir 
iddet uygular, di erleri üzerine kurmak istedi i tahakküme kabul edilebilir, k bir biçim verir. Simgesel 

iktidar ve simgesel iddet stratejik ortakl k içerisindeki iki aland r. Kar  tarafa uygulamak istenen 
simgesel iddetin, simgesel gücün varl  kabulüyle ba lar ve bu kabul de simgesel iktidar  besler. 
Simgesel iddet, simgesel gücün pratik formudur ve simgesel iktidara giden yoldur. 

Kültürel diplomasi geleneksel anlamda hükümetlerin dü ünsel hedeflere ula mak için kullan lan bir 
diplomasi türüdür. Kar l kl  ho görüyü geli tirmek, önyarg lar  y kmak, etnosantrizme kar  mücadele 
etmek, çat malar  yat t rmak üzere kullan lan bir d  politika arac , modern diplomasi dal d r 
(Mulcahy, 1999).  Stereotypeleri yok etmek belki çok zor fakat onlar  en aza indirgemek, pasif duruma 
getirebilmek kültürel diplomasi araçlar  ile mümkün olabilmektedir. Simgesel iktidar  elde etmenin en 

k yolu ho görünün artt r ld , farkl l klar n cezbedici k s mlar n n öne ç kar ld  dü ünsel bir amaçlar 
evreni yarat lan kültürel diplomasidir. Kültürel diplomasi olu turdu u bu simgesel alanda birçok 
eyleyici ve ürünü bar nd rmaktad r.  Kurulacak olan kar l kl  ili ki a lar n n anlay  üzerine kurulmas n  
amaçlayan kültürel diplomasi için sanatç lar, bilim insanlar , sporcular, akademisyenler, d  temsilcilik 
yetkilileri ve daha birçok eyleyiciyi için farkl  simgesel mücadele alanlar  olu turur. Akademisyenler 
e itim sistemlerini yani kurumsalla t r lm  kültürel sermayeyi tan tmak ve geli tirmek vasf n  ta rken, 
d  temsilcilik yetkilileri siyaset kültürünün yans mas d r ayn  zamanda birle tirici sosyal sermaye 
üretici özelli i vard r. Bilim insanlar  entelektüel sermaye üreticisi ve biriktiricisi konumundayken 
sanatç lar ve sporcular hem simgesel hem de kültürel sermaye (eylemlerinin sonuçlar  bak m ndan 
nesnelle tirilmi  kültürel sermaye kapsam nda de erlendirilebilir) üretiminden sorumludurlar. 
Görüldü ü üzere kültürel diplomasi birçok eyleyici, eylem ve sermayenin dolay s  ile simgesel iddetin 
uyguland , simgesel iktidar mücadelelerinin verildi i geni  bir kapsama sahiptir. 

Kültürel diplomasi, insan ili kilerinin kuruldu u, farkl  kültürleri ileti im ihtiyac n n do du u andan 
itibaren pratikte var olan bir diplomatik eylem alan d r. Kültürel diplomasi kamu diplomasisine temel 
bir çal ma alan  olu turur ve siyasal iktidar  elinde bulunduranlar için de önemli bir yumu ak güç 
kayna  sa lay c s d r. Ülkelerin d  politika plan  ekseninde ekillenir (Ya murlu, 2019). Kültürel 
diplomasi mücadele alan n n geni  bir eyleyici, sermaye ve ürün perspektifine sahip oldu unu 
belirtmi tik fakat eyleyicilerine eylemlerine maruz kalan, ürünlerini (olumlu/olumsuz) kar layan bir de 
al c  taraf var, alan için pasif bir eyleyici, kültürel üretim ve ürünün sermayele mesinde güçlü bir faktör 
olan al c  taraf  unutmamak gerekir. Clarke da benzer ekilde bu mücadele alan na dâhil olanlar , 
kültürel üretim alan  eyleyicileri, kültürel ürün al c lar , politikac lar, kurulu lar ve kurumlar eklinde 
s ralamaktad r (Clarke, 2016: 154). Kültürel ürün al c s  kavram  ile kültürel ürünle kar la an, onu 
al mlayan, yorumlayan, sat n alan hatta kendi alg lad  do rultuda reklam n  yapan hedef kitleyi 
anlatmak üzere kullan lmaktad r. Kültürel diplomasi alan  için kültürel üretici kadar tüketici de 
önemlidir. Dahas  bütün eylem türlerinin, sermayele en her ürünün üretili indeki nihai hedefin 
ekonomik sermayeye ula mak oldu u gerçe i göz önünde bulundurulursa kültürel al c lar n önemi bir 
kat daha artmaktad r. Kültürel al c ya ula p ekonomi sermayeyi artt rmak böylelikle simgesel iktidar  
ele geçirmek isteyen eyleyicilerin ileti ime yani çeviriye ihtiyac  vard r. Çeviri simgesel iktidar  elde 
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etmek için de kültür diplomatik hamleler için de önemli bir araçt r. Çeviri kültürel diplomasi mücadele 
alanlar nda kültürel üreticiler ile al c lar , diplomatlar , kurum ve kurulu lar  birbirine ba layan, 
aralar nda sosyal, siyasi, ekonomik ili kiler kurulmas nda rol oynayan ve kendisi de ayn  zaman da 
kültürel bir ürün olan yard mc  bir araçd r. Kültürel diplomasi alan nda güçlü bir simgesel iktidar 
kurulmas na çeviri çevirmenleri, editörleri ve yay nevleriyle birlikte kurumsal yönüyle destek 
sunmaktad r. Çeviri kültürel diplomasi alan eyleyicilerinin uygulamak istedi i simgesel iddetin tüm 

kl yla gözleri kama t raca  simgesel söylem evreni yarat lmas nda etkin bir sermaye üreticisidir. 
Çeviri, farkl  uluslara ait kültürel üreticiler ile al c lar n oldu u her alanda eylemin yönünü ve iddetini 
belirleyendir. Çeviri eylemin yöneldi i kitleyi etkileme ölçütüdür. Bu aç lardan de erlendirildi inde 
çeviriye simgesel iktidar kurucusu, kültürel diplomasi strateji yönlendiricisi vas flar  yüklenebilir.  

Çeviri bireyleri, gruplar , toplumlar  birle tirir, alanlar  yakla t r r, sermayelerin alanlarda dola m n  
sa lar. Bu çok yönlü nitelikleri çeviriyi sosyal hayat n tamam na nüfuz eden kültürün üretilmesinde, 
cazibe arac na dönü türülmesinde, üreticisine mücadele alan nda simgesel iktidar kazand rmas nda 
katk  sa lamaktad r. Sosyal bir eylem ve kültürel bir ürün olu u kültürel diplomasi ile hem teoride hem 
de pratikte nesnel ba nt lar kurmas na zemin haz rlamaktad r. Kültür her üç alan  da birbirine 
ba lamakta, sosyal uzamda birle tirmektedir. Kültürel diplomasi alan nda simgesel iktidar  elde etmek 
ve devaml l n  sa layabilmek için gerçekle mesi gereken eylem, sermaye, ürün ve ç kar 
dönü ümlerinde/döngülerinde, eyleyici ili kilerinin üretilmesinde/yeniden üretilmesinde çeviri önemli 
sosyo-kültürel bir kartt r. Görüldü ü üzere çeviri, kültürel diplomasi ve simgesel iktidar çeviri ile 
birle en mündemiç (içkin) bir ili ki yap s  sergilemektedir.  

Sonuç  

Çal mada kültürel diplomasi, yumu ak güç ve çeviribilim alanlar n n Pierre Bourdieu’nün sosyolojik 
evreninde konum edinebilmeleri ve birbirleri ile nesnel ba nt lar kurabilme olas l klar  incelenmi tir. 
Bu inceleme yap l rken alanlar n birbirleri ile ba nt  durumlar  literatür taramas  sonucu öncelikle ikili 
kesi im eksenlerinde yap lm t r. Ard ndan inceleme çoklu kesi im düzlemine kayd r larak 
gerçekle tirilmi tir. Literatür taramas nda ilgili üç alan  ayn  anda ba da k ili ki durumlar  içerisinde 
ele alan çal malar n olmay  bizi zorlam  olmakla birlikte çal man n özgünlü üne olan inanc m z  
güçlendirmi tir. Bu üç alan n ayr  ayr  ve birlikte sosyolojik zeminde birbirlerini besleyici, mündemiç 
ili kiler sundu unu gözler önüne serebilmek için yapt m z çal ma bizi küreselle en dünyan n 
birbirinden farkl  bilimsel alanlar  birbirine yak nla t rd n  ortak ç kar ve sermaye etraf nda 
birle tirebildi ini göstermi tir. 

Çal mam z kültürel diplomasi, yumu ak güç ve çeviri alanlar n n birbirleri ile kuracaklar  olas  
dönü türücü ve dönü ümsel temaslar n kendilerine güçlü sermayeler kazand rabilece ini bizlere 
göstermi tir. Çal man n ana ara t rma nesnelerinden kültürel diplomasi, ileti im sanat  olan 
diplomasiyi ve kültürü ayn  noktada bulu turur. Kültürel diplomasi kavram , uluslar n kültürel 
etkile ime girme sürecine, bu süreçte kültürün sermayele tirilip d  politikada yumu ak güç unsuru 
formuna bürünmesini anlatmak üzere kullan lmaktad r. Tarihsel inceleme yap ld nda kültürel 
diplomasinin ço unlukla, d  politikan n hedeflerini daha ileriye ta yabilmek için ulusal kültürü tan t c  
unsurlar n ihracat n  desteklemek için haz rlanan planl  ulusal politika anlam nda kullan ld  
gözlemlenmektedir. Kültürel diplomasi, küreselle menin beraberinde getirdi i kültürel homojenli e 
kar  bir duru  olarak de erlendirilebilir. Farkl l , farkl l a sayg y  hatta farkl l kla kazan lan sayg nl  
stratejik hedef olarak belirleyen alan küreselle meye ön yarg s z, diplomatik bir kar  duru tur. 
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Farkl  güvenlik aray lar n  do uran küreselle me süreci, genelde diplomasiye özelde ise kültürel 
diplomasiye devletleraras  ili kilerin ön plana ç kt  alanlarda önemli bir konum sunmu tur. Kültürel 
diplomasinin eylem alan , ulusun kültürel sermayesini olu turan bütün unsurlar  kapsay c  
geni liktedir. Ulusun kültürel sermayesinin ve uluslararas  kültürel piyasan n do ru incelenmesi ve 
gerçekçi bir de erlendirmeden geçirilmesi gerekmektedir. Bu analiz ile de erlendirme, sermayenin 
do ru zamanda uygun alana ve ç karlara hizmet edecek ekilde sokulmas n  sa lay c  araçlar n tespit 
edilmesi için gereklidir. Her alan hedefe ula mak için kendisine yard mc  araçlar belirlemektedir. 
Kültürel diplomasinin bu araçlar , sivil toplum örgütleri, dil kurslar , ö renci de i im programlar , 
sanatsal faaliyetler (sinema, kitap, resim, sergi, fuar, konser, müzikal, gösteri), kültür merkezleri, okullar 
vb. eklinde belirlenmi tir. lgili araçlar ait olduklar  alanlarla birlikte anlam kazanmaktad r ve her araç 
kendi alan nda sermayele ebilme niteli ini ta maktad r. Bu nedenle kültürel diplomasi araçlar  
çal mada alanlar  ile birlikte ele al nm t r. Bu alanlar; sosyal yap , yönetim ekli, dil ve sanat, ekonomik 
sistemlerdir. Çal man n ana ara t rma nesnelerinden bir di erinin çeviri olmas  sebebiyle dil ve sanat 
çal mada biraz daha öne ç km t r. 

Kültürel diplomasi, çal ma için önemli bir ara t rma nesnesi olan yumu ak güç ve yarat c  ekonomi 
olmak üzere iki temel paradigmadan olu maktad r. Yumu ak güç, mücadele/oyun alan ndaki bir 
aktörün/eyleyicinin di er aktör/eyleyici(ler)e etki etme, askeri güce ba vurmaks z n istediklerini 
yapt rabilme becerisini ifade etmektedir. lk kez Joseph Nye taraf ndan kullan lan yumu ak güç, cazibe 
yarat m  ve etkileme yoluyla istedi ini yapt rabilme yeterlili idir; diplomatik bir sanatt r, paran n ve 
tahakkümün ötesinde bir yapt r md r. Ekonomik sermayeye ve askeri güce dayal  sert gücün tersine 
yumu ak güçte kültürel, politik ve siyaset kültürü aç s ndan büyüleme, cezbetme ve r za ön plandad r 
(Nye,2004:256). Yumu ak güç, gücün k bir forma büründü ü, eylem temelli diplomatik bir sanat 
mekanizmas d r. Alanlar  yöneten organik bir güçtür. Yumu ak güç, gücün kendisini gizledi i, kar  
taraf  büyüledi i siyasi bir formdur. Küreselle me, sosyal uzamdaki di er alanlar  oldu u gibi güvenlik 
alg s n  da de i ime zorlam t r. Bu alg sal farkl la ma uluslararas  siyaset sistemleri üzerinde önemli 
de i imlerin ya anmas n  sa lam t r. Yer küre ülkelerin jeolojik s n rlar ndan s yr l p kültürel s n rlara 
-belki de s n rs zl a- kavu mu tur. Ayr ca sosyal aktörleri birbirine tan k, ba da k ve hatta ili ik 
k lm t r. Bu durum yeni oyun alanlar n , yeni oyun kurucular , doxalar , illusiolar , habituslar  ve 
sermaye türlerini do urmu tur. Alanlardaki illusiolar farkl la t kça sermaye salt ekonomik içerik 
ta maktan uzakla m , illusio ve ilgili alan n habitusuna uygun ekilde dönü ümler ya am t r. 
Simgesel, sosyal, kültürel, entelektüel gibi birçok farkl  formlara bürünen sermaye sosyal aktörleri 
oldu u kadar siyasal, iktisadi eyleyicileri de bu dönü üme uygun habituslar edinmeye ve farkl  güç 
türleri kullanmaya itmi tir. Bunlardan birisi de çal man n ana arterlerinden olan yumu ak güçtür. Dil, 
çeviri, ulusun sahip oldu u kültürel ve sosyal sermaye ve bir ulusu di er uluslar kar s nda cazip konuma 
ta mada ba vuru kayna  olan entelektüel sermaye, yumu ak güç araçlar  aras nda kültürel diplomasi 
ba lam nda de erlendirildi inde etkililik derecesi ile di erlerine nazaran öne ç kmaktad r.   

Kültürel diplomasi ve yumu ak güç araçsal destek ba lam nda ve hedefler aç s ndan ayn  eksende 
bulu an iki simgesel iktidar ve siyasal iktisat alan d r. Özellikle dili, çeviriyi, kültürü araçsalla t rmalar , 
sermaye biriktirme ve edinme ekillerini yak nla t r p ayn  sosyolojik zeminde birle melerini 
sa lamaktad r. Pierre Bourdieu sosyolojik evreni habitus, doxa, illusio, sermaye ve alan kavramlar yla 
örüntülenmi  ve insana dair bütün alanlar  (bilimsel, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, politik, vb…) 
birle tirici niteliktedir. Bourdieu’nün sosyolojik evreninden çal man n s n rl l klar na ve olu turmak 
istedi imiz alana uygunlu u aç s ndan simgesel iktidar n siyasal iktisad  kuram  ele al nm t r. Kuram 
önceki kuramlar n, genel Bourdieu kavramlar n n i e ko uldu u, sosyolo un di er kuramlar n n 
kurdu u dizge için yeni, bununla birlikte dizge için yeter derecede a inal k noktalar  bulunan bir 
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mekanizmaya sahiptir. Bu kuram n çerçevesinin çok net olmad  gözlenmi tir. Bunun sebebi 
sosyolo un sosyal uzamdaki alanlar n s n r temaslar na ve her temas n yeni bir mücadele alan  yaratan 
gücüne olan inanc d r. Alanlar yeni habituslar, sermayeler, doxalar, aktörler do urmakta ve her 
seferinde yeni oyun kartlar  aç lmaktad r; böylece alanlar n iç içe geli im gösterip s n r kay plar  
ya amas  ola and r. Sosyal uzamda her mücadele alan  di eriyle var olmaktad r, onunla beslenmektedir. 
Bu nedenle kültürel diplomasi ile yumu ak gücün birbirinden ve sosyolojiden ayr  dü ünülmesi pek de 
olas  de ildir. Araçlar n birbirine kar mas , alanlar n kar mas ndan do maktad r. Alanlar n kar m  
asl nda habituslar n kültürel kar m ndan, illusiolar n birden fazla alanla ve aktörle ilintili olu undan 
ileri gelmektedir. Çal madaki üç ana alan , ilgili alanlardaki aktörleri, alanlar n ve aktörlerin 
habituslar n  gerek illusio, gerek araçlar gerekse de sermaye biriktirme metotlar  aç s ndan birbirine 
ba layan zemini Pierre Bourdieu sosyolojisinin sundu u görülmü tür. Bu üç alandan çevirinin di er 
ikisi için hem bir araç hem de sermaye üretici-dönü türücü bir unsur olabilece i gözlemlenmi tir.  

Çal mam z; kültürel diplomasi, yumu ak güç ve çevirinin sosyoloji zemininde birle ip mündemiç bir 
ili ki yap s  olu turabilece ini göstermektedir. Bu yap  süreç, ürün ve aktörleri kapsay c  özelliktedir. Bu 
yap n n verimli alanlar do urmas , kültürel diplomasi, yumu ak güç ve çevirinin ayr  ayr  iyi tan nmas  
ve birbirlerine gerçekçi tan t lmas  yoluyla mümkün olmaktad r. Bu alanlar n birbirleri için amaç, araç, 
ürün ve sermaye olabilece i, hatta birbirlerine illusiolar olu turabilece i görülmü tür. Çal mada 
incelenen bu kar l kl  ili kiyi temel alacak çal malar üretilebilir. 
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74-George Orwell'in ‘1984’ roman n n iki Türkçe çevirisindeki e retilemeli 
ifadelerin norm ve e de erlik temelli betimleyici bir incelemesi 

Zafer SARI1 

Ay e Selmin SÖYLEMEZ2 

APA: Sar , Z. & Söylemez, A. S. (2022). George Orwell'in ‘1984’ roman n n iki Türkçe çevirisindeki 
e retilemeli ifadelerin norm ve e de erlik temelli betimleyici bir incelemesi. RumeliDE Dil ve 
Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi, (26), 1191-1207. DOI: 10.29000/rumelide.1074534. 

Öz 

Çal man n amac , George Orwell taraf ndan yaz lan “1984” adl  romandaki e retilemeli ifadelerin iki 
farkl  Türkçe çevirisini Gideon Toury ile Eugene A. Nida’n n Çeviri Kuramlar  nda kar la t rmal  
ve betimleyici bir ekilde incelemektir. Bu ba lamda çal ma, Orwell’in roman nda yer verdi i 
e retilemeli kullan mlar n çevirmenler taraf ndan Türkçeye ve Türk kültürüne nas l aktar ld n  
tespit edebilmeyi amaçlamaktad r. Bu amaç do rultusunda üç bölümden olu an kaynak metnin her 
bölümünden, içerisinde e retilemeli ifade bulunan üçer tane olmak üzere toplamda dokuz adet metin 
birimi seçilmi  ve Toury’nin Normlar Kuram  ile Nida’n n Biçimsel ve Devingen E de erlik Kuram  
çerçevesinde çözümlenmi tir. Çal mada kaynak metin olarak as l metnin Penguen Kitaplar  
yay nevince 2008 y l nda bas lan nüshas ndan; erek metinler olarak da as l metnin Türkçedeki ilk 
çevirisi olan 1958 – V. Turhan ve S. Tonguç çevirisi ile Türk okuyucular  aras nda en çok ra bet gören 
2010 – Celâl Üster çevirisinden yararlan lm t r. Çal ma, nitel ara t rma yöntemlerinden doküman 
analizi yöntemiyle gerçekle tirilmi tir. Çal man n sonucunda elde edilen bulgular 
de erlendirildi inde erek metin çevirmenlerinin iki farkl  çeviri yakla m  benimsedikleri 
anla lmaktad r. Birinci erek metin çevirmenleri Turhan ve Tonguç’un e retilemeli ifadeleri 
çevirirken kimi zaman kaynak metnin olu turuldu u kültürel normlara kimi zaman da erek dil ve 
kültürün normlar dizgesine sad k kald klar  görülmektedir. Dolay s yla e retileme çevirileri 
ba lam nda hem “yeterli” hem de “kabul edilebilir” nitelikte çeviriler ortaya koyduklar  söylenebilir. 
Bu ba lamda da kaynak metinle çeviri metinleri aras nda baz  durumlarda “biçimsel”, baz  
durumlarda da “devingen e de erli in” sa land  savunulabilir. Ayr ca çevirmenlerin e retileme 
çevirilerinde atlamalara ba vurduklar  gözlemlendi inden k sa ve öz bir erek metin olu turmay  
amaçlad klar  söylenebilir. kinci erek metin çevirmeni Üster ise e retilemeli ifadeleri erek dil ve 
kültürün normlar na ba l  kalarak çevirme e ilimi göstermi tir. Bu aç dan e retilemeli ifadelerin 
çevirisinde “kabul edilebilir” nitelikte bir çeviri yakla m  benimsedi i ileri sürülebilir. Bu durumda 
kaynak metinden baz  sapmalar n ya anmas  da beklenen bir sonuçtur. Kaynak metnin 
okuyucusunda yaratt  etkinin ayn s n  kendi okuyucusunda da yaratmay  hedefledi i 
dü ünüldü ünden “devingen e de erli i” sa lad  savunulabilir. 

Anahtar kelimeler: Çeviri analizi, e retileme çevirisi, kültürel normlar, biçimsel e de erlik, 
devingen e de erlik 
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A norm- and equivalence-based descriptive analysis of the metaphorical 
expressions in two Turkish translations of ‘1984’ by George Orwell 

Abstract 

The main purpose of the study is to analyze two different Turkish translations of the metaphorical 
expressions in the novel "1984" written by George Orwell in a comparative and descriptive way in the 
light of Gideon Toury and Eugene A. Nida's Translation Theories. In this context, the study aims to 
determine how the metaphorical expressions in Orwell's novel are translated to Turkish and Turkish 
culture by translators. For this purpose, a total of nine text units containing metaphorical expressions 
have been selected equally from each part of the source text, which consists of three parts, and 
analyzed within the framework of Toury's Theory of Norms and Nida's Formal and Dynamic 
Equivalence Theory. In the study, as the source text, the copy of the original text published by Penguin 
Books in 2008; as the target texts, the first translation of the original text in Turkish, 1958 - V. Turhan 
and S. Tonguç’s translation, and 2010 - Celâl Üster’s translation, which is the most popular one 
among Turkish readers, have been used. The current study has been carried out using the document 
analysis method, one of the qualitative research methods. When the findings obtained as a result of 
the study are evaluated, it is understood that the target text translators have adopted two different 
translation approaches. It is seen that the first target text translators, Turhan and Tonguç, have 
sometimes remained faithful to the cultural norms in which the source text was created, and 
sometimes to the norms system of the target language and culture while translating metaphorical 
expressions. Therefore, it can be said that they have produced both "adequate" and “acceptable” 
translations in the context of metaphorical translations. In this regard, it can be argued that "formal 
equivalence" in some cases and "dynamic equivalence" in other cases have been provided between 
the source text and the translated text. In addition, it can be said that the translators have aimed to 
create a brief target text since it has been observed that they have resorted to omissions in their 
metaphorical translations. The second target text translator, Üster, has tended to translate 
metaphorical expressions by adhering to the norms of the target language and culture. In this respect, 
it can be argued that he has adopted an "acceptable" translation approach in the translation of 
metaphorical expressions. In this case, it is an expected result to experience some deviations from 
the source text. It can be asserted that he has provided "dynamic equivalence" since it is thought that 
he has aimed to create the same effect on his readers as the source text does on its readers. 

Keywords: Translation analysis, metaphor translation, cultural norms, formal equivalence, 
dynamic equivalence 

1. Giri  

nsanl k tarihi boyunca farkl  medeniyetler, topluluklar ve insanlar aras ndaki ileti imin nas l sa land  
konusu tart ld nda her zaman akla ilk yaz l  ve sözlü çeviri gelmektedir. Bireyler aras ndaki yaz l  ve 
sözlü ileti imi sa lama konusunda hayati derecede önemli bir role sahip olan çeviri faaliyeti gerek 
bilimsel gerekse dini amaçlar u runa insanl n önemli eserlere ula mas n  mümkün k lm t r. nsanlar 
aras ndaki ilk çeviri faaliyetlerinin ne zaman ba lad  tam olarak bilinmemesine ra men akademik bir 
disiplin olarak çeviri çal malar n n 20. yüzy l n ilk yar s ndan sonra ortaya ç kmaya ba lad  bir 
gerçektir. Çeviri çal malar n  “Çeviribilim” (Translation Studies) ad  alt nda ba ms z bir bilim dal  
olarak tüm dünyaya tan tan ilk Amerikal  çeviribilimci James S. Holmes olmu tur (Munday, 2001: 5). 
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James S. Holmes 1972 y l ndaki "Çeviribilimin Ad  ve Do as " (The Name and Nature of Translation 
Studies) adl  çal mas nda çeviribilimden bilimsel bir disiplin olarak bahsetmi  ve genel hatlar yla bu 
disiplinin yap s n , içeri ini ve çerçevesini tan mlam t r (Toury, 1995: 7). Holmes, çeviri çal malar n n 
seyrini de i tiren ve çeviri tarihine çok önemli katk lar sunan bu çal mas yla yaln zca çeviriyi dilbilim 
ve edebiyat gibi bilim dallar ndan ba ms z bir ihtisas alan  haline getirmekle kalmam , ayn  zamanda 
bu alan n geli mesinin ve farkl  çeviribilim kuramlar n n ortaya ç k n n önünü açm t r. Ayr ca Holmes 
(1988: 78) çeviribilim disiplinini betimleyici, kuramsal ve uygulamal  alanlar olarak üç kategoriye 
ay rarak tan mlam t r. Holmes’un bu çal mas  do rultusunda çeviribilimci Gideon Toury, çeviribilim 
gibi disiplinlerin as l amaçlar n n u ra  alanlar ndaki olgular  betimlemek, aç klamak ve öngörmek 
oldu unu öne sürmektedir. Ona göre çeviribilim, tabiat  gere i ampirik bir bilim dal  oldu undan 
kuramsal ve betimsel boyutlar  aras ndaki kar l kl  ili kiden dolay  daha somut ve kayda de er 
çal malar n üretilmesi gerekti ini vurgulamaktad r (1995: 1). 

Akademik bir disiplin olarak ba ms zl n  yirminci yüzy l n son çeyre inde kazanan çeviribilim 
alan nda di er bilim dallar yla k yasla mevcut çal malar n oldukça az oldu u bir gerçektir. nce (1997) 
ve Kocab y k’ n (2021: 7) da dile getirdi i gibi bu çal malar çeviri kuramlar  çerçevesinde 
gerçekle tirilen çeviri analizleri yerine ba l  ba na çeviri kuramlar  ve de çeviri edinimi üzerine 
yo unla maktad r. Ayr ca var olan baz  çeviri analiz, bir ba ka ifadeyle çeviri ele tirisi çal malar nda da 
çeviribilimsel e itim almam  veya çeviribilim d ndaki di er bilim dallar ndaki ara t rmac lar ya da 
ele tirmenler genellikle “harika bir çeviri”, “çok ak c ” biçiminde çok genel yarg lamalarda bulunmakta 
ve dolay s yla özgün metinle çeviri kuramlar  ba lam nda bilimsel bir yolla kar la t rma 
yapmamaktad rlar. Bu hususta Karantay (1993), bilimsel bir çeviri analiz çal mas n n kesinlikle bir 
“hata avc l ” olmad n n önemine vurgu yapmaktad r. 

Bilimsel bir çeviri ele tirisi gerçekle tirmenin yollar ndan birisi kaynak metinle erek metnin dizgeli bir 
ekilde kar la t r larak analiz edilmesini içermektedir. Bunu yaparken de yaln zca kaynak ve erek 

metinler de il, metinlerin ait oldu u dizgeler de göz önünde bulundurulmal d r. Kar la t rmal  çeviri 
analizleri, çeviri metinler erek dilde olu turuldu unda hangi normlar n ve de çevirmen tercihlerinin 
hâkim oldu unu, kaynak metinden çeviriler yap l rken ne kadar sapmalar n ya and  ve bu sapmalar n 
muhtemel nedenlerini incelemeyi amaçlamaktad r. Bu do rultuda da çeviri ele tirmenleri çeviri 
metinlerle ilgili olarak sadece kendi öznel alg lar n , sezgilerini ve zevklerini yans tmaktan 
kaç nmal d rlar. Belirli bir çeviri kuram  çerçevesinde çeviri metinleri ve de çeviri sürecini sistematik bir 
ekilde de erlendirmek, onlar hakk nda nesnel çözümlemeler ve öznel fikirler ortaya koymak demektir 

(Aksoy, 2001: 1-2). 

Günümüzde çeviribilim çal malar  oldukça önem kazanm t r. Bu da çeviribilimin yeni bir bilim dal  
olu undan ve mevcut çal malar n azl ndan kaynaklanmaktad r. Dolay s yla kuramsal bir temele 
dayanan bilimsel bir çeviri analiz çal mas n n çeviribilim alan na çok büyük katk lar sunaca  
dü ünülmektedir. Ayr ca alanyaz n taramas  yap ld nda yazarlar n bilgisi dâhilinde “1984” 
roman ndaki e retilemeli ifadelerin Türkçe çevirileri üzerine herhangi bir çeviribilim çal mas n n 
yap lmad  gözlemlenmi tir. Bu yüzden bu çal ma, 20. yüzy l ngiliz edebiyat n n önde gelen 
kalemlerinden olan George Orwell’in en önemli eserlerinden biri olan “1984” distopik roman n n 
çevirilerinin kar la t rmal  bir çözümlemesini ortaya koymaktad r. 

Çal man n amac , George Orwell taraf ndan kaleme al nan “1984” adl  distopik romanda geçen 
e retilemeli ifadelerin as l dili olan ngilizceden Türkçeye farkl  çevirmenler taraf ndan çevrilmi  ve 
farkl  yay nevlerince farkl  y llarda bas lm  iki çevirisinin Toury’nin Normlar Kuram  ile Nida’n n Çeviri 
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Kuram  nda kar la t rmal  ve betimleyici bir ekilde incelenmesidir. Bu inceleme sonucunda da 
çevirmenlerin üretti i e retileme çevirilerinin yeterlili i veya kabul edilebilirli inin sorgulanmas  
amaçlanmaktad r. 

Çal ma kapsam nda bahsi geçen kaynak metnin 2008 y l nda Penguen Kitaplar  (Penguin Books) 
yay nevi taraf ndan bas lan nüshas ndan yararlan lm t r. Erek metinler olarak da özgün roman n 1958 
y l nda V. Turhan ve S. Tonguç taraf ndan yap lan ve I k Kitaplar  Yay nevi taraf ndan bas lan çevirisi 
ile 2010 y l nda Celâl Üster taraf ndan yap lan ve Can Yay nlar  taraf ndan bas lan çevirisi tercih 
edilmi tir. Söz konusu özgün roman n Orwell taraf ndan kaleme al n p yay mland  1949 y l ndan 
günümüze kadar roman yirmiden fazla çevirmen taraf ndan Türkçeye çevrilmi tir. Çal mada bu iki erek 
metnin seçilmesinin sebebi ise 1958 – V. Turhan ve S. Tonguç çevirisinin roman n Türkçedeki ilk çevirisi 
olmas , 2010 – Celâl Üster çevirisinin ise Kas m 2021’de 75. bask s n n yay mlanmas yla Türk 
okuyucular  aras nda en çok ra bet gören çeviri olmas d r. Bu iki erek metnin çevrildi i y llar aras nda 
yakla k yar m as rl k bir zaman diliminin olmas  çeviri analizi ba lam nda oldukça zengin bir içerik 
sunaca n n göstergesi say labilir. 

Ara t rman n örneklemini kaynak metinden seçilen e retilemeli ifadeler ve bu ifadelerin farkl  y llarda, 
farkl  çevirmenlerce yap lm ; farkl  yay nevlerince bas lan iki farkl  çevirisi olu turmaktad r. Örneklem 
olarak e retilemelerin seçilmesinin sebebi, özgün roman n e retileme kullan m  aç s ndan oldukça 
zengin bir içeri e sahip olmas d r. 

Zoltán Kövecses (2002: 4), “E retileme: Pratik Bir Giri ” (Metaphor: A Practical Introduction) adl  
kitab nda e retilemeyi bir kavramsal alan n bir ba ka kavramsal alan üzerinden bili sel ve dilbilimsel 
aç dan anlat lmas  olarak tan mlamaktad r. Bu ba lamda hayat kavram n n yolculuklar üzerinden, 
tart malar n sava , a k n yine yolculuklar, kuramlar n binalar, dü üncelerin yiyecekler, sosyal 
organizasyonlar n bitkiler, vb. üzerinden anlat lmas  ve ayn  zamanda anla lmas n  örnek olarak 
vermektedir. Kövecses, bir kavram n bir ba ka kavram üzerinden aç klanmas yla ya da tan mlanmas yla 
elde edilen e retilemelerin bir kavram n anla lmas n  kolayla t rd n  ileri sürmektedir. Bu görü ünü 
de somut bir kavram olan “yolculuk” üzerinden soyut bir kavram olan “hayat” hakk nda dü ünmenin 
çok daha kolay olaca  gerçe iyle desteklemektedir. Kövecses, e retilemeleri bili sel i levlerine, 
do as na, karma kl na, vb. göre farkl  ekillerde s n fland rmaktad r fakat bu çal ma kapsam nda 
e retilemelerin bu s n fland rmas na yer verilmemi tir. 

Lakoff ve Johnson (1980) ise “Beraber Ya ad m z E retilemeler” (Metaphors We Live by) isimli 
kitaplar nda e retilemeyi dü ünce ya da eylemden ziyade sadece bir dil ve sözcük meselesi olarak de il, 
tam tersine günlük hayat n her a amas nda yaln zca dilde de il ayn  zamanda bireyin dü ünce ve 
eylemlerinde de s kl kla kar la lan bir olgu olarak tan mlamaktad rlar. Onlara göre e retileme, ço u 
insan n zihninde canland  gibi günlük dilde pek yer verilmeyen bir olgu olarak iirsel hayal gücünün 
veya gösteri li ve etkileyici sözlerin dile getirilmesi de ildir (4-5). Lakoff ve Johnson, e retilemeleri 
“yap sal” (structural), “yönelimsel” (orientational) ve “ontolojik” (ontological) olarak kategorilere 
ay rmaktad rlar. Bu hususta da çal man n örneklemini olu turan e retilemelerin farkl  kuramc lar 
taraf ndan nas l tan mland  aç klanm t r. 

Çal man n giri  bölümünün ard ndan öncelikle analizin kuramsal çerçevesini olu turan kuramlar ve 
veri toplama süreci hakk nda bilgiler verilmekte, sonras nda yap lm  olan çevirilerin hangi kuramlara 
örnek te kil etti inin saptanmas  amac yla bir çeviri analizi yap lmaktad r. Sonuç olarak da elde edilen 
bulgular sunulmaktad r. 
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2. Toury’nin normlar kuram  

20. yüzy l n son çeyre inde çeviribilim dünyas na “normlar” kavram n  en sistematik, kapsaml  ve 
çarp c  bir ekilde kazand ran ilk çeviribilimci Toury’dir. Kendisinden önce Jiri Levy ve James S. Holmes 
gibi birkaç çeviribilimci çal malar nda çeviri ile normlar aras ndaki ili kiden bahsetmi  olmalar na 
ra men “çeviri normlar ” (translational norms) kuram n  ortaya atan yine Toury olmu tur (Toury, 1998: 
11-12). Bu bölümde Toury’nin Normlar Kuram  bütünlük sa lanmas  aç s ndan tüm alt-boyutlar yla 
birlikte aç klanmaktad r. 

Toury’ye göre “normlar” bireyin sosyalle mesi esnas nda kazan l r ve daima olumlu ya da olumsuz, 
gerçek ya da olas  yapt r mlar  da do urmaktad r. Toplumda gerçek davran  biçimlerinin 
de erlendirilmesi hususunda da bir ölçüt görevi üstlenir. Ayr ca normlar eylemlerin toplumsal 
geçerlili ine aç klama getirme konusunda da en temel kavramd r ve merkez noktas d r (1998: 17; 2000: 
199-200). 

Toury (2012) “Betimleyici Çeviribilim Çal malar  ve Ötesi” (Descriptive Translation Studies and 
Beyond) adl  kitab nda normlar kuram n  “Öncül Normlar”, “Süreç Öncesi Çeviri Normlar ” ve “Çeviri 
Süreci Normlar ” eklinde üç ana ba l kta s n fland rarak incelemi tir. Öncül Normlar (Initial Norms), 
çevirmenin çeviri sürecinde benimsedi i en genel tav rd r. Bu ba lamda çevirmen ya kaynak metne ve 
kaynak metnin normlar na sad k kalarak “yeterli” (adequate) bir çeviri ortaya koymay  ya da erek dil ve 
kültürün ilke ve normlar na ba l  kalarak “kabul edilebilir” (acceptable) bir çeviri olu turmay  tercih 
edecektir. E er yeterli bir çeviri yakla m  benimsenirse erek kültürün norm dizgelerinde birtak m 
uyumsuzluklar n ya anmas  büyük ölçüde mümkündür. E er çevirmen kabul edilebilir bir çeviri 
yakla m  benimserse de o zaman kaynak metinden baz  kaymalar n ya anmas  oldukça muhtemeldir 
(79-80). 

Öncül normlar n ard ndan Toury (2012: 82) Süreç Öncesi Çeviri Normlar n  (Preliminary Norms) “çeviri 
politikas ” ve “çevirinin do rudanl ” eklinde birbiriyle ba lant l  iki alt ba l a ay rarak 
tan mlamaktad r. Toury çeviri politikas yla (translation policy) belirli bir zamanda belirli bir dile veya 
kültüre çeviri arac l yla aktar lacak olan metinlerin türlerini ve dahas  bu metinlerin teker teker 
seçimini bile belirleyen faktörleri kastetmektedir. Bu politikan n var oldu undan bu seçimlerin rastgele 
olmad  saptand nda söz edilebilir. Ayr ca çevrilecek metinlerin edebi olmas  ya da olmamas , 
çevirilerin yaz l  olarak m  yoksa sözlü olarak m  yap laca , hangi yay nevi taraf ndan bas laca  gibi 
farkl  alt gruplar da bu kapsamda de erlendirilmektedir. 

Toury’ye göre çevirinin do rudanl  (directness of translation) çevirinin kaynak dillerin d ndaki ara 
dillerden de yap labilmesi kar  duyulan tolerans n e i ini kapsamaktad r. Dolayl  çeviriye yani ara 
dilden yap lan çeviriye izin verilir mi; çevirinin hangi dillerden, metin türlerinden ve dönemlerden 
yap lmas na izin verilir ya da yap lmas  tercih edilir; tercih edilen veya izin verilen ara diller nelerdir; 
e er çeviri kaynak metnin as l dilinden de il de arac  bir dilden yap lm sa bu gerçek ve hangi arac  dilin 
oldu u belirtilmeli midir? Çevirinin do rudanl  bu tür sorulara cevap aramaktad r (2012: 82). 

Çeviri Süreci Normlar  (Operational Norms) ise çeviri edimi boyunca al nan tüm kararlar  
yönlendirmektedir. Toury (2012: 82) süreç normlar n  “Matriks Normlar ” (Matricial Norms) ve 
“Metinsel-Dilsel Normlar” (Textual-Linguistic Norms) eklinde iki alt ba l kta toplamaktad r. Süreç 
normlar  hem metnin “matriks”ini yani dilsel malzemelerin erek metinde hangi ekillerde da t laca  
hem de metnin nas l olu turulaca  ve dilsel olarak nas l ifade edilece ini etkilemektedir. Böylece kaynak 



1196 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .26 (February) 

A norm- and equivalence-based descriptive analysis of the metaphorical expressions in two Turkish translations of ‘1984’ by 
George Orwell / Z. Sar  & A. S. Söylemez (pp. 1191-1207) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi 

Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - STANBUL / TÜRK YE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmana a Mahallesi, Mürver Çiçe i Sokak, No:14/8 
Kad köy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

ve erek metinler aras ndaki ili kiyi do rudan veya dolayl  olarak belirlemektedir. Bir ba ka ifadeyle 
çeviri esnas nda nelerin de i ip nelerin ayn  kalaca n  yön vermektedir. 

Sonuç itibariyle Matriks normlar, kaynak metindeki dilsel malzemeler için tercih edilecek e de er 
ifadelerin kullan m n  denetlemektedir. Ayr ca erek dildeki ifadelerin konumunu ve da l  eklini; erek 
metindeki bölümlere ayr lmalar , ç karmalar , eklemeleri, yer de i tirmeleri de belirlemektedir. 
Metinsel-Dilsel normlar ise erek metindeki dilsel malzemelerin seçimini belirlemektedir. Bu metinsel-
dilsel normlar tüm çeviri metinler için geçerli olabilece i gibi belirli bir çeviri türüne ya da yöntemine 
de özgü olabilmektedir (Toury, 2012: 82-83). 

Çal mada erek metin çevirmenlerinin Toury’nin Öncül Normlar Kuram  kapsam nda kaynak metnin 
normlar na yak n “yeterli” bir çeviri mi yoksa erek dil ve kültürün normlar dizgesine yak n “kabul 
edilebilir” bir çeviri mi kayda geçirdikleri incelenmektedir. Çeviri Süreci Normlar  çerçevesinde de 
çevirmenlerin benimsedikleri çeviri stratejileri tan mlanmaktad r. 

3. Nida’n n çeviri kuram  

Amerikal  dilbilimci Eugene A. Nida 1964 y l nda yay mlad  “Çeviri Bilimine Do ru” (Towards a 
Science of Translating) adl  kitab yla çeviriyi ba ms z bir bilim dal  olarak ilk tan tanlardan olmu tur 
(Yaz c , 2005: 16). Bu bölümde çeviribilim alan na büyük katk lar sunan Nida’n n çeviri kuram  detayl  
bir ekilde sunulmaktad r. 

Biçimsel ve Devingen E de erlik kuram  ile ncil Çevirisi Teorisini geli tiren ve modern çeviribilimin 
kurucular ndan olan Nida, çeviriye bir iletiyi bir dilden ba ka bir dile aktarmak eklinde bilimsel bir 
tan m getirmekte ve çeviriyi pratik yapt kça elde edilebilecek bir beceri olarak görmektedir (Nida, 1964: 
3). 

Nida (1964: 159) gerçekte özde  e de erlik denen bir eyin olmad n  dü ündü ünden çevirmenlerin 
çeviri sürecinde mümkün olan en yak n e de er ifadeleri bulmalar  gerekti ini dile getirmektedir. Bu 
ba lamda da Biçimsel (Formal) ve Devingen (Dynamic) e de erlik ad nda iki farkl  e de erlik türü 
ortaya koymaktad r. Biçimsel e de erlik hem biçim hem de içerik olarak mesaj n kendisine 
yo unla maktad r. “Kelimesi kelimesine” ya da “birebir çeviri” olarak da adland r lan bu yakla ma göre 
kaynak dildeki anlam erek dile mümkün oldu unca yak n yani e de er ifadelerle aktar lmal d r. Bir 
ba ka deyi le çevirmen as l metnin biçimini göz ard  etmeyerek metnin içeri ini olabildi ince kelimesi 
kelimesine ve anlaml  bir ekilde yeniden üretmeye çal r. Bu çeviri yakla m  okuyucunun kaynak dil 
ba lam nda bir ki iyle mümkün oldu unca tam özde le mesine ve gelenekleri, dü ünce tarzlar n  ve 
ifade araçlar n  olabildi ince anlamas na izin vermektedir. 

Devingen e de erlik çevirisi ise ifadelerin tam do all n  amaçlamaktad r ve al c y  kendi kültürü 
ba lam nda konuyla ilgili davran  biçimleriyle ili kilendirmeye çal maktad r. Daha aç k bir ifadeyle bu 
yakla m, al c n n kaynak metindeki mesaj  anlamas  için kaynak dil ba lam ndaki kültürel kal plar  
anlamas n  dayatmamaktad r (Nida, 1964: 159). K saca ifade edilecek olursa Biçimsel E de erlik kaynak 
metnin normlar na sad k kal narak yani “kelimesi kelimesine” (mot a mot) yap lm  çeviridir. Devingen 
E de erlik ise kaynak metni erek kültüre yakla t rarak kaynak metnin kendi okurunda yaratt  etkinin 
ayn s n n erek kültür okuyucular nda da yarat lmas  amaçlanarak yap lan çeviridir. 

Nida ve Taber (1982) “Çeviri Teorisi ve Uygulamas ” (The Theory and Practice of Translation) adl  
çal malar nda e de erlik kavram yla ilgili hususlar  ve sorunlar  ayr nt l  bir ekilde incelemektedirler. 
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Bu ba lamda eski çeviri uygulamalar ndaki odak noktas n n mesaj n biçimi oldu unu ve eskiden 
çevirmenlerin ritim, kafiye, kelime oyunlar , benzerlik ve ola and  gramer yap lar  gibi kaynak metnin 
biçimsel özelliklerini yeniden üretebilmeye yo unla t klar n  dile getirmektedirler. Fakat yeni 
yönelimlerle çevirinin odak noktas n n mesaj n biçiminden al c n n tepkisine evrildi i vurgulanm t r. 
Bu çeviribilimcilere göre öncelikle al c n n çeviri metne verdi i tepkinin çevirmenlerce belirlenmesi 
gerekmektedir. Daha sonras nda ise bu tepki as l metin okuyucular n n kaynak metne vermi  olduklar  
tepkiyle kar la t r lmal d r (1). Nida ve Taber’in bu yakla m  Devingen E de erlik Kuram n n temelini 
olu turmaktad r. Bir çeviri metin, kaynak metnin kendi okuyucusunda yaratt  etkinin ayn s n  erek 
okuyucularda da yaratabiliyorsa i te o zaman devingen e de erlikten söz edilebilmektedir. 

Bunun yan  s ra Nida, çeviri ele tirisi ba lam nda eskiden sorulan “Bu, do ru bir çeviri midir?” sorusuna 
“Kimin için?” eklinde bir ba ka soruyla cevap vermektedir. Bu cevab yla da asl nda metnin do ru 
anla lmas n n önemine vurgu yapmaktad r. Bu ba lamda bir mesaj n ortalama bir okuyucu taraf ndan 
büyük bir olas l kla anla labilmesi için de il de aksine herhangi bir ki inin o mesaj  çok büyük bir 
ihtimalle yanl  anlamamas  için çevrilmesi gerekti ini ifade etmektedir. Bu sözleriyle de çevrilmi  
metnin do ru anla lmas ndan çok yanl  anla lmamas n n daha önemli oldu unu ve böyle bir çeviri 
yakla m n n benimsenmesi gerekti inin önemine dikkat çekmektedir (Nida ve Taber, 1982: 1; Nida, 
1964: 158). 

Nida ve Taber’in (1982: 4) çal malar nda de indikleri bir di er konu ise biçimin mesaj n önemli bir 
unsuru olmad  sürece bir dilde söylenebilen bir eyin ba ka bir dilde de söylenebilece idir. Bu görü  
Nida’n n Devingen E de erlik Kuram  kapsam nda ortaya at lm t r. Nida ve Taber’e göre çeviri 
konusunda en çok tart lan konu muhtemelen dillerin potansiyel ve gerçek e de erli idir. Buna aç kl k 
getirmek için de “kar” örne ini vermi lerdir. Hayatlar nda kar  hiç görmemi  olan insanlara “kar gibi 
beyaz” ifadesinin nas l aktar laca  konusuna kafa yormu lard r. Bu sorunun cevab n n hem karma k 
hem de çe itli oldu unu fakat burada as l meselenin bir nesne olarak kar n mesaj için o kadar da önemli 
olmad n  belirtmi lerdir. Bu soruya üç farkl  ekilde cevap vermi lerdir: ilki kar kelimesi yerine 
insanlara ayn  eyi ça r t racak ba ka bir kelimeyle; ikincisi don ya da k ra  gibi kar kelimesiyle e de er 
bir ba ka kavramla; sonuncusu da “mantar gibi beyaz” eklinde e de er bir tabirle ya da “çok, çok beyaz” 
gibi e retilemeli olmayan bir ifadeyle aktarmak. 

Sonuç itibariyle Nida ve Taber çeviri sürecinin do as yla alakal  olarak bir çevirmenin öncelikle mesaj  
yeniden üretmeyi amaçlamas  gerekti ini vurgulamaktad rlar. Onlara göre çevirmen bu amaç 
do rultusunda çok say da dilbilgisel ve sözcüksel düzenlemeler yapmal d rlar (1982: 12). 

Çal mada Nida’n n Çeviri Kuram  çerçevesinde erek metin çevirmenlerinin yapt klar  çevirilerde 
“biçimsel e de erlik” mi yoksa “devingen e de erlik” mi sa lad klar  incelenmektedir. Bu ba lamda 
çevirmenlerin kaynak metnin biçimini göz önüne alarak metnin içeri ini olabildi ince kelimesi 
kelimesine ve anlaml  bir ekilde aktarmay  m  yoksa kaynak metni erek kültüre yakla t rarak kaynak 
metnin kendi okurunda yaratt  etkinin ayn s n  erek kültür okuyucular nda da yaratmay  m  
amaçlad klar  tespit edilmektedir. 

4. Veri toplama 

Bu çal man n örneklemini olu turan e retilemeli ifadelerin belirlenmesinde olas l k temelli örnekleme 
yöntemlerinden “basit tesadüfi/ rastgele örnekleme yöntemi” benimsenmi tir. Büyüköztürk, K l ç 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e (2012) göre bu yöntemde evrendeki bütün birimlerin, bu 
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çal ma kapsam nda kaynak metindeki tüm e retilemeli ifadelerin örnekleme seçilme olas l  e ittir. 
Böylece metin birimlerinin seçimi birbirini etkilememektedir. Patton’a (2002: 243) göre de bu yöntem 
örneklemden temsil etti i evrene genellemeyi mümkün k lmaktad r. Bu ba lamda kaynak metinde 
te his edilen tüm e retilemeli ifadeler aras ndan örneklem rastgele seçilmi tir. 

Çal man n örneklemi olarak seçilen e retilemeli ifadelerin birer e retileme olup olmad klar n n kontrol 
edilmesi için de de erbiçiciler aras  güvenirlik sa lanm t r. Bu konuda alan nda uzman iki 
akademisyenin görü üne ba vurulmu tur. Ard ndan çal man n verileri nitel ara t rma yöntemlerinden 
biri olan doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmi tir. 

5. “1984” Roman ndaki e retilemeli ifadelerin Türkçe çevirilerinin incelenmesi 

Çal man n bu bölümünde söz konusu romandaki e retilemeli ifadelerin iki farkl  Türkçe çevirisi 
Toury’nin Normlar Kuram  çerçevesinde incelenmekte ve yap lan çevirilerin kaynak metnin normlar na 
sad k “yeterli” çeviriye mi yoksa erek dil ve kültürün normlar na yak n “kabul edilebilir” çeviriye mi 
örnek te kil etti i aç klanmaktad r. Ard ndan bu çevirilerin Nida taraf ndan ortaya at lan Biçimsel ve 
Devingen E de erlik kuram ndan hangisinin özelli ini ta d  saptanmaktad r. 

Roman üç bölümden olu maktad r. Kar la t rmal  metin çözümlemesi için her bölümden üç adet olmak 
üzere toplamda dokuz adet e retilemeli ifadeyi içeren metin birimi rastgele seçilmi tir. Bu ekilde her 
bölümden e retileme örne ine yer verilmi tir. 

Bölüm 1 

Tablo 1: Metin Çözümlemesi Örnek 1 

Kaynak Metin 
(KM) 

His pen had slid voluptuously over the smooth paper, printing in large neat 
capitals– … over and over again, filling half a page (Orwell, s. 20).  

Erek Metin 
(EM) 1 

Kalemi, âdeta ehvani bir hazla kaymak kâ d n üstünde dola m  ve hep büyük 
harflerle ve sarih olarak unlar  yazm t : … (Turhan ve Tonguç, s. 20). 

Erek Metin 
(EM) 2 

Kalemi pürüzsüz kâ d n üstünde ehvetle dola m , düzgün büyük harflerle alt 
alta yaz lm  yaz yla sayfan n yar s  dolmu tu: … (Üster, s. 42).

Kaynak metnin birinci bölümünde geçen “His pen had slid voluptuously” cümlesinde e retilemeli bir 
ifadeye rastlanmaktad r. Bu cümle ilk olarak anlamsal aç dan incelendi inde cümlenin öznesi olan “pen” 
kelimesinin “(dolma) kalem”, yüklemi konumundaki “slide” fiilinin “kaymak, ak p gitmek” ve yüklemi 
niteleyen “voluptuously” zarf n n da “ ehvetli bir ekilde” gibi manalar ta d  görülmektedir. Bu 
cümlenin dilbilgisel aç dan birebir çevirisi “Kalemi pürüzsüz kâ d n üzerinde ehvetli bir ekilde 
kaym t / ak p gitmi ti” eklinde olabilmektedir. Bu ba lamda kalem bir eylemi ehvetle, ehvetli bir 
ekilde gerçekle tirdi inden bu ifadede “kalem” sözcü üne insana özgü bir davran  olan kendi iste iyle 

ve arzusuyla davranma eylemi atfedilmi tir. Dolay s yla kalem, kendi iste i ve arzusuyla bir eylemi 
yapan bir insana benzetilerek ki ile tirilmi tir. Ki ile tirme söz sanat  da e retilemeli kullan m n en 
bariz örneklerinden biridir. 

Bu e retilemeli ifadenin çevirisi için EM 1’in çevirmenleri Turhan ve Tonguç “Kalemi, ehvani bir hazla 
dola m ” ve EM 2’nin çevirmeni Üster “Kalemi ehvetle dola m ” biçiminde ifadeler tercih etmi lerdir. 
Turhan ve Tonguç “voluptuously” zarf  için Arapça kökenli “ ehvani” kelimesini kullanm lard r. Bu erek 
metnin 1958 y l nda bas ld  göz önüne al nd nda o zamanlarda Türkçede s kl kla kullan lan Arapça 
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ve Farsça kökenli kelimelerin etkisi bu çeviride hissedilmektedir. Benzer ekilde Üster de bu ifade için 
Arapça kökenli “ ehvani” kelimesinin e  anlaml s  olan Arapça kökenli “ ehvetle” kelimesini seçmi tir. 
Bu hususta her iki erek metin çevirmenleri de kaynak metindeki yap ya ve metnin normlar na tam 
anlam yla sad k kalarak bu e retilemeli ifadeyi birebir çevirmi lerdir. Bu yüzden kaynak metnin normlar 
dizgesine yak n birer “yeterli” çeviri örne i ortaya konmu tur. Erek metin okuyucusunun bu çevirileri 
anlamland rmakta güçlük çekmesi de oldukça muhtemeldir. Bu çeviriler Nida’n n “biçimsel e de erlik” 
kuram na da örnek te kil etmektedir. 

Tablo 2: Metin Çözümlemesi Örnek 2 

KM We’re destroying words — scores of them, hundreds of them, every day. We’re cutting the 
language down to the bone (Orwell, s. 54).  

EM 1 Biz kelimeleri yokediyoruz, düzinelercesini, yüzlercesini, hergün Lisan  esasl  bir 
budamaya tâbi tutmaktay z (Turhan ve Tonguç, s. 49). 

EM 2 Sözcükleri yok ediyoruz; her gün onlarcas n , yüzlercesini ortadan kald r yoruz. Dili en aza 
indiriyoruz (Üster, s. 75).

Kaynak metinde mevcut olan e retilemeli ifadelerden bir di eri bu bölümdeki “cutting the language 
down to the bone” ifadesinde bulunmaktad r. Bu ifadenin yüklemi olan “cut something to the bone” 
deyiminin Türkçedeki gerçek anlam  “kemi e kadar kesmek”, mecazi anlam  ise “asgari düzeye 
indirmek, kemerleri s kmak” eklindedir. Fiil öbe ini “cut something down” biçiminde ele ald m zda 
ise “kesmek, azaltmak, miktar n  dü ürmek” gibi anlamlarla kar la lmaktad r. fadede dildeki 
kelimelerin önemli ölçüde azalt ld ndan bahsedilmektedir. Bu nedenle burada bir eyi mümkün 
oldu unca azaltmak anlam n  vermek için kemi e kadar kesmek eklinde e retilemeli bir ifade 
kullan lm t r. Bu ba lamda “dil” kavram  kesilebilecek kemikli bir et parças na benzetilerek 
aktar lm t r. 

EM 1’in çevirmenleri Turhan ve Tonguç, bu e retilemeli ifadeyi “Lisan  esasl  bir budamaya tâbi tutmak” 
eklinde bir ifadeyle aktarmay  tercih etmi lerdir. Kaynak metinde dil kemikli bir et parças na 

benzetilirken bu çevirmenler dili a aç, çiçek, asma gibi budanabilen bir bitkiye benzeterek 
aktarm lard r. Her iki durumda da kesme eylemi gerçekle mesine ra men bu çevirmenler kaynak 
metindeki yap ya ba l  kalmayarak “lisan  budamak” ifadesini kullanmay  tercih etmi ler ve böylece erek 
dil ve kültürün normlar nda “kabul edilebilir” bir çeviri örne i sergilemi lerdir. Böylelikle çeviride 
“devingen e de erli in” sa land  söylenebilir. 

Turhan ve Tonguç’un aksine EM 2’nin çevirmeni Üster bu e retilemeli ifadeyi “Dili en aza indirmek” 
eklinde tercüme ederek “cut something down” ifadesini “miktar n  azaltmak” anlam yla aktarm t r. 

Dolay s yla çevirmen kaynak metindeki yap ya büyük ölçüde sad k kalarak hem kaynak metnin 
normlar na “yeterli” uygunlu u hem de “biçimsel e de erli i” sa lam t r. 

Tablo 3: Metin çözümlemesi örnek 3 

KM 

Some time after their release Winston had actually seen all three of them in the Chestnut 
Tree Café. He remembered the sort of terrified fascination with which he had watched 
them out of the corner of his eye. They were men far older than himself, relics of the 
ancient world, almost the last great figures left over from the heroic days of the Party 
(Orwell, s. 79).  

EM 1 Serbest b rak ld ktan s0nra üçünü Winston, Chestunt Tree Café’de görmü tü. çi korkuyla 
kar k bir hayranl k dolu, gözünün ucuyla onlar  seyredi ini hat rlad . Kendisinden çok 
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ya l  adamlard ; eski dünyadan son hât ralar, Partinin ilk kahramanl k günlerine ait son 
büyük ahsiyetler (Turhan ve Tonguç, s. 73). 

EM 2 

Winston, sal verilmelerinden bir süre sonra üçünü de Kestane A ac  Kahvesi'nde 
görmü tü. Onlara, gözünün ucuyla hem korku hem de hayranl kla nas l bakt n  
an msad . Ondan çok ya l yd lar, eski dünyan n yadigârlar , Parti'nin destans  ilk 
günlerinin handiyse son büyük temsilcileriydiler (Üster, s. 101).

Birinci bölümde yer alan bir di er e retilemeli ifadeye bu örnekteki “relics of the ancient world” isim 
tamlamas nda kar la lmaktad r. Bu tamlaman n tamlayan  olan “ancient world” ifadesinin Türkçedeki 
kar l  “antik dünya”, tamlanan  olan “relics” kelimesinin kar l  ise “eski eserler, kal nt lar, kutsal 
emanetler” eklindedir. Bu ifadenin dilbilgisel olarak Türkçedeki birebir çevirilerinden biri “antik 
dünyan n kal nt lar ” biçiminde olabilir. Burada Jones, Aaronson ve Rutherford adlar nda Devrim’in üç 
günahkâr ve yenik lideri geçmi ten kalan kal nt larla ili kilendirilmektedir. Ayr ca “kutsal emanetler” 
anlam na da gelen “relics” kelimesinin dini bir ça r m  da vard r. Bu nedenle bahsi geçen ki iler kutsal 
olma fikriyle de ba da t r lmaktad r. Bir ba ka deyi le kutsal bir varl k olarak da tan mlanmaktad rlar. 
Dolay s yla e retileme kullan m  aç s ndan oldukça zengin bir içeri e sahip olan bu ifadede ilgili ki iler 
hem geçmi ten kalan kal nt lara hem de kutsal varl klara benzetilmektedir. Bu da e retilemeli ifadelere 
bir örnek te kil etmektedir. 

“Antik dünyan n kal nt lar ” eklinde birebir çevrilebilecek bu e retilemeli ifadeyi erek metin 
çevirmenleri s ras yla “eski dünyadan son hât ralar” ve “eski dünyan n yadigârlar ” biçiminde 
yorumlayarak çevirmi lerdir. Çevirmenler kaynak metinde bulunan ilgili e retilemeyi kaynak metinde 
kullan ld  ekliyle, oldu u gibi erek metinlerine aktarmam lard r. Erek dil ve kültürün normlar na 
yak n, erek okuyucular n rahatl kla anlayabilece i bu ifadelerin “kabul edilebilir” çevirinin birer örne i 
oldu u söylenebilir. Bu aç dan de erlendirildi inde bu çevirilerde “devingen e de erli in” sa land  da 
ifade edilebilir. 

Bölüm 2 

Tablo 4: Metin Çözümlemesi Örnek 4 

KM 
‘I didn’t want to say anything in the lane,’ she went on, ‘in case there’s a mike hidden there. 
I don’t suppose there is, but there could be. There’s always the chance of one of those swine 
recognizing your voice. We’re all right here’ (Orwell, s. 125). 

EM 1 
“Patikada bir ey söylemedim, belki etrafta bir mikrofon gizlenmi tir diye. Oldu unu 
sanm yorum ama, olabilir. Bakars n o namussuzlardan biri de sesini tan y verir. Burada 
emniyetteyiz.” dedi (Turhan ve Tonguç, s. 110-111). 

EM 2 
"Patikada yürürken, gizli bir mikrofon falan olabilir diye konu mak istemedim," dedi k z. 
"Sanm yorum ama, belli de olmaz. Neme laz m, ya o soysuzlardan biri sesimizi tan rsa. 
Neyse, burada güvende say l r z" (Üster, s. 147).

Kaynak metnin ikinci bölümünde kar la t rmal  ve betimleyici bir ekilde çözümlenmek için ilk olarak 
bu cümledeki “one of those swine” e retilemeli ifadesi seçilmi tir. Bu ifadede geçen “swine” kelimesi 
Türkçede gerçek anlam yla “domuz”, mecazi ve yan anlam yla ise “h nz r” eklinde kullan lmaktad r. Bu 
ifadenin geçti i cümlenin Türkçedeki birebir çevirisi “O domuzlardan birinin sesinizi tan ma ans  her 
zaman vard r” eklinde olabilmektedir. Asl nda burada domuzlarla kastedilen Parti’nin ajanlar d r. Son 
derece naho , çirkin, antipatik ve kaba bir adam  tan mlamak için s kça kullan lan bu e retilemeli 
ifadede insanlar n hayvan formunda yans t ld  ya da hayvan özelliklerinin insanlara atfedildi i 
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zoomorfizm’den yararlan lm t r. Antipatik ve kaba bir insan n domuza benzetilerek aktar lmas yla 
e retilemeli bir ifade elde edilmi tir. 

EM 1 ve 2’nin çevirmenleri Turhan ve Tonguç ile Üster’in bu e retilemeli ifade için bulduklar  Türkçe 
kar l klar s ras yla “o namussuzlardan biri” ve “o soysuzlardan biri” eklindedir. Kaynak metinde 
mevcut olan ve insanlar n domuz formunda yans t ld  bu e retilemeli ifadenin Türk kültüründe ayk r  
dü ebilece i ihtimaline kar  erek metin çevirmenleri ilgili ifadeyi kaynak metnin ba lam na ve 
semanti ine sad k kalarak Türk dili ve kültürünün normlar  ile uyumlu bir hale getirmi lerdir. Türk 
okuyucular n rahatl kla anlayabilece i ifadelerin tercih edilerek yap ld  bu çeviriler erek dil ve 
kültürün normlar dizgesinde “kabul edilebilir” çeviri örnekleridir. Çevirmenlerin kaynak okuyucuda 
yarat lan etkinin ayn s n  erek okuyucularda da yaratmaya çal t klar  dü ünüldü ünde bu çeviri 
yorumlar n n “devingen e de erli e” de örnek te kil etti i öne sürülebilir. 

Tablo 5: Metin Çözümlemesi Örnek 5 

KM Even while he was speaking to O’Brien, when the meaning of the words had sunk in, a chilly 
shuddering feeling had taken possession of his body (Orwell, s. 166). 

EM 1 O’Brien ile konu urken dahi, sözlerinin mânas n  kavrad  vakit vücudunu bir ürperme 
alm t  (Turhan ve Tonguç, s. 144). 

EM 2 O'Brien'la konu urken bile, sözcüklerin anlam n  sezdi inde, so uk bir ürperti geçmi ti 
gövdesinden (Üster, s. 189). 

Kaynak metnin bu bölümünde yer alan “a chilly shuddering feeling had taken possession of his body” 
cümlesi e retilemeli ifade kullan m  aç s ndan oldukça zengin bir içerik sunmaktad r. Bu cümledeki 
kelimeler anlamsal olarak incelenecek olursa cümlenin öznesi konumundaki “feeling” kelimesinin 
“duygu, his”; bu kelimeyi niteleyen “chilly” s fat n n “serin, so uk” ve “shuddering” s fat n n “titreten, 
ürpertici”; son olarak da cümlenin yüklemi olan “take possession of something” fiil öbe inin “ele 
geçirmek, -in sahibi olmak” gibi manalar ta d  görülmektedir. Bu aç dan de erlendirildi inde bu 
cümlenin dilbilgisel aç dan Türkçedeki birebir çevirisi “so uk bir titreme hissi vücudunu ele geçirmi ti” 
biçiminde olabilmektedir. 

Bu cümlenin öznesi olan “a chilly shuddering feeling” s fat tamlamas  tek ba na ele al nd nda “his” 
kavram n n so uk ve titretici s fatlar yla tan mland  saptanmaktad r. Dolay s yla “his” kavram  so uk 
olan ve insanlar n titremesine neden olan rüzgâra benzetilmektedir. Yani soyut bir kavram somut bir 
kavramla ili kilendirilerek aktar lm t r. Tekrardan cümlenin tamam na bak lacak olursa rüzgâra 
benzetilen “his” kavram n n insan bedenini ele geçirdi i ya da insan bedenine sahip oldu u 
anla lmaktad r. Bu nedenle burada da “his” kavram  insan  ve insan bedenini ele geçiren bir ruha ya da 
insana benzetilerek ki ile tirilmektedir. “His” kavram n n hem rüzgâra hem de insana benzetildi i bu 
cümle e retileme kullan m na bir örnek te kil etmektedir. 

EM 1’in çevirmenleri Turhan ve Tonguç bu e retilemeli cümlenin çevirisini “vücudunu bir ürperme 
alm t ” eklinde yapm lard r. Çevirmenler “ele geçirmek, -in sahibi olmak” gibi anlamlara gelen “take 
possession of something” fiil öbe ini “almak” eklinde tercüme ederek kaynak metindeki yap ya ve 
kaynak metnin normlar na sad k kalmayarak bir çeviri gerçekle tirmi lerdir. Erek okuyucu kitlesinin 
kolayl kla anlayabilece i bir ifadenin tercih edilmesiyle erek dil ve kültürün normlar na yak n “kabul 
edilebilir” bir çeviri örne i ortaya konmu tur. Bu ba lamda “devingen e de erli in” sa land  da 
söylenebilir. Bunun yan  s ra çevirmenler “so uk, serin” anlamlar ndaki “chilly” s fat n  da 
çevirmemi lerdir. Bunun sebebi ise “ürperme” sözcü ünün “chilly”yi ça r t rmas  olabilir. fade 
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dü ürüldü ü için çevirmenlerin metni ar nd rarak okuyucular n metni daha kolay bir ekilde 
anlayabilmelerini hedefledikleri savunulabilir. 

EM 2’nin çevirmeni Üster ise bahsi geçen cümleyi “so uk bir ürperti geçmi ti gövdesinden” eklinde 
tercüme etmi tir. “So uk bir ürperti” ifadesiyle kaynak metindeki “his” kavram n n rüzgâra benzetildi i 
e retilemeli ifadeyi kaynak metindeki ekliyle aktarm t r. Fakat cümlenin yüklemindeki e retilemeyi 
“gövdesinden ürperti geçmi ti” eklinde kaynak metindeki yap ya ba l  kalmadan, erek dil ve kültürün 
normlar na yak n bir ekilde aktarm t r. Dolay s yla “devingen e de erli in” sa land  “kabul 
edilebilir” bir çeviri meydana getirilmi tir. 

Tablo 6: Metin Çözümlemesi Örnek 6 

KM Tirelessly the woman marched to and fro, corking and uncorking herself, singing and falling 
silent, and pegging out more diapers, and more and yet more (Orwell, s. 228). 

EM 1 Kad n a a da yorulmaks z n gidip geliyor, a z n  mandallarla t kay p aç yor, ark  
söylüyor, sonra susuyor, ve mütemadiyen çocuk bezleri as yordu (Turhan ve Tonguç, s. 191). 

EM 2 
Kad n b k p usanmadan gidip geliyor, mandallar  a z na bir al p bir ç kar yor, bir ark  
söylüyor bir susuyor, bitmek bilmeyen çocuk bezlerini ha bire ipe as p duruyordu (Üster, s. 
250-251).

Kaynak metnin bu cümlesinde bulunan “corking and uncorking herself” ifadesinde bir ba ka 
e retilemeli anlat ma rastlanmaktad r. Bu ifadedeki “cork” fiilinin Türkçedeki anlam  “( i eyi) mantarla 
t kamak- kapamak, (bir eyin) a z n  kapatmak” ve bu fiilin z t anlaml s  olan “uncork” fiili ise “( i enin) 
mantar n  ç karmak veya t pas n  açmak” eklindedir. Bu cümlede kad n n yorulmadan bir o yana bir bu 
yana yürüdü ünden, bir ark  söyleyip bir sustu undan, ard  arkas  kesilmeyen çocuk bezlerini 
durmadan ipe ast ndan bahsedilmektedir. Bütün bunlar  yaparken de kad n mandallar  a z na sokar 
ve gerekti inde de a z ndan ç kar r. Söz konusu ifadede mandallar  a z na koyup ç karma eylemi, bir 
i enin a z n  mantarla t kay p tekrardan mantar n  ç karma eylemiyle ili kilendirilerek anlat lm t r. 

Dolay s yla somut bir eylem bir ba ka somut eylem üzerinden yans t larak aktar lm t r. Bu kullan m da 
e retilemeli ifadelere bir örnek te kil etmektedir. 

Bu e retilemeli ifadenin çevirisini EM 1’in çevirmenleri Turhan ve Tonguç “a z n  mandallarla t kay p 
açmak” eklinde yapm lard r. Çevirmenler “t kay p açmak” fiilini kullanmay  tercih ederek “cork” ve 
“uncork” fiillerini gerçek anlamlar yla kaynak metindeki yap ya büyük ölçüde sad k kalarak 
çevirmi lerdir. Böylelikle kaynak metnin normlar dizgesine yak n “yeterli” nitelikte bir çeviri örne i 
ortaya koymu lard r. Ayr ca yap lan bu çeviride mesaj n biçimine de fazlas yla önem verildi inden 
kaynak metinle erek metin aras nda “biçimsel bir e de erli in” de sa land  ileri sürülebilir. 

EM 1’in çevirmenlerinin aksine EM 2’nin çevirmeni Üster bu e retilemeli ifadeye kar l k olarak 
“mandallar  a z na bir al p bir ç karmak” eklinde bir çeviri yorumu getirmi tir. Üster, kaynak metindeki 
yap y  erek dil ve kültürdeki kullan m ekliyle yani “mandallar  a z na almak” ve “mandallar  a z ndan 
ç karmak” biçiminde erek metnine aktarm t r. Türk okuyucular n rahatl kla anlayabilece i bir metin 
olu turma çabas  içerisinde oldu u dü ünülen bu çevirmen, erek dil ve kültürde “kabul edilebilir” bir 
çeviri gerçekle tirmi tir. Ayn  zamanda bu çeviri “devingen e de erli in” de bir örne idir çünkü Üster’in 
kaynak metindeki e retilemeli ifadeyi Türkçenin normlar yla uyumlu hale getirerek kaynak metnin 
kendi okuyucusunda yaratt  etkinin ayn s n  erek okuyucularda da yaratmaya çal t  savunulabilir. 
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Bölüm 3 

Tablo 7: Metin Çözümlemesi Örnek 7 

KM 
An enormous wreck of a woman, aged about sixty, with great tumbling breasts and thick 
coils of white hair which had come down in her struggles, was carried in, kicking and 
shouting, by four guards, who had hold of her one at each corner (Orwell, s. 239). 

EM 1 ÇEV R  YOK! (Turhan ve Tonguç, s. 196). 

EM 2 
Altm  ya lar nda, koca memeleri karn na sarkm , ak saçlar  darmada n k, harabeye 
dönmü  bir kad n getirmi ler, güçbela içeri sokmu lard ; tekmeler savuran, ba r p ça ran 
kad n  dört muhaf z zor zapt ediyordu (Üster, s. 261). 

Kaynak metnin üçüncü ve son bölümünden seçilen bu metin birimindeki “an enormous wreck of a 
woman” isim tamlamas nda bir di er e retilemeli ifadeye yer verilmi tir. Bu ifadenin tamlayan  olan 
“woman” kelimesi “kad n, bayan, han m”; tamlanan  olan “wreck” sözcü ü “enkaz (gemi), harabe, 
y k nt ” ve bu kelimeyi tan mlayan “enormous” s fat  da “kocaman, muazzam, çok büyük” gibi manalara 
gelmektedir. Türkçeye “bir kad n n da  gibi/ kocaman enkaz ” eklinde birebir çevrilebilen bu ifade 
düzensiz, pasakl  ve fiziksel olarak mahvolmu  kad n  betimleyen e retilemeli bir ifadedir. Bir ba ka 
anlat mla da n k ve fiziksel olarak çökmü  bir kad n bir enkaza benzetilerek tasvir edilmektedir. Bu 
benzetme de e retilemeli ifadeye bir örnek te kil etmektedir. 

EM 1’in çevirmenleri Turhan ve Tonguç bu e retilemeli ifadeyi, bu ifadenin bulundu u paragraf  ve hatta 
tüm sayfay  atlam lard r. Bu atlamalar  yapmalar n n ba l ca sebebinin kaynak metni k sa ve öz olarak 
okuyucular na sunmak oldu u ileri sürülebilir. 

EM 1’in çevirmenleri bu e retilemeli ifadeyi hiç çevirmezlerken EM 2’nin çevirmeni Üster ifadeyi 
“harabeye dönmü  bir kad n” eklinde erek metnine aktarm t r. Bahsi geçen kad n n bir harabeye ya da 
bir enkaza benzetildi i bu e retilemeli ifade kaynak metindeki ekliyle birebir tercüme edilerek kaynak 
metinle “biçimsel e de erlik” sa lanm t r. Fakat ayn  zamanda da bu çevirinin erek kültür taraf ndan 
“kabul edilebilir” oldu u savunulabilir. 

Tablo 8: Metin Çözümlemesi Örnek 8 

KM 
Behind his screwed-up eyelids a forest of fingers seemed to be moving in a sort of dance, 
weaving in and out, disappearing behind one another and reappearing again (Orwell, s. 
264). 

EM 1 Gözünün önünde parmaklardan mürekkep bir orman dansediyor, kaybolup tekrar ortaya 
ç k yordu (Turhan ve Tonguç, s. 215). 

EM 2 S ms k  kapal  gözkapaklar n n gerisinde, bir y n parmak k r k r oynuyor, birbirine 
dolan p çözülüyor, birbirinin ard nda kaybolup yeniden beliriyordu (Üster, s. 286). 

Kaynak metnin bu bölümünden yer alan “a forest of fingers seemed to be moving in a sort of dance” 
cümlesi iki farkl  e retilemeli ifadeyi ayn  anda içerisinde bar nd rd ndan oldukça zengin bir anlat ma 
sahiptir. Bu cümlenin öznesi konumundaki “a forest of fingers” isim tamlamas  anlamsal aç dan 
incelendi inde tamlaman n tamlayan  olan “finger” kelimesinin “parmak” ve tamlanan olan “forest” 
sözcü ünün ise “orman” anlam na geldi i görülmektedir. “Bir parmak orman ” eklinde Türkçeye 
birebir aktar labilecek bu ifadede parmaklar, “bir a aç orman ” anlam na gelen “a forest of trees” 
tamlamas nda oldu u ekliyle a açlara ya da tamamen bir a aç orman na benzetilerek kaynak metin 
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okuyucusuna aktar lm t r. Bir ba ka deyi le burada parmaklar, a açlard r ya da bir a aç orman d r 
e retilemesine ula lmaktad r. 

Parmaklar n bir a aç orman na benzetildi i “a forest of fingers” tamlamas n n yan  s ra ilgili cümlenin 
“seemed to be moving in a sort of dance” eylem öbe ine bak ld nda burada parmaklar n dans 
ediyormu  gibi hareket etti inden bahsedildi i anla lmaktad r. Dolay s yla bu cümlede parmaklara ya 
da e retilemeli olarak yans t ld  ekliyle a açlara insana özgü bir davran  olan dans etme eylemi 
atfedildi inden parmaklar ayn  zamanda dans eden bir ki iye benzetilerek ki ile tirilmi tir. Sonuç 
itibariyle kaynak metnin bu cümlesinde parmaklar hem bir a aç orman na ya da yaln zca a açlara hem 
de dans eden bir ki iye benzetilerek iki farkl  e retilemeli ifadeden yararlan lm t r. 

EM 1’in çevirmenleri Turhan ve Tonguç, e retileme kullan m  aç s ndan oldukça zengin olan bu cümleyi 
“parmaklardan mürekkep bir orman dansediyor” eklinde Türkçeye aktarm lard r. Çevirmenler “a 
forest of fingers” öznesini “parmaklardan mürekkep bir orman” biçiminde çevirerek Türk okuyucusuna 
pek fazla anlam ifade etmeyen, kaynak metindeki yap ya “parmaklardan … bir orman” eklinde 
tamamen ba l  kalarak fakat “mürekkep (bir orman)” ifadesiyle de bir o kadar kaynak metinden kopuk 
bir çeviri gerçekle tirmi lerdir. Ayr ca “dansediyor” yüklemiyle de yine kaynak metindeki yap y  tam 
anlam yla koruyarak erek metne aktarmay  seçmi lerdir. Turhan ve Tonguç, böyle bir çeviri yakla m n  
benimseyerek kaynak metnin normlar na “yeterli” uygunluk gösteren ve kaynak metinle “biçimsel 
olarak e de erlik” sa layan bir çeviri örne i sergilemi lerdir. Bu tarz bir çeviride erek okuyucu kitlesinin 
metni anlamland rmada birtak m güçlükler çekmesi ve erek kültürün uygulamalar  ve normlar nda baz  
uyumsuzluklar n ya anmas  oldukça muhtemeldir. 

EM 2’nin çevirmeni Üster ise bu e retilemeli ifadenin çevirisini “bir y n parmak k r k r oynuyor” 
eklinde yorumlayarak erek metnine aktarmay  tercih etmi tir. Çevirmen “a forest of fingers” öznesini 

“bir y n parmak” biçiminde aktararak kaynak metindeki yap ya ba l  kalmadan erek okuyucusunun 
rahatl kla anlayabilece i bir hale getirmi tir. Bununla birlikte Üster “seemed to be moving in a sort of 
dance” yüklemini “ k r k r oynamak” deyimiyle aktararak kaynak metinde deyimsel olmayan bir 
ifadeyi deyimselle tirmi tir. Üster’in böyle bir çeviri yorumu seçmesindeki as l nedenin kaynak metni 
erek dil ve kültürün normlar na uygun hale getirme çabas  içerisinde oldu u ileri sürülebilir. Böyle bir 
çeviri yakla m  da “devingen e de erli e” sahip “kabul edilebilir” çeviriye bir örnek te kil etmektedir. 

Tablo 9: Metin çözümlemesi örnek 9 

KM 

‘In your case,’ said O’Brien, ‘the worst thing in the world happens to be rats.’ 
A sort of premonitory tremor, a fear of he was not certain what, had passed through Winston 
as soon as he caught his first glimpse of the cage. But at this moment the meaning of the 
mask-like attachment in front of it suddenly sank into him. His bowels seemed to turn to 
water (Orwell, s. 297). 

EM 1 

O’Brien: “Senin için dünyada en kötü ey faredir.” 
O anda Winston kutunun önüne tak l  maskeye benziyen eyin neye yarad n  anlad  ve 
çatlak bir sesle hayk rd : 
“Olmaz! Yapamazs n! mkâns z!” (Turhan ve Tonguç, s. 239). ÇEV R  YOK! 

EM 2 

"Senin durumunda," dedi O'Brien, "dünyan n en kötü eyinin s çanlar oldu u anla l yor." 
Kafesi daha ilk gördü ünde, Winston bir eyler sezerek ürpermi , nedenini kestiremedi i 
bir korkuya kap lm t . Oysa imdi kafesin önündeki, maskeye benzeyen eklentinin neye 
yarad n  birden kavram t . Akl  ba ndan gitti, dizlerinin ba  çözüldü (Üster, s. 320). 
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Özgün metin yazar  Orwell’in roman nda kulland  bir di er e retilemeli ifadeye bu örnekteki “His 
bowels seemed to turn to water” cümlesinde kar la lmaktad r. Bu cümlede geçen “bowel” kelimesi 
Türkçede “ba rsak, iç k s m” ve “turn to water” eylem öbe i “sulanmak, suya dönmek” gibi anlamlarda 
kullan lmaktad r. Bu ba lamda bu cümlenin dilbilgisel aç dan birebir çevirilerinden biri “Ba rsaklar  
suya dönmü  gibiydi” eklinde olabilmektedir. Asl nda bu ifadede Winston’ n fare korkusunun etkisi 
anlat lmak istenmektedir. Bir ba ka ifadeyle Winston’ n farelerden ne kadar korktu u, ba rsaklar n n 
suya dönmü  gibi görünmesi üzerinden betimlenmektedir. Bu dil kullan m  da e retilemeli ifadeye bir 
örnek sunmaktad r. 

EM 1’in çevirmenleri t pk  Örnek 7’de oldu u gibi kaynak metindeki bahsi geçen e retilemeli ifadeyi erek 
metinlerine aktarmam lard r. Bu cümlenin bulundu u paragraftaki yaln zca bir cümleyi çevirmi lerdir. 
Çevirmenlerin bu ifadeyi atlamalar ndaki sebebin metni Türk okuyucular n daha basit bir ekilde 
anlayabilmelerini amaçlad klar  oldu u söylenebilir. Bu do rultuda kaynak metnin k sa ve öz bir ekilde 
erek okuyuculara aktar lmaya çal ld  sonucuna var lmaktad r. 

EM 2’nin çevirmeni Üster bu e retilemeli ifadeyi “Akl  ba ndan gitti, dizlerinin ba  çözüldü” eklinde 
yorumlayarak erek metnine yans tm t r. Örnek 8’de oldu u gibi kaynak metindeki deyimsel olmayan 
bir e retilemeli ifadeyi “akl  ba ndan gitmek” ve “dizlerinin ba  çözülmek” deyimleriyle aktararak 
deyimselle tirmi tir. Üster’in benimsedi i bu çeviri yakla m yla erek okuyucular n rahatl kla 
anlayabilece i ve ak c l k düzeyi yüksek bir erek metin ortaya koymay  hedefledi i savunulabilir. Böyle 
bir çeviri yorumu da erek dil ve kültürün normlar nda “kabul edilebilir” bir çeviriye i aret etmektedir. 
Bütün bu de erlendirmeler sonucunda da kaynak metinle erek metin aras nda “devingen e de erli in” 
mevcut oldu u söylenebilir. 

6. Sonuç 

Bu çal mada George Orwell’in “1984” roman ndaki e retilemeli ifadelerin iki farkl  Türkçe çevirisi 
Toury’nin “Normlar Kuram ” ve Nida’n n “Biçimsel ve Devingen E de erlik Kuram ” çerçevesinde 
kar la t rmal  ve betimleyici bir ekilde analiz edilmi tir. Ara t rmada öncelikle bir çeviri ele tirisi bir 
ba ka deyi le çeviri analizinin bilimsellik özelli i kazanabilmesi için önem verilmesi gereken hususlara 
de inilmi tir. Ard ndan çal mada yararlan lan kuramlar aç klanm  ve son olarak da kar la t rmal  
çeviri analizi yap lm t r. Çal man n vurgulamaya çal t  en temel husus, bilimsel bir çeviri analizinin 
kuramsal bir çerçeveye oturtulmu  olmas  gerekti idir. Aksoy’a (2001: 1-2) göre bilimsel bir çeviri 
analizi, belirli bir çeviri kuram  nda çeviri metinleri ve çeviri sürecini sistematik bir ekilde 
de erlendirmek, onlar hakk nda nesnel çözümlemeler ve öznel fikirler ortaya koymakt r. 

Bu çal man n sonucunda EM 1’in çevirmenleri Turhan ve Tonguç ile EM 2’nin çevirmeni Üster’in 
gerçekle tirmi  olduklar  çevirilerle ilgili olarak pek çok bulguya ula lm t r. Analizin bütününe 
bak ld nda erek metin çevirmenlerinin farkl  iki çeviri yakla m  sergiledikleri görülmektedir. Turhan 
ve Tonguç, bahsi geçen e retilemeli ifadeleri kimi zaman kaynak metnin olu turuldu u kültürel 
normlara büyük ölçüde sad k kalarak kimi zaman da erek dil ve kültürün normlar dizgesine ba l  kalarak 
çevirme e ilimi göstermektedirler. 

Toury (2012) kaynak metnin normlar na yak n olan çevirileri “yeterli” bir çeviri olarak tan mlamakta ve 
bu tarz çevirilerde erek okuyucular n pek fazla a ina olmad  ve metni anlamland rmada birtak m 
güçlükler çekebilece i ifadelerin mevcut oldu undan bahsetmektedir. Ayr ca bu ba lamda erek kültürün 
uygulamalar  ve normlar nda baz  uyumsuzluklar n ya anabilece i de dile getirilmektedir. Di er 
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taraftan Toury erek dil ve kültürün normlar na yak n olan çevirileri ise “kabul edilebilir” bir çeviri olarak 
tan mlamakta ve böyle durumlarda da kaynak metinden birtak m kaymalar n ya anmas n n gayet do al 
oldu unu ifade etmektedir (79-80). 

Ayr ca Turhan ve Tonguç e retilemeli ifadeleri çevirirken baz  örneklerde kaynak metnin biçimini göz 
önüne alarak metnin içeri ini olabildi ince kelimesi kelimesine aktarmaya özen gösterdiklerinden 
Nida’n n (1964: 159) “Biçimsel E de erlik Kuram na” örnek te kil eden çeviriler meydana getirmi lerdir. 
Baz  örneklerde de metnin biçiminden ziyade mesaj n kendisine ve erek okuyucuda yaratt  etkiye 
önem vererek Nida’n n (1964: 159) “Devingen E de erli ini” sa layan çeviriler kayda geçirmi lerdir. 
Son olarak da Matriks Normlar  ba lam nda de erlendirilecek olursa çevirmenlerin kaynak metindeki 
baz  e retilemeli ifadeleri atlad klar  görülmektedir. Bu atlamalar n sebebinin de k sa ve öz bir erek 
metin olu turmak oldu u savunulabilir. 

EM 2’nin çevirmeni Üster ise söz konusu e retilemeli ifadeleri genel anlamda erek dil ve kültürün 
normlar dizgesine yak n bir ekilde erek okuyucular na aktarma e ilimindedir. Kaynak metindeki yap ya 
pek fazla ba l  kalmadan erek okuyucular n rahatl kla anlayabilece i ifadeleri tercih ederek çeviriler 
yapmaktad r. Toury (2012) bu tarz çevirileri “kabul edilebilir” çeviri olarak adland rmakta ve böyle 
durumlarda da kaynak metinden birtak m kaymalar n ya anmas n n mümkün oldu unu ifade 
etmektedir (79-80). Üster’in bu çeviri yakla m n  seçmesindeki as l sebebin de metnin ak c l k düzeyini 
artt rmak oldu u öne sürülebilir. Bu ba lamda de erlendirildi inde de Üster’in kaynak metni erek 
kültüre yakla t rarak kaynak metnin kendi okurunda yaratt  etkinin ayn s n  Türk okuyucularda da 
yaratmay  hedefledi i söylenebilir. Bu çeviri yorumu da Nida’n n (1964: 159) ortaya att  “Devingen 
E de erli in” sa land n n bir göstergesidir. 
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