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SUNUŞ 

21. yüzyıl, teknolojik bilginin son derece geliştiği ve insan yaşamının 

her anında büyük bir kolaylık ve dinamizmin hâkim olduğu bir çağ olma-

sının yanında insan, toplum ve kültüre dair kümülatif bilginin de küresel 

gündemdeki yerini güçlendirerek koruduğu bir süreç halini almıştır. İn-

sanlık yeni çağ içerisinde bir yandan teknolojik anlamda oldukça yoğun 

ve hızlı bir gelişim sergilemekteyken bir yandan da gelişimin bireysel, top-

lumsal ve kültürel sonuçlarına daha çok kafa yormaya başlamıştır. Bu an-

lamda içinde bulunduğumuz çağ her ne kadar teknik bilginin etkisiyle de-

ğişen ve dönüşen bir süreç olarak görünüyor olsa da sosyal bilimlerin de 

bu değişim ve dönüşümdeki yerinin tarihin hiçbir zamanında olmadığı 

kadar sağlamlaştığı asla göz ardı edilmemelidir. Bu itibarla, 2020 yılından 

itibaren her yıl kesintisiz olarak yayınlamayı hedefleyerek yola çıktığımız 

Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları isimli seride de 

sosyalbilimlerin bu önemini en azından Türkiye sahasındaki yeni bakış 

açılarıyla oluşturulan güncel çalışmalara yer vererek göstermeyi amaçlı-

yor ve serinin 3. kitabıyla karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  

Birbirinden değerli 23 sosyalbilimcinin farklı çalışma alanları ile ilgili 

katkı sundukları elinizdeki bu kitapta dil-edebiyat, halk bilimi, turizm, di-

jital kültür, toplumsal cinsiyet, kent kültürü, sosyal medya, denizcilik kül-

türü gibi geniş bir yelpazede keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz top-

lam 20 bölüm yer almaktadır.  

Serimizin 3. kitabına değerli çalışmaları ile katkı sunan yazar kadro-

suna; tüm meşguliyetleri içerisinde çalışmaları değerlendiren hakemlere 

ve Paradigma Akademi Yayınları’nın tüm paydaşlarına teşekkür ediyo-

ruz. 

Aralık - 2022 

Doç. Dr. Mustafa Dinç – Doç. Dr. Ahmet Turan Türk 

                                          Editörler 
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GELENEKSEL EKOLOJİK BİLGİ (GEB) KAVRAMIYLA İLİŞKİLİ Bİ-

LİMSEL TERMİNOLOJİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER* 

  

Mehmet Ali Yolcu* 

 

Giriş 

İnsanlığın ortaya çıktığı andan günümüze doğru yolculuğuna bakıl-

dığında insanın çevreyle temasının simbiyotik bir şekilde ilerlediği görü-

lür. İnsan için çevrenin semantik özellikleri vardır; doğa, mücadele ve 

uyumun kesişim noktalarında varlık bulmuştur. İnsan, doğa ve kültür 

arasında karmaşık bir ilişki söz konusudur. Ekoloji (doğa bilimi) canlıların 

kendi aralarında yahut çevreleriyle olan ilişkileri mercek altına alan bir 

bilim dalıdır. Ekolojinin içinde canlılar, birey, komünite, ekosistem gibi 

çeşitli düzeylerde ele alınır. Ekoloji, canlıların yaşam için gerekli olan şey-

ler ile yaşam döngüsünün sorunsuz bir şekilde devamına odaklanır.  

Kavramlar 

İnsan ve çevresi, coğrafi ve iklimsel özelliklerden mimari ve dünya 

görüşüne, ritüellerden mutfak kültürüne kadar bir dizi kültürel ögenin 

oluşumunu etkilemektedir. İnsanın fiziki çevresini kullanma şekli, kültür 

ve çevre şartları belirlemektedir. Herhangi bir kültürle onun doğal çevresi 

arasındaki çok yönlü etkileşim ve ilişki “kültürel ekoloji” olarak tanımla-

nır (Korkmaz ve Gürbüz, 2008). Çеvrеsеl determinizmin ileri sürdüğü, 

toplulukların yegâne gelişme-gelişememe nedeni coğrafya iken kültürel 

ekoloji buna karşı çıkar. Kültürel ekolojiye göre, çevre sadece insan faktör-

lerini kısıtlayan yahut ilerleten bir nedendir, ama onun belirleyicisi değil-

dir. Gelişimi ya da geri kalmışlığı etkileyen faktörler, çеvrеsеl ve kültürel 

olabilir. İklimin sert veya ılıman olması, yağış miktarı, kuraklık vb. 

çеvrеsеl faktörler insan faaliyetlerini kısıtlayıcı rol oynadığı gibi; siyasal 

                                                             
* Bu çalışma, TÜBİTAK/SOBAG tarafından desteklenen “Kaz Dağları Çevresin-

deki Kırsal Yerleşmelerde Geleneksel Ekolojik Bilginin Yansımaları” (Proje No: 

219K139) başlıklı bilimsel araştırma projesinin literatür taramaları sırasında ula-

şılan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.   
* Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fa-

kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: mehmetali-

yolcu@comu.edu.tr. ORCID: 0000-0001-7688-287X. 
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sistemler, diğer toplumlarla olan ilişkiler, teknoloji, inanç sistemleri, sos-

yal ve ekonomik kurumlar da insan faaliyetlerini temelden etkilemektedir 

ve bu durum çevre ile ilişkilidir (Şanal ve Giray, 2020). Kültürel ekoloji 

kısaca, bir toplumun çevresine uyarlanma sürecidir. Burada birçok biyo-

lojik yahut kültürel unsur işin içine girmektedir. Stеwаrd, özellikle aynı 

coğrafyada farklı gurupların, çevreye uyum sağlama çabalarının niteliği 

üzerine durmuştur. Buradan hareketle, çevresel determinizmin ortaya at-

tığı gelişmişliğin altındaki tek nedenin çevre olduğu fikri sarsılmakta ve 

kültür işin içerisine girmektedir. Aynı coğrafyada farklı toplum ve kültür-

lerin olduğu; bu toplumların her birinin kültürel seviyesinin farklı olduğu 

gerçeği, Steward’ın çok hatlı evrim kuramını ortaya koymasına sebep ol-

muştur. Stеwаrd’а göre kültürel ve sosyal evrim sadece kültür, gelenek 

vb. kavramlara sıkıştırılsa da aslında çevre etkileşimi burada rol oyna-

maktadır (Stеwаrd, 1972). 

Ekolojiyle ilişkili felsefi akımlardan biri de insanın doğaya üstünlü-

ğünü radikal bir tavırla reddeden, doğaya dair farklı bir kavrayış sergile-

yen “derin ekoloji”dir.  Doğaya kendi iyiliği için değer verme ve doğayı 

kutsallaştırarak onu hayati bir unsur olarak görmenin etik ve dini tutumu 

derin ekoloji olarak adlandırılır (Gottlieb & Barnhill, 2002). Derin ekoloji 

birey ve toplumların doğaya saygı duymalarını ister ve insanı evrenin 

merkezine yerleştiren insan-merkezli paradigmaya karşıdır. Derin ekolo-

jinin temel ilkesi, insanlık gibi, yaşayan çevrenin bir bütün olarak aynı ya-

şama ve gelişme hakkına sahip olduğu iddiasıdır. Derin ekoloji terimini 

ilk kez, İsveçli bilim adamı Arne Naess kullanarak “derin ekoloji-sığ eko-

loji” ayrımlarını şöyle yapmıştır (Tamkoç, 1994: 99): 

Sığ Ekoloji Derin Ekoloji 

1. Doğadaki çeşitlilik bizim için 

değerli bir kaynaktır.  

2. İnsan için olmayan değerlerden 

söz etmek saçmadır.  

3. Bitki türleri insanların yararına 

tarım ve tıpta kullanıldığı için de-

ğerlidir.  

4. Kirlenme, eğer ekonomik büyü-

meyi etkiliyorsa durdurulmalıdır.  

1. Doğadaki çeşitlilik kendi ken-

disi için değerli bir kaynaktır.  

2. Değeri insan değeri olarak gör-

mek, ırkçı bir önyargı ifadesidir.  

3. Bitki türleri korunmalıdır, 

çünkü onların değerleri özlerinde-

dir.  

4. Kirlenmeyi durdurmak, ekono-

mik gelişmeden daha önce gelme-

lidir.  
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5. Gelişen toplumlardaki nüfus ar-

tışı, ekolojik dengeyi tehlikeye dü-

şürmektedir.  

6. “Kaynak“ demek, insan için ya-

rarlı kaynak demektir.  

7. İnsanlar, yaşam standartlarında 

geniş çaplı bir gerilemeye razı ola-

mazlar.  

8. Doğa zalimdir ve böyle olması 

da gereklidir. 

5. Dünya nüfusundaki artış, eko-

sistemi tehdit etmektedir, ama en-

düstriyel ve gelişmiş devletlerin 

nüfusu ve davranışları daha tehli-

kelidir.  

6. “Kaynak” tüm yaşam için kay-

naktır.  

7. İnsanlar, aşırı gelişmiş milletle-

rin yaşam standartlarının düşme-

sine değil, genel yaşam niteliğinin 

düşmesine razı olmamalıdır.  

8. İnsan zalimdir ama böyle olması 

gerekmez. 

Derin ekoloji, bazen “ekozofi” olarak da adlandırılabilmektedir. Bu 

akım, insan benliğini geleneksel kavramlardan farklı olarak açıklayarak 

dini ve mistik tonlara sahip olduğunu gösterir. Derin ekoloji, kutsal eko-

lojide olduğu gibi varlıklar topluluğu fikrini destekleyerek modern bili-

min insanı üstün gören tutumuna karşı çıkmaktadır. Geleneksel ekolojik 

bilgi sistemlerindeki inanç unsurlarına odaklanan bu iki alt alan önemli 

bir noktada ayrılırlar. Kutsal ekoloji GEB içerisindeki inançları ve inanç-

lara bağlı pratikleri öğrenme yolunu bulmaya çalışır. Ruhsal-derin ekoloji 

ise insanın çevreyle ilişkisindeki manevi boyutu modern hayata uyarla-

mayı ve dini ritüellerin ruhsal-derin ekoloji bağlamında değerlendirilme-

sini önermektedir (Gottlieb & Barnhill, 2002). 

“Kültürel ekoloji” ile “ekolojik antropoloji”, antropolojinin alt dalları 

olarak görülmekte ve bunlar iklim değişikliğinden, insan çalışmalarına; 

biyolojiden, çevresel kirliliğe kadar birçok konuyu kapsamına almaktadır. 

Ekolojik antropoloji, kültürün insan grupları ile ekosistemler arasındaki 

dinamik etkileşimlerine nasıl aracılık ettiğine odaklanır. Çağdaş ekolojik 

antropolojideki birincil yaklaşımlar kültürel ekoloji, tarihsel ekoloji, poli-

tik ekoloji ve manevi ekolojidir. Leslie Sponsel 2012’de yayınladığı Spiri-

tual Ecology: A Quiet Revolution adlı kitabında ekolojik antropoloji bağlamlı 

olarak “manevi antropoloji” kavramını da icat etmiştir.  

Tarihsel olarak insan-çevre ilişkisi ilk olarak, “çevresel determinizm” 

bağlamlı olarak ele alınmıştır. Bu kavram, çevrenin, özellikle de yer şekil-

leri ve iklim gibi fiziksel faktörlerin, insan kültürünün ve toplumsal geliş-
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menin modellerini belirlediği inancına dayanmaktadır. Çevresel determi-

nizmi benimseyenler, kültürün ve hatta insan kişiliklerinin ekolojik, iklim-

sel ve coğrafi faktörlerle oluştuğunu savunurlar ve onlara göre sosyal ko-

şulların kültürel gelişim üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur.  

“Yerli bilgi” terimi, genel olarak yerli halk tarafından tutulan yerel 

bilgi veya belirli bir kültüre veya topluma özgü yerel bilgi olarak tanımla-

nır (Berkes, Folke & Gadgil, 1995). Bu tanıma göre yerli bilgi sistemi bir 

topluma ait inanç, pratik ve davranış biçimlerinin tamamını içermektedir. 

Yerli bilginin hem çevre bilgisini içermesini hem de araştırma alanını oluş-

turan toplumların az da olsa endüstriyelleşmeden etkilenmelerini göz 

önünde bulunduran Butler, “geleneksel ekolojik bilgi” teriminin daha 

yaygın olduğunu ancak yalnızca yerli bilginin geleneksel bilgiye değil 

aynı zamanda yerel çevre bilgisine de atıfta bulunduğunu belirtir (Butler, 

2006: 108). Geleneksel ekolojik bilgi ve yerli bilgiyle birlikte görülen diğer 

bir kavram ise “yerel bilgi”dir. Yerel bilgi, görece daha yeni bilgilere atıfta 

bulunmak için tercih edilmektedir (Berkes, 1999). Kuhn ve Durden ise de-

neyime dayalı olduğu için geleneksel ekolojik bilginin aslında yerel bilgi 

olduğunu öne sürerler (Butler, 2006). Aynı zamanda yerel bilgi bir bölge-

deki yerli olmayan balıkçıların, çiftçilerin ya da diğer üreticilerin bilgisini 

de kapsamaktadır (Nakashima & Roue, 2002). Öte yandan yerel bilgi te-

rimi kastedilen kavramın ekolojik yönünü, zamansal boyutunu, kültürel 

aktarımını karşılamamaktadır (Berkes, 1999). Buna rağmen literatürde ge-

leneksel ekolojik bilgi, yerli bilgi ve yerel ekolojik bilgi bazı çalışmalarda 

küçük farklılıklarla verilseler de sıkça bu kavramlar birbirlerinin yerine 

kullanılmıştır. Günümüzde ise yaygın olarak “geleneksel ekolojik bilgi” 

terimi kullanılmaktadır. 

Geleneksel ekolojik bilgi teriminin tanımı ve kullanımında uzun za-

man ortak bir nokta bulunamamıştır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 

(WIPO) bu kavramın evrensel bir tanımı bulunmadığını kabul etmiş ancak 

geleneksel tıbbi, tarımsal ve ekolojik bilginin yanı sıra geleneksel müzik, 

hikayeler ve şiirler, dans, tasarım ve heykel içerdiğini de söylemiştir (Le-

fale, 2010). GEB tanımı yapılırken öncelikle ekolojinin kapsamı ve sınırları 

belirlenirken sahip olunan bakış açısı oldukça önemlidir. Ekoloji kavramı 

Batı’nın bilimsel bilgi kriterlerine göre tanım içerisinde kullanıldığı tak-

dirde GEB var olamayacaktır. GEB içerisinde kullanılan ekolojik bilgi mut-

laka canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerine atıf yapmalıdır 

(Berkes, 1993). GEB’i tanımlama ve kullanım alanını belirlemenin zorlu-

ğunun diğer sebebi de “geleneksel” terimi ile ilgili tartışmalardır. Bu ke-
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lime 19. yüzyılın sosyal bilim literatüründe basit, vahşi ve durağan bir top-

lumsal yapıya işaret eder. Warren, bu sebeple literatürde geleneksel teri-

mine göre daha az anlam yüklenmiş olan yerli bilgi teriminin tercih edil-

diğini söylemektedir (Berkes, Colding & Folke, 2000). 

Geleneksel aynı zamanda tarihsel deneyimlerden elde edilen davra-

nış ve uygulamaların sosyal tutumlar, inançları, ilkeleri ve normları şek-

linde aktarılan bir kültürel sürekliliği ifade eder. Bunun yanında toplum-

lar sürekli olarak çeşitli nedenlerle değişmekte ve bu değişimden inanç ve 

uygulamalar da etkilenmektedir. Bu noktada bir uygulamanın geleneksel 

olarak etiketlenmesini ne kadar ve ne sürede gerçekleşen bir değişimin be-

lirleyeceği GEB’in evrensel bir tanımını yapmayı da zorlaştırmaktadır. 

Birçok araştırmacı bu sebeple geleneksel terimini kullanmaktan kaçınarak 

özellikle farklı sebeplerle çok sık ya da büyük değişimlere uğrayan top-

lumlar için -yerli bilgi gibi- alternatif terimler aramaktadırlar (Berkes, 

1993). 

GEB; adaptif süreçlerle gelişen ve nesiller arasında kültür kanalıyla 

aktarılan, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri hakkında 

kümülatif bilgi, uygulama ve inançların tamamıdır (Berkes, Colding & 

Folke, 2000). Geleneksel ekolojik bilginin ilişkili üç bileşenden oluştuğu 

düşünülebilir; özel çevre bilgisi, ekosistem ilişkileri bilgisi, insan-çevre 

ilişkisini düzenleyen etik bilgisi. Görüldüğü üzere GEB yalnızca ekolojik 

bilgi içeren bir yapıdan daha fazlasını oluşturur (Stevenson, 1996). Gele-

neksel ekolojik bilgi, en genel haliyle binlerce yıl boyunca insanın çevre ile 

doğrudan teması sonucunda edinilen deneyimin temsilidir (Berkes, 1993). 

Bu genel tanım özellikle GEB’in oluşumu için gereken uzun sürelere ve 

diğer tüm tanımlama denemelerinde olduğu gibi insan-çevre ilişkisine 

odaklanmaktadır. GEB’in uzun yıllar süren ilişki ağı sonucu oluşmasına 

dikkat çeken diğer bir tanıma göre GEB, yerli halkların yüzlerce yıl bo-

yunca çevre ile doğrudan temas yoluyla edindikleri bilgi tabanını ifade 

etmektedir (Inglis, 1993) Legat ise GEB’in zamansal bir çerçeve belirtme-

den geleneksel ekolojik bilginin geleneksel yaşam tarzı olduğunu söyler 

(Butler, 2006). 

GEB çalışmaları geliştikçe terimin birçok farklı tanımı yapılmıştır. Bu 

tanımlar birbirleriyle çoğunlukla benzer noktalara odaklanmaktadırlar. 

Jhonson’ın GEB tanımı ise diğer tanımlar için bir başlangıç noktası olmuş-

tur. GEB; doğa ile yakın temas halinde yaşayan, nesiller boyunca bir grup 

insan tarafından inşa edilen bir bilgi birikimi, sınıflandırma sistemi, yerel 
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çevre hakkında bir dizi ampirik gözlem ve kaynak kullanımını şekillendi-

ren bir kontrol sistemi içerir. GEB’in nitelikleri cinsiyet, yaş, sosyal statü, 

entelektüel yetenek ve mesleğe bağlı olarak topluluk üyeleri arasında de-

ğişir. Kökleri geçmişe sıkı sıkıya bağlı olan geleneksel çevre bilgisi önceki 

nesillerin deneyimlerine dayanan ve günümüzün yeni teknolojik ve 

sosyo-ekonomik değişikliklerine uyum sağlayan hem kümülatif hem de 

dinamik bir sistemdir (McGregor, 2000). 

GEB’in tanımlanmasında birçok araştırmacı bu bilgi türünün aktarım 

yolları, teknik özellikleri ve işlevlerine odaklanmaktadır. Bu tanımlar nes-

nel ve GEB hakkında gerek duyulan bilgileri içermekle beraber geleneksel 

ekolojik bilginin bu bilgiye sahip toplumlarda yetişen bireyler için taşıdığı 

anlamı barındırmazlar. GEB, kaynak yönetimi, üretim ve geçim yolları 

üzerine bilgi ve uygulamalar içermesinin yanında manevi boyutu da olan 

bir bilgi sistemidir. Bu sebeple taranan kaynaklarda kimi zaman GEB, bir 

yaşam tarzı, inanç ya da hayatta kalma şekli olarak tanımlanmıştır. Gele-

neksel bilgi insanların ruh sağlığına, kültürüne ve diline dayanan ve ne-

silden nesile aktarılan birikmiş bir bilgidir. GEB’in canlı olduğu toplum-

larda yaşayan bireyler için bu kavram maneviyatı, dünya görüşünü ve ya-

şam tarzını da içermektedir. Öte yandan yabancı araştırmacılar için GEB 

yalnızca ekolojik bir bilgi sistemidir (McGregor, 2000). Roberts, aynı za-

manda GEB’in kaynak kullanımı ve saygıyı düzenleyen bir otorite olarak 

sözlü gelenekte -hikaye, şarkı, efsane vb.- ya da dans ile aktarılmasının da 

geleneksel bilginin ruhsal yönüyle ilgili olduğunu söylemektedir (akt. 

McGregor, 2000). GEB aynı zamanda insan topluluklarının çeşitli ortam-

larda yaşamak ve hayatta kalmak için geliştirdiği uyarlanabilir stratejile-

rin bir parçası olarak da görülebilir (Hernandez-Morcillo vd. 2014). 

GEB’in tanımlanması ve kavramın anlaşılmasında Usher (2000) çeşitli 

kategorilerden söz etmektedir. Öne sürdüğü ilk kategori çevre hakkındaki 

rasyonel bilgileri içerir. Bu bilgiler genelde deneyimlere ve gözleme daya-

lıdır. Bu kategorinin bilgisine sözlü tarih ve geleneksel öğretilerde rastla-

nır. Diğer bir kategori ise çevrenin geçmişteki ve şimdiki kullanımının bil-

gisidir. Bu bilgi kategorisinde arazi kullanımları, iddia edilen haklar, sos-

yal ve tarihsel konular yer almaktadır. Sözlü tarih -geleneksel ekolojik bil-

giden daha geniş bir kapsamı olmakla beraber- bu kategori ile ilişkili ola-

rak düşünülebilir. Usher tarafından öne sürülen üçüncü kategori ise daha 

çok etik ve çevre ilişkisiyle ilgilidir. Hayvanlara ve çevreye nasıl davranıl-

ması gerektiğiyle ilgili ahlaki ya da etik ifadeler içerir ve kültürel temelli-

dir. Son kategoride ise önceki üç kategoride söz edilen, gözlem, deneyim 



7 

 

ve öğrenmeyle elde edilen bilgilerin rehberliği için düzenlenen bir dünya 

görüşü yer almaktadır (Usher, 2000). 

Geleneksel ekolojik bilgi kavramının bilimsel bir terim olarak yaygın-

laşması 1980’lere dayanmakla birlikte GEB avcı-toplayıcı toplumlar kadar 

eski bir bilgi türüdür (Berkes, 1993) İnsanın doğal çevrede yaşamını sür-

dürebilmek için kurduğu ilişkiler ve edindiği bilgiler GEB’in temel bile-

şenlerini oluşturur. Modern toplumlarda ise insanın çevre ile olan ilişkisi 

gelişen teknoloji ve endüstri üretiminin etkisiyle oldukça azalmıştır. Bu 

ilişkinin azalması sonucunda çevre sorunları ve iklim değişikleri meydana 

gelmiştir. Günümüzde bu ekolojik sorunlarla ilgili bilincin artmasıyla bir-

likte yeni çözüm yolları aranmıştır. Eski tarımcıların, su mühendislerinin 

tanınması ve takdir toplamasıyla birlikte yerli gruplar üzerine çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda birçok yerli grubunun 

kendine has kaynak yönetim sistemine sahip olduğu görülmüştür. So-

nuçta çağdaş kaynak sorunlarına ve ekolojik problemler için çözüm yolu 

olarak GEB önerilmiş ve böylece çalışmaların önü açılmıştır (Berkes, 1993). 

GEB çalışmalarının başlangıcı etnobiyoloji ile başlayan tür tanımlamaları 

ve sınıflandırmalarıdır. Bu çalışmalar daha sonra halkların ekolojik süreç-

leri ve çevre-insan ilişkisini anlamlandırma çabalarıyla devam etmiştir. 

(Berkes, Colding & Folke, 2000). İnsan-çevre ilişkisini anlamlandırmak 

için bir insan veya kültürün sahip olduğu ekolojik ilişkilerin kavramala-

rına odaklanan çalışmalar etnoekoloji alanında yapılmıştır. Hardesty, et-

noekolojiyi, evrenin nesnelerini, etkinliklerini, eylemlerini sınıflandırmak 

için belirli bir kültür tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin incelenmesi 

olarak tanımlanan etno-bilimin bir alt kümesi olarak tanımlamıştır (akt. 

Berkes, 1999). Zamanla geleneksel ekolojik bilgi farklı bilim alanlarında 

kullanılmaya başlanmıştır.  

1980’lerde yapılan ilk tasnif ve tanım çalışmalarının ardından birçok 

uluslararası kuruluş yerel bilgiye ilgi duymaya başlamıştır. 1984 ve 1989 

arasında Uluslararası Koruma Birliği (IUCN) bünyesinde GEB çalışma 

grubu oluşturulmuş ve doğal kaynakların korunması ve yönetimi için ge-

leneksel bilgiye başvurulması konusunda çalışmalar yapılmıştır (Berkes, 

1999). Bu çalışma grubunu da bir dizi farklı program izlemiştir. Bu prog-

ramlardan biri akademik GEB çalışmalarını da içeren UNESCO’nun İnsan 

ve Biyosfer (MAB) programıdır. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise çoğunlukla 

geleneksel tarıma ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan küresel gele-

neksel bilgi ağları ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan Uluslararası Araş-

tırma ve Danışma Ağları Merkezi (CIRAN/Nuffic) Hollanda tarafından 

koordine edilmiştir (Berkes, 1999). 
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GEB yalnızca bilgileri, sınıflandırmaları ya da tanımları içeren bir 

bilgi sistemi değildir. Aynı zamanda GEB içerisine insan-çevre ilişkisinin 

sonucunda oluşan uygulamalar, davranış biçimleri ve inançlar da dâhil-

dir. GEB analizlerinde temel alınan üç nokta geleneksel bilgi sistemlerinin 

yapısını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. GEB öncelikle türlerin ve di-

ğer çevresel fenomenlerin yerel gözleme dayalı bilgisini içerir. Bu bilgi-

lerle bağlantılı olarak GEB, insanın kaynak kullanım faaliyetlerini sür-

dürme biçimlerini yönetir. Son olarak da GEB içerisinde insanın çevresine 

nasıl uyum sağladığı ya da insanın doğaya nasıl egemen olduğuna dair 

bir inanç yer alır (Berkes, 1999). Alandaki çalışmaların başlangıcında yal-

nızca bilgiye odaklanılmış ve türlerin tanımları ve sınıflandırmaları yapıl-

mıştır. Modern GEB çalışmalarında ise motivasyon kaynağı çoğunlukla 

ekolojik sorunların çözümü, ekonomik çıkarlar ve kaynak yönetim sorun-

ları olsa da bazı araştırmacılar “derin ekoloji”, “kutsal ekoloji”, “spritüal 

ekoloji” kavramlarına odaklanarak GEB’in manevi boyutunu da alana da-

hil etmeyi amaçlamışlardır. 

GEB çalışmalarının odağında genelde kabileler ve endüstri üretimine 

geçmemiş topluluklar vardır. Bunun sebebi ise GEB’in kaynak kullanı-

mında tarihsel sürekliliğe sahip toplumların bir özelliği olmasıdır. Bu top-

lumlar ise genelde endüstriyelleşmemiş, teknoloji bakımından ise az ge-

lişmiş toplumlardır. Ancak çoğu zaman yerliler ya da kabileler üzerine ça-

lışılsa da geleneksel kaynak yönetim sistemlerini sürdüren her topluluğun 

yerli ya da kabile olma zorunluluğu yoktur. (Berkes, Colding & Folke, 

2000). 

Geleneksel bilgi ve bilimsel bilgi birçok farklılıklara rağmen ortak 

noktaları da paylaşırlar. Her iki bilgi türünde de bilgiyi edinme yolu göz-

lem ve deneyime dayanmaktadır ve hem bilimsel bilgi hem de geleneksel 

bilginin temel amacı dünyayı anlamlandırmaktır (Berkes, Folke & Gadgil, 

1995). Yine de bu iki bilgi türü arasındaki farklar dikkat çekicidir. Her şey-

den önce geleneksel bilgi nitel verilere daha fazla güvenmektedir. Gele-

neksel bilginin coğrafi ölçeği daha sınırlıdır, yalnızca belli bölgelerde ve 

topluluklarda çalışma yapabilmektedir. Geleneksel bilgi uzun yıllar bo-

yunca nesiller arasında aktarılması sebebiyle bilgilerin birikimi oldukça 

yavaştır. Bilimsel bilgi sistematik deneyler ile sonuca ulaşmayı hedefler 

fakat geleneksel bilgide deneme-yanılma yolu geçerlidir. Tahminlerin 

doğrulanması için geleneksel bilgide uzun zamana ihtiyaç duyulur. Gele-

neksel bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki en temel farklılıksa bilimsel bilgi-
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nin aksine geleneksel bilginin genel ilkeler ya da teorilerle ilgilenmemesi-

dir (Berkes, Folke & Gadgil, 1995). Geleneksel bilginin üretimi ve öğreni-

mindeki temel amaç kaynak yönetimi ve yaşamı sürdürmedir. 

GEB durağan bir bilgi sistemi değildir. Değişen yaşam şartları, gelişen 

teknoloji, göç, doğal afet gibi birçok etken sonucunda yeni yaşam düze-

nine uyarlanabilen bir bilgidir. GEB’in nesiller boyunca aktarımı sözlü 

kültür ya da pratik deneyimlerle gerçekleşmektedir ve bu bilgiler deneme 

yanılma yoluyla test edilir (Ohmagari & Berkes, 1997). Öte yandan GEB 

sitemleri içerisinde yer alan uygulamalar her zaman ekolojik açıdan akıl-

lıca olmayabilirler. Değişen şartlara bağlı olarak bazı GEB uygulamaları 

etkisini kaybetmiş ve yaşam biçimine uyumsuz hale gelmiştir (Berkes, 

Colding & Folke, 2000). GEB’in uyarlanabilir yapısıyla ilgili Ruddle, yerel 

bilginin çoğu zaman yerel olmayan bilgiyle melezleştiğini ve değişime ya-

nıt olarak GEB’e yeni bilgiler eklendiğini belirtir (akt. Butler, 2006). 

Geleneksel ekolojik bilginin değişen koşullara göre uyarlanabilirliği 

sosyo-ekolojik sistemin esnekliğiyle ilgilidir. Sosyo-ekolojik sistem, insan 

ve çevre ilişkisini karşılamak için kullanılan bir kavramdır (Berkes, Col-

ding & Folke, 2003). Her büyük çevresel veya sosyal tedirginlik insan-

çevre ilişkisini değiştirir ve yeni bir denge gelişir. Bu değişim sosyo-eko-

lojik sistemde esneklik yaklaşımının argümanıdır (Berkes & Turner, 2006). 

Sosyo-ekolojik sistemlerde esneklik; bir sistemde meydana gelebilecek ve 

sahip olduğu işlev, yapı ve kimliği korumaya devam edebileceği değişim 

miktarını, sistemin kendini organize etme derecesini ve sistemin öğrenme 

ve adaptasyon kapasitesini ifade etme becerisini kapsamaktadır (Olsson, 

Folke & Hahn, 2004). Uyarlanabilirlik yani esneklik kapasitesi yüksek olan 

sistemlerde bireyler değişen koşullar sonucunda daha az rahatsızlık du-

yarak sistemi istenilen biçime dönüştürebilmektedirler (Olsson, Folke & 

Hahn, 2004). 

Sonuç 

Geçmişe nispetle değişimin çok daha hızlı gerçekleştiği günümüz 

dünyasında folklorun yerelde ve genelde insanlığın ortak mirasına ve ge-

leceğine hizmet edebilmesi değişimin dinamiklerine uyum sağlamakla 

mümkün olabilecektir. Doğal çevre ve insan ilişkisinin doğayı ve dolayı-

sıyla insanlığın geleceğini tehdit eder bir hal alması, ekoloji odaklı araştır-

malara duyulan ihtiyacın artacağına işaret etmektedir. Nitekim günümüz 

Batı biliminin araştırma alanları arasında ekolojiye verilen öncelik her ge-

çen gün artmaktadır. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kay-
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nak kullanımı konularında yerel toplulukların geleneksel ekolojik bilgile-

rinin tüm paradigmalarından yararlanmayı hedefleyen fen, doğa ve sos-

yal/kültür bilim şubeleri, etkileri somut biçimde takip edilir hale gelen 

ekolojik krizlere çözümler üretmenin yanı sıra doğa, insan ve kültür iliş-

kisinin henüz aydınlatılmamış meselelerine de el atmış olacaktır. 
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TOTEMDEN TOTEM YAPMAYA 

  

Mustafa Sever 

 

Giriş 

İnsanın -mitik dönemden günümüze- düşünme, davranma ve çevre-

sine etki etme edimlerinde, içinde yaşadığı coğrafyadaki iklim, bitki ör-

tüsü, hayvanlar, doğa olayları, vb. etkili olmuştur. İnsan, yaratılışı gereği 

üzerinde etkisi olan olayları kendi lehine kullanma, yararlanabileceği 

şekle dönüştürme, oluşan tehlikelerden kendisini koruma ya da istediği, 

dilediği yönde olaylara yön verme çabasındadır ve bu çabayla gözüyle 

görmediği, ancak varlığına inandığı güçleri harekete geçirmek, onlardan 

gelecek zararları önlemek, dileklerinin gerçekleşmesi yönünde bu gizli 

güçlerden yararlanmak için bir yandan onlara saçılarda, kurban sunma-

larda bulunurken diğer yandan da büyüsel birtakım ritüeller geliştirmiş-

tir. Bu büyüsel ritüeller, insanın üstesinden gelemediği olay ve durumları 

istediği şekle dönüştürmek yönünde tekrar edilerek “kalıp davranışlar 

bütünü” olarak bin yıllardır süregelmiştir.  

Günümüzde özellikle gençler arasında, uluslararası iletişimle çok 

hızlı yayılan küresel popüler kültürün bir yansıması olarak “totem yap-

mak” şeklinde yaygınlık kazanan ritüeller de büyüsel işlemlerdir. Totem 

yapmak, filmler, diziler, tv, sanal ağ, vd. araçlarla halkın dikkatinde olan 

sporcular, sanatçılar, siyasetçiler, vd. yoluyla yayılan bir modadır. Moda, 

günümüzde küresel kuruluşlar tarafından belirlenir1, sınır tanımaz ileti-

şim organlarınca dünyaya yayılır ve yerel kuruluşlarca da ilgili ülkede 

yayılması, benimsenmesi sağlanır. Her ne kadar, Türkçe Sözlük’te moda-

nın “toplumsal beğeni”2 olduğu bilgisi verilse de moda, topluma çeşitli 

yollarla benimsetilir, beğendirilir. Renkler, biçimler, hareketler, tavır ve 

davranışlar, yeme-içme, eğlence, vd. moda haline getirilebilir.  

                                                             
 Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fa-

kültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çanakkale-Türkiye. E-Posta: mustafa.se-

ver@comu.edu.tr. ORCID: 0000-0002-1991-2750. 
1 Sözgelimi giyim modasında dünyada, “Uluslararası Moda Federasyonu ve 

Uluslararası Renk Komisyonu (İntercolor) adlı kurumlar modayı 2 yıl öncesinden 

kararlaştırır ve moda devlerine bilgi verir. Karar aşamasında sanayiciler devreye 

girer.” http://www.yesiltopuklar.com/modayi-kimler-belirliyor.html 23.9.2022 
2 https://sozluk.gov.tr/ 23.9.2022 

http://www.yesiltopuklar.com/modayi-kimler-belirliyor.html
https://sozluk.gov.tr/
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Totem yapmak da bu süreçte moda hâline getirilmiş ve çeşitli yollarla 

gençlere sunulmuştur. Günümüz gençleri arasında birinin söylediği “to-

tem yapıyorum” sözünden diğerinin “ben de şöyle totem yapıyorum”a 

uzanan bir yayılma ile gençler totem yaptıklarını sanarak kendilerince ge-

liştirdikleri ritüelleri gerçekleştirmektedirler.  

Çalışmamızda “totem yapmak” kavramı, ritüelin toplumsal işlevleri 

de göz önüne alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Totemden Totem Yapmaya 

Totem sözcüğü, Tanyu’nun verdiği bilgilere göre, Kızılderili Ojibva 

kabilesinde kullanılan “Onun erkek kardeşi ile kız kardeşi akrabadır” an-

lamındaki “ototeman” sözcüğünden türetilen “totam”dan gelir 

(1984:155-159). Aynı atadan/anadan geldiklerine, köken olarak aynı kök-

ten türediklerine inanan insanların oluşturduğu toplulukta (kabilede) bu 

ana/ata; herhangi bir hayvan, bitki, kaya, dağ, mağara ya da gök gürül-

tüsü, yağmur, yıldırım, yıldız, ay, güneş gibi göksel bir varlık olabilir. To-

tem olan varlıkta ya da nesnede, Bergson’un ruhların özünü oluşturdu-

ğunu ve yaşamın evrensel ilkesi olduğunu belirttiği “mana” bulunur 

(2004:119). Bu nedenle toteme yaklaşmak, dokunmak tabu olarak değer-

lendirilir. 

Aynı toteme bağlı oldukları, yani aynı kökten geldikleri için kabilede 

bir kan akrabalığı olduğu benimsenir; bu da kabile içi evliliğin yasak ol-

duğuna, evliliklerin dışarıdan adaylarla yapıldığına (egzogami) işaret 

eder. Kimi kabilelerde bireylerin kendi totemleri de olabilir; ancak bu to-

tem ata/ana olarak değil, kişiyi koruyucu bir ruh, koruyucu hayvan şek-

linde düşünülür. Totem olan varlığın, nesnenin simgesi, kabile üyelerince 

bedenlerine, oturdukları çadıra, kulübeye ya da kullandıkları eşyalara 

(kılıç, kalkan, kemer, vd.) resmedilir. Böylelikle totemin koruculuğu sağ-

lanır. Çünkü totem, “klanın koruyucu ruhu ya da gözetenidir, klan hal-

kına güç zamanlarda yol gösterir, çocuklarını daima tanır ve korur.” 

(Freud, 1998:15). Bu resmetme bir büyüdür ve totem olan varlığın sim-

gesi, parça-bütün ilişkisi uyarınca totem olan varlığın gücünü taşıyıcı iş-

levdedir. Totem olan varlık bir hayvan ya da bitki ise, bu hayvanın ya da 

bitkinin yerini tutan, onu işaret eden bir parçasını hayvan ise tüyünü, de-

risini, dişini, tırnağını, bitki ise dalını, dikenini, çiçeğini, tohumunu, yap-

rağını, vd. kişi üzerinde taşıdığında da S. V. Örnek’in Frazer’den aktardı-

ğına (1995:141) göre, “parça bütüne aittir” ilkesi uyarınca temas büyüsü 

(kontajiyöz büyü) yapılır.  
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Diğer yandan totem varlığın taklidine yönelik birtakım ritüeller ger-

çekleştirerek taklit büyüsü yapılmasıyla (analojik büyü, homeopatik 

büyü) ya da bir şeyi karşıtıyla etkileme büyüsü olan allopatik büyü (Ör-

nek, 1995:146) ile de isteğin, dileğin gerçekleşeceğini düşünen kişi/ler, 

yine totem varlığın gücüne, koruyuculuğuna sığınırlar.  

Totem varlık ile kabile arasındaki bağın sağlam tutulması yönünde 

totemi kutsayan birtakım büyüsel ritüeller yapılır. Bu ritüellerin amacı, 

çoluğa “çocuğa, mala mülke, iyi ürün almaya, zararlı etkileri uzaklaştır-

maya” (Örnek, 1995:133) yöneliktir.  

Ritüel, arka planında bir inançla herhangi bir amaca yönelik kalıp 

sözler ve eylemlerden oluşur. Bireysel olarak ya da belli bir topluluk ta-

rafından uygulanır ve hedefinde gerçekleşmesi istenilen bir istek, dilek 

vardır. Ritüeli gerçekleştiren kişi ya da ritüelin gerçekleşmesine katılanlar 

için ritüelin anlamı ve değeri, kalıp sözler ve davranışlarla tekrarlanır. 

Çünkü, ritüel zaman içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan kalıp sözler ve 

hareketlerden oluşan uygulamadır. Ritüel her uygulandığında yeniden 

yaşanır. Kişiye, aileye, belli bir topluluğa ya da daha büyük bir inanan 

kitlesine özgü ritüeller olabilir. Sözgelimi pek çok dinî ritüel, o dinin dün-

yadaki mensuplarınca uygulanan ritüellerdir.  

Ritüeller dinî ya da din dışı olabilir; ancak her ne kadar din dışı da 

olsa ritüelin tekrar edilmesindeki sözlerin, hareketlerin geri planında yine 

belli bir inanç, gerçekleşmesi istenen bir dilek söz konusudur. Bireysel ri-

tüellerde kişinin iyi hissetmesi, çevresine olumlu bakması gerçekleşirken 

toplulukta ortak duygu ve değerler etrafında birleşme, bütünleşme, da-

yanışma sağlanır, ortak hafıza güncellenir. Yani, “[r]itüelin gerçekleştiril-

mesi sırasında kullanılan semboller, kelimeler, jest ve mimikler yoluyla 

kolektif birleşim sağlanır.” (Karaman, 2010:230). 

Bireysel ritüellerde kişi, içinde bulunduğu durumdan çıkmak, hedef-

lediği gerçekliği sağlamak yönünde çabalarda bulunur. Söz, eylem, sim-

gesel bir nesnenin taşınması ya da bunların hepsi bir arada olarak ritüeller 

gerçekleştirilir. Kişinin “totemim” dediği şey, büyüsel bir işlem, büyüsel 

bir ritüeldir.  

Türkiye’de 35-40 yıl öncesi gençlerinin dinî inançları çerçevesinde 

dua etmeleri ve yüce bir gücün iradesine teslim olmaları söz konusuyken 

günümüz gençlerinde dinî inançlar yanında çok değişik inanç ve amaç-

larla ritüeller gerçekleştirilmektedir. Elbette ritüel “bireye kendi öznel tec-

rübelerinin yerini tayin etme imkânı verir.” (Karaman, 2010: 232). Ancak, 

bireysel bir inanma, öznel bir tecrübe de olsa kişinin yöneldiği güç, kendi 
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kutsalıdır. Bu durumun ailevî, ekonomik, siyasî, dinî, ahlâki pek çok ne-

deni olabilir.  

Günümüzün bilimsel, teknolojik ilerlemeleri, yaşanılan ekonomik, si-

yasî, toplumsal ve dolayısıyla kültürel değişmeleri yanında, -her ne kadar 

yanlış şekilde totem yapma olarak adlandırılsa da- yaşanılan zamana uy-

gun ritüellerin üretildiği görülmektedir. Çünkü, insan yaşadığı çevreyi, 

olayları, durumları bilimin bunca gelişmişliğine karşın, içinde bulunduğu 

koşulların da etkisiyle hâlâ yeterince anlayamamakta, çözümleyememek-

tedir. Dolayısıyla bilimle açıklayamadığı, çözümleyemediği, kimi zaman 

algılayamadığı ve doğaüstü, insanüstü olarak adlandırdığı olaylar, du-

rumlar karşısında, mitik dönem insanı gibi, kendi gücü üzerinde Tanrı’ya 

ya da başka güçlere sığınma ihtiyacı duyarak modern ritüeller üretmek-

tedir. Ancak, bu üretmeyi, tv’de, sanal ağda, dizilerde, filmlerde, reklam-

larda, vd. gördüğü sanatçı, sporcu, siyasetçi ya da yakın arkadaşlarının 

davranışlarını öykünerek yaptığı için üretilen ritüeller biri birinin tekrarı, 

benzeri olmakta ve sıradanlaşmaktadırlar. 

Konuştuğumuz, davranışlarına tanık olduğumuz pek çok gencin 

(üniversite öğrencileri), ifadelerinden edindiğimiz bilgilere göre, değişik 

zamanlarda, daha çok da kendilerini zorda, sıkıntıda hissettikleri zaman-

larda, çok çeşitli amaçlarla totem yaptıklarını belirtmişlerdir. İçinde bu-

lundukları koşulların, daha doğrusu zorlukların, sıkıntıların üstesinden 

gelmek üzere kendilerince kurguladıkları ritüelleri, yani var olan duruma 

etkimesini düşündükleri büyüsel işlemleri yapmaktadırlar. Bunlardan 

bazıları:  

-Kaza yapmamak için arabasını çalıştırmadan -kimse görmeden- di-

reksiyonu üç kez öpmek,  

-Sınavda başarılı olmak için uğur böcekli anahtarlığını sınav kağıdı-

nın üstüne koymak,  

-İş görüşmesine giderken kimseyle konuşmadan ve yürüyerek git-

mek,  

-Sınavda başarılı olmak için çevresindeki arkadaşlarına çalışmadı-

ğını, kötü not alacağını söylemek, 

-Arkadaşlarıyla bozuşmamak, ağzından kırıcı bir söz çıkmaması için 

evden çıkmadan dilini üç kez eliyle bükmek,  

-Eve hırsız girmesin diye kapıyı kapattıktan sonra anahtarla üç kez 

kapının koluna vurmak, 



17 

 

-Tuttuğu takımın galip gelmesi için, karşı takımın galip geleceğini 

söylemek, 

-Deliksiz bir uyku uyumak için dişlerini fırçaladıktan sonra kimseyle 

konuşmadan yatmak,  

-Para ihtiyacı olduğunda sağ eliyle “saçımın sayısınca” diyerek saç-

larını ovuşturmak,  

-Sevdiği kişinin ilgisini çekmek ve onun sevgisini kazanmak için 

onun adını tekrar ederken onu hayal etmek, vb. 

Örneklere, -kuşkusuz çoğaltılabilir- dikkat edildiğinde, söz ve ey-

leme bir de istek/dilek eklendiği görülür. Tabii ki bu isteğin, dileğin ger-

çekleşeceğine de inanç söz konusudur. Bu ritüeller, bireysel ritüellerdir. 

Birey tarafından ne olduğu belirtilmese de “ilahî ve kutsal” olan bir gü-

cün yardımı istenmektedir. Ancak görüştüğümüz öğrenciler, doğrudan 

bir ilahî gücü hedeflemediklerini, herkes totemlerini nasıl yapıyorsa ken-

dileri de öyle yaptıklarını belirtmişlerdir. Yani, kendilerinin totem dedik-

leri büyüsel ritüeller, kendilerince çevrelerindeki kişilerce yapılan ritüel-

ler örnek alınarak üretilmiş ritüellerdir. Sözgelimi direksiyonun üç kez 

öpülmesiyle kazanın önleneceğinin hedeflenmesi, kişiye özgü bir inançla 

üretilen bir ritüeldir. Bireysel kaygılar, sıkıntılar, yaşanmışlıklar, vb. ritü-

elin üretilmesinin nedenleridir.  

Yaşanılan süreçte insanlar, her ne kadar bir dine mensup ve inanç 

sahibi olsalar da üstesinden gelemedikleri, açıklayamadıkları güçlerin ol-

duğunu da yadsımazlar. Sözgelimi günümüzde tıpkı kutsal-kutsal olma-

yan ayrımı gibi, uğurlu-uğursuz şeklinde de varlık, yer, durum sınıfla-

ması yapılır ve insanlar uğursuzluklardan doğal olarak kaçınırlar. Hatta, 

uğur getireceğine, uğursuzlukları önleyeceğine inandıkları birtakım nes-

neleri (taşları, boncukları, kurt, ayı ve benzeri hayvan dişlerini, kartal 

pençesini, iğde dalını, hurma tohumunu, vd.) üzerlerinde taşırlar. Örne-

ğin uğur böcekli anahtarlığı sınavda yanında bulunduran öğrenci, sına-

vının iyi geçeceğine inanır. Üretilen söz ve davranış sonunda ya da taşı-

nan bir nesne ile kişinin isteğinin, dileğinin ya da bir kaygısının, sıkıntısı-

nın giderilmesi gerçekleşmişse, nesnenin taşınması süreğen hâle getirilir-

ken söz ve davranış da tekrar edilerek kalıp söz ve davranışa dönüşür; ki 

bu da ritüeli oluşturur. Tavır ve davranışlar, uygulamalar, “belirli bir 

tarzda tekrarlanabilir bir biçime sokulduğunda ritüel haline dönüş[ür].” 

(Nadel’den akt. Goody, 2017:47). Böylelikle ritüelin her uygulanışında 

kişi, varsaydığı insanüstü güce ya da güçlere mesajını iletmiş, istediğini 

de gerçekleştirmiş olur.  
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Sonuç 

Görüldüğü üzere mitik dönem kabilelerinde görülen “totem inancı” 

ile günümüzde “totem yapmak” olarak belirtilen uygulamalar arasında 

bir ilişki ya da benzerlik söz konusu değildir. Mitik dönem insanlarının 

görünmeyen, kendi dışlarında, ancak kendi üzerlerine etki ettiklerini dü-

şündükleri gizli güçlerin zararlarından korunmak, yardımlarını elde et-

mek çabalarıyla geliştirdikleri ritüeller gibi yaşanılan süreçteki insanlar 

da sıkıntılarını, sorunlarını çözmek, isteklerine ulaşmak yönünde “totem 

yapmak” adıyla birtakım büyüsel ritüeller yapmaktadırlar. 

İster sınav öncesi çalışmadığını, sınavda başarısız olacağını söyle-

mekle tam tersinin gerçekleşeceğini hedefleyen öğrencinin ritüelinde (al-

lopatik büyü) olsun isterse uğuruna inanılan bir nesnenin taşınması olsun 

ve isterse de karşı takımın galip geleceğini söyleyerek tuttuğu takımın ga-

libiyetini sağlamak yönünde olsun, yapılan ritüeller, yaşanılan süreçte 

popüler kültürün halk kültürünü de bir araç olarak kullanmasının örnek-

leridir. Gençlerin “totem içeceği” adını verdikleri içeceklerin yaygınlaş-

masının ardında popüler kültürün tüketim stratejisinin bulunduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü, moda hâline getirilen içecekler, 

giysiler, tavır ve davranışlar, hedef kitle olan gençler arasında bulaşıcı bir 

şekilde yayılmaktadır.  

Günümüz gençlerinin inançları, yaptıkları ritüeller ve bunun top-

lumsal yaşamdaki yansımaları çok yönlü ve daha kapsamlı araştırılmalı-

dır. Küreselleşme adı verilen yaşanılan süreçte, moda şeklinde de olsa ya-

şananların, uygulananların toplumsal yaşamdaki yansımalarının neler ol-

duğu, ne gibi etki ve sonuçlar doğurduğu, ne kadarının geleneksel ol-

duğu, ne kadarının moda şeklinde dışarıdan geldiği ortaya konulmalıdır. 

Çünkü, yaşanılan süreçte özgün kimliğini sürdürebilen milletler varlıkla-

rını sürdürecek, etki altında kalan edilgen milletler milli özelliklerini yiti-

rip ortadan kaybolacaklardır.  
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YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ESKİŞEHİRLİ LÜLETAŞI USTASI 

MEHMET BAŞSAV VE GELECEĞE AKTARDIĞI MİRAS 

  

Aslı Büyükokutan Töret* 

 

Giriş 

Ait olduğu toplumun kültürel değerlerini bünyesinde barındıran el 

sanatları, estetik bir düşünce ve çabanın somut göstergesidir. Başlangıçta 

bireylerin besinleri koruma, giyinme gibi yaşamsal ihtiyaçlarına binaen 

ortaya çıkan el sanatlarında, yaşam koşullarının ve şartlarının değişmesi 

neticesinde estetik duygu ön plana geçmiştir. Stratejik konumu nedeni ile 

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu, kültürel mirası ne-

deniyle birçok el sanatı örneğinin görüldüğü bir coğrafyadır. Bu coğraf-

yada yaşayan her toplum, kendi yaşadıkları yerde mevcut olan malzeme-

leri estetik zevkle buluşturarak el sanatlarını ortaya koymuştur. Eskişehir 

ve çevresi de işlenebilir lületaşı yataklarının bulunduğu önemli bir bölge 

olduğu için lületaşı işlemeciliği geleneksel el sanatları arasında yer almak-

tadır.  

Sepia (mürekkep balığı) kemiğine benzer görünüşü nedeniyle “Sepi-

olit” adıyla da anılan lületaşı, genellikle beyaz, çok açık sarı ya da pembe-

kırmızı renklerde olan, gözenekli bir taştır. Oldukça güç koşullarda çıka-

rılan bu taş, ustalar tarafından “patal”, “patal taşı” ya da “aktaş” olarak 

adlandırır. Türkiye’deki en önemli yataklarının Eskişehir’de bulunması ve 

değerli olması nedeniyle “Eskişehir taşı” ya da “Beyaz altın” olarak da bi-

linir. Batılı ülkelerde ise dış görünümü denizköpüğüne benzetildiği için 

“meerschaum” olarak anılır (Algan, 2012: 16). Kenya, Bosna, Moravya, Kı-

rım, İspanya, Eğriboz, Sisam, Madagaskar ve Avusturya gibi farklı bölge-

lerde de lületaşı yatakları olmakla birlikte en bol ve en iyi kalitede lületaşı 

Eskişehir’de bulunur (Albek, 1991: 18-19). 

Emici özelliği nedeniyle açıkta kalınca renk değiştiren ve sudan olum-

suz etkilenen, yumuşak, kolay işlenebilen bu taş, yeraltından yumrular bi-

çiminde çıkarılır. Yerin üç yüz metre altından çıkarılan lületaşının kalitesi 

yer altı sularının bulunduğu yerlerle bağlantılıdır. Eskişehir il merkezine 
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yakın Sarısu, Başören, Sepetçi, Karahöyük, Söğütçük, Karatepe gibi yer-

lerde lületaşı çıkarılır. Lületaşından lüle, tespih, kutu, kolye, küpe, iğne, 

bilezik gibi ürünler yapılır (Barışta, 2005: 325). Nikotini emici özelliğinden 

dolayı pipo yapımında çok tercih edilen bir malzemedir. Öyle ki lületaşı 

pipolar Avrupalı koleksiyoncular tarafından Königin-Kraliçe unvanıyla 

anılmış hatta saygınlık sembolü olarak kullanılmıştır (Ürersoy, 1991: 15). 

Lületaşı işlemeciliğinin tarihçesi hakkında yazılı kaynaklar arasında 

birlik bulunmamaktadır. 1887 tarihli bir dergide “Osmanlı Devleti’nden 

lületaşı ihracatı özellikle Avusturya Macaristan’ı ilgilendirmektedir” ifa-

desi yer alır. Yine 1855’te iki sandık ham lületaşının Amerika’ya götürül-

düğüne dair bilgiler de mevcuttur (Lületaşı madeninin 1830-1914 yılları 

arasında geçirdiği tarihsel süreç hakkında bk. Gümüşsoy, 2013: 169-193).  

Çalışmamıza konu olan lületaşı ustası Mehmet Başsav, lületaşının Eskişe-

hir’de Osmanlı Devleti zamanında çıkarılmaya başlanıp Viyana’ya ham 

madde olarak ihraç edildiğini, Viyana’daki ustaların bu değerli taşı işle-

yerek dünyaya Viyana taşı olarak tanıttıklarını ifade eder. Lületaşının 

hammadde olarak ihracatının yasaklanmasının ardından Eskişehir’de lü-

letaşı ustalarının çoğaldığını belirtir.  

Pipo, sigara ağızlığı, biblo, takı gibi ürünlerin yanı sıra figür ve portre 

çalışmalarında da uzun yıllardır kullanılmakta olan lületaşı, ustaların ge-

leneksel olanı bugünün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda güncelleyerek 

sanatsal sürekliliğini ve işlevini devam ettirmeleri açısından önemlidir. 

Yeraltından çıkarılan lületaşının, özel bıçaklarda işlendiği ve sanatsal 

ürünlerin ortaya çıkarıldığı lületaşı işlemeciliği yeteneğin yanı sıra bilgi, 

tecrübe ve azim de gerektirir. Söz konusu bilgi ve tecrübe aktarımı usta-

çırak ilişkisi ile olmaktadır. Bu bağlamda, kültürel mirasın kuşaktan ku-

şağa aktarılması amaçlanan lületaşı işlemeciliği, somut olmayan bir kültü-

rel miras unsurudur.  

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) terimi, “Toplulukların, 

grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası 

olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler 

ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar” şeklinde tanım-

lanır (Oğuz 2009a: 167). UNESCO tarafından desteklenen ve kültürlerin 

somut olmayan yönlerine odaklanan çalışmalardan doğmuş ve yaygınlık 

kazanmış olan bir miras koruma programıdır (Oğuz, 2013: 6). UNESCO 

tarafından 2003 yılında imzaya açılan, 2006 yılında yürürlüğe giren Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, bir toplumun kültürel 

kimliğinin göstergesi olan ve nesiller arasında aktarılarak bugüne ulaşan 



23 

 

somut olmayan kültürel miraslarının korunup bir sonraki nesillere akta-

rılmasını sağlayacak yol, yöntem ve imkânları kapsar (Oğuz, 2009b: 8). 

Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında objeye odaklanan ve 

onu koruyan bir bakış açısı yerine bu objenin üretim sürecinde rol oyna-

yan, objeyi kültürün bir parçası haline getiren, ona anlam yükleyen ve bir 

sonraki kuşağa taşıyan geleneğin ustalarının korunması hedeflenir. Diğer 

bir ifadeyle, bu sözleşme kapsamında elle tutulur somut bir nesnenin üre-

tilmesinde, bu nesnenin içinde bulunulan zamanın şartları ve gereklilik-

leri doğrultusunda güncellenerek çeşitli alanlarda kullanılmasında, nesil-

ler arası aktarılmasında etken olan “usta”lar önem kazanır. Somut olma-

yan kültürel miras unsurlarının icrası ve yorumlanması bakımından üstün 

bilgi ve yetenek sahibi olan bu kişilerin tespit edilerek taşıyıcısı oldukları 

kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmalarının değeri belirtilir.  

Buradan hareketle, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Söz-

leşmesi kapsamında, belli ölçütler çerçevesinde, “Yaşayan İnsan Hazine-

leri”nin belirlenmesi gerektiği ifade edilir. Somut olmayan kültürel mirası 

üreten insana vurgu yapılan bu sistemde, somut olmayan kültürel mirası 

üreten ve gelecek kuşaklara aktarmakta olan usta kişiler “insan hazine-

leri” olarak adlandırılır (Oğuz, 2008: 6). UNESCO üye devletlere Ulusal 

Yaşayan İnsan Hazineleri sistemlerini kurmaları konusunda yardım eder. 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Türkiye tarafın-

dan 27 Mart 2006 tarihinde resmen kabul edilir, Kültür ve Turizm Bakan-

lığı’nca yürütülen “Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Sistemi” 

2008 yılında “Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanterinin ya-

pılmasıyla başlar.  

Somut olmayan kültürel miras unsurlarından lületaşı işlemeciliğinin 

geleceğe aktarımının sağlanmasına aracılık eden ustalardan biri de 2022 

yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” seçilen Mehmet Başsav’dır. Lületaşı iş-

lemeciliğine pipo yapımı ile başlayan Başsav, sonrasında portre işlemeci-

liğine yönelik almış olduğu eğitimlerle lületaşı portre işlemeciliğine yöne-

len ve değerli çalışmalar ortaya koyan bir ustadır. Geleneksel yöntemlerle 

aktarılan lületaşı işlemeciliğine hâkim olan Başsav, yaptığı portrelerle lü-

letaşının tanınmasını sağlaması, portre işleme tekniklerini çıraklarına ak-

tarması ve bu alandaki yenilikleri takip etmesi açısından somut olmayan 

kültürel değerlerin korunup yaşatılmasına katkı sağlar.  

Makalede, Yaşayan İnsan Hazinesi (YİH) seçilen Mehmet Başsav’ın 

sanatı ve sanatın sürekliliği adına yapmış olduğu faaliyetleri üzerinde du-

rulacaktır. Çalışmanın verileri Mehmet Başsav ile yapılan derinlemesine 
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mülakat ve gözlem yöntemleriyle elde edilmiştir. Yaşayan İnsan Hazine-

lerinin seçilmesindeki temel ölçütlere (Çoşkun vd., 2013: 130) sahip olan 

Başsav’ın çalışmaları, lületaşı işlemeciliğine kattığı yenilikleri bakımından 

dikkat çekicidir. Sanatçı, yurt içi ve yurt dışından devlet büyüklerinin, şa-

irlerinin ve sanatçılarının portrelerini yaparak Eskişehir’e kültürel ve eko-

nomik açıdan katkı sağlar. Bu bağlamda, Mehmet Başsav’ı başta hayatı ve 

sanatı olmak üzere çeşitli açılardan ele alıp değerlendirmekte fayda var-

dır. 

1. Hayatı 

Mehmet Başsav, 11 Ekim 1944 tarihinde, Eskişehir’de dünyaya gelir. 

Hanife Başsav ve Mehmet Ali Başsav çiftinin dört çocuğundan en büyü-

ğüdür. Annesi ev hanımı, babası Devlet Demir Yolları’ndan emeklidir.  İki 

kız (Sebahat, Sabriye) ve bir erkek (Cemal) olmak üç kardeşi vardır. 1952-

57 yıllarında ilkokulu bitirir.  1957-59 yılları arasında eğitim öğretim ha-

yatına sanat okulunda devam eden Başsav, orta sanat okulu kaynak işleri 

demircilik bölümü mezunudur. 1960 yılında maddi sıkıntılar nedeniyle 

tahsilini yarıda bırakır. 1969 yılında Eskişehir Türkmentokat köyünden 

Günseli Hanımla evlenen Başsav, ikisi kız (Filiz, Nergiz) biri erkek (Ya-

vuz) üç çocuk babasıdır. Lületaşı işleme ustası olarak 1992 yılında emek-

liye ayrılan Başsav, hâlen Eskişehir Tepebaşı mahallesinde ikamet eder. 

 

Lületaşı Ustası Mehmet Başsav ve Aslı Büyükokutan Töret 

2. Usta-Çırak İlişkisi 

Ortaokulu bitirdikten sonra ailenin yaşadığı ekonomik güçlükler ne-

deniyle okuldan ayrılan Başsav, amelelik, hamallık, hurda parçalama gibi 

gelir getirecek işlerde çalışmaya başlar. Lületaşı madenlerinde, maden iş-

çisi olarak görev yapar. Demircilik ve kaynakçılık işlerinde çalışır. Elde 

ettiği kazançla kardeşlerini okutur. 
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Bir süre sonra aynı mahallede oturdukları Hüseyin Yanık ile tanışır. 

Yanık, “Seni amelelik yaparken görüyorum, çok çalışıyorsun, azimlisin. 

Gündüzleri istediğin yerde çalış ama istersen akşamları gel sana meslek 

öğreteyim” der. Bu teklife çok mutlu olan Başsav, 1962 yılında sanatına 

Hüseyin Yanık ustanın yanında çırak olarak başlar. Akşamları Hüseyin 

Yanık’ın icrasını izleyerek lületaşı işlemeciliği ile tanışır. Lületaşı maden-

lerinde çalıştığı için lületaşına aşinalığı, demircilik ve kaynakçılık tecrübe-

leri sayesinde kısa sürede lületaşı işlemeyi öğrenir.  

 

Mehmet Başsav'ın Ustalarından Hüseyin Yanık (solda) ve İsmail Özel (sağda) 

Lületaşını istenilen ebatlarda kesebilme, değişik bıçaklarla oyabilme 

becerisine erişen Başsav, ustasının yaptığı kalfalık sınavını geçer. Yaptığı 

işler beğenilip lületaşı işlemeciliğinden gelir elde edebilecek duruma ge-

lince ustası, kendisinin yanında çalışmasını teklif eder. Çıraklık döne-

minde ücretsiz olarak çalışan Başsav, düzenli olarak haftalığını almaya 

başlar. Babası erken yaşta hasta olan Başsav, ailesinin geçimini üstlenir. 

Ustası, kazandığı parayı gereksiz yere harcamamasını, evinin ihtiyaçlarını 

karşılamak için kullanmasını, ailesine destek olmasını öğütler.  

1963-1964 yılları arasında askerliğini yapar. Askerlikte şoförlüğü öğ-

renen ve ulaştırma askeri olarak görev yapan Başsav, askerlikten döndük-

ten sonra kendi iş yerini açmaya karar verir. 1967 yılında elli altıncı sırada 

Lületaşı Derneği’ne kayıt yaptırır ve böylece resmî olarak lületaşı işleme 

mesleğine dâhil olur. İlk olarak Odunpazarı’nda küçük bir yer kiralar. Ar-

dından, Arifiye Mahallesi Adliye Sokak’ta ustasının boşaltmış olduğu 

yere taşınır. Uzun yıllar orada çalışır.  

Başsav, sanatın öğrenilmesi ve icrasında usta-çırak ilişkisinin öne-

mine vurgu yapar. Çıraklıktan ustalığa kadar olan süreçte ustası Hüseyin 

Yanık’tan lületaşı işlemeciliğinin yanı sıra meslek ahlakı ilkelerini de öğ-

rendiğini ifade eder. Sanatın bazı inceliklerinin “mesleki sır” olarak görü-

lüp çıraktan saklamanın etik olmadığını belirten Başsav, bu konuda ken-
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disini şanslı hissettiğini, rahmetli ustası Yanık’ın kendisinden hiçbir ayrın-

tıyı saklamadan açık yüreklilikle tüm bildiklerini aktardığını anlatır. Bu 

durum, onun sanata olan ilgisinin artmasında ve bu yola hevesle devam 

etmesinde önemli bir etkendir.  

3. Lületaşı İşlemeciliği 

Lületaşı işlemeciliğinin on dokuzuncu yüzyıldan beri Eskişehir için 

önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Başsav, bu dönemde ustala-

rın lületaşını sadece ihracat için işlediklerini belirtir. Avamiloğlu Ahmet 

bu ustalardan en ünlüsüdür. Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen 

madenle ilgili düzenlemelerin ardından lületaşının yurt dışına hammadde 

olarak ihracatı durdurulunca Eskişehir’de bulunan ustalar lületaşı işleme-

ciliğini öğrenmeye başlar. Viyana ve Avusturya’dan gelen ustalar Eskişe-

hir’deki ustalara lületaşı işlemeyi öğretir. Böylece lületaşı işlemeciliği 

Cumhuriyet döneminde ustalar tarafından gerçekleştirilmeye başlanır.   

Başsav, Cumhuriyet döneminde Eskişehir’de lületaşı işlemeciliğini 

başlatan ilk ismin Ali Osman Denizköpüğü olduğu belirtir. Denizköpüğü, 

sanatın icrası ve ihracatı açısından ciddi katkıda bulunur. Ardından İsmail 

Özel ve Şahin Özyüksel ustalar lületaşından figürlü işlemeler ortaya ko-

yar. Lületaşının pirinin bir köstebek olduğunu belirten Başsav, bir köste-

beğin yerin altından iterek lületaşını çıkardığını ve çobanın birinin bu de-

ğerli taştan pipo yapıp kullandığını anlatır. Başlangıçta tespih, kolye gibi 

küçük parçalar üretilen lületaşı işlemeciliği Cumhuriyet döneminden iti-

baren ustaların özgün çalışmalarıyla devam eder.  

Söz konusu lületaşı ustalarından sonra gelen Başsav, açmış olduğu iş 

yerinde lületaşı işlemeciliğine yoğunlaşarak her geçen gün kendini geliş-

tirir. Bir süre sonra lületaşının madenciliğini yapmaya karar verip Eskişe-

hir Karatepe köyünden maden sahası satın alır. Kendisi il merkezindeki iş 

yerinde lületaşı işlemeciliğine devam ederken madende ücretli işçi çalıştı-

rır. On sene maden işletmeciliğine devam eder. Ancak lületaşının değerli 

bir maden olması nedeniyle hırsızlık olaylarının yaşanması ve işçilerin 

günlük masraflarının ağır gelmeye başlaması nedeniyle maden işletmeci-

liğinden zarar eder.  

Mehmet Başsav’ın İstanbul’da ithalat ihracat firması sahibi olan Ha-

yım Pinhas adlı Yahudi bir müşterisi vardır. Kendi adındaki firmanın sa-

hibi olan Hayım Pinhas, Başsav’ın yaptığı lületaşı işlemelerini çok beğenir 

ve bunların yurtdışına ihraç edilebileceğini söyler. Bir gün bazı modeller 

getirir ve lületaşının Viyana’da çalışılmakta olduğunu gösterir. Yurt dı-

şına hammadde olarak satılıp işlendiği yıllarda 350-400 yıl kadar bu taşın 
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lületaşı olarak değil Viyana taşı olarak dünyaya tanıtıldığını, lületaşından 

yapılan pipo, ağızlık, hediyelik eşya gibi ürünlerin de Viyana işçiliği ola-

rak nitelendirildiğini ifade eder. Başsav, Hayım Pinhas firmasının sipari-

şiyle ihraç edilmek üzere lületaşından pipolar yapar. Özellikle Osmanlı 

pipoları çok beğenilir ve talep edilir.  

Uzun zaman lületaşından pipo ve ağızlık yapan Başşav, ortaya konan 

ürünlerin tütün içmeyi teşvik edeceğini düşündüğü için pipo ve sigara 

ağızlığı işlemeyi bırakır. Ancak iş yerindeki çıraklarına pipo da dâhil ol-

mak üzere lületaşı işlemeciliği hakkındaki bilgi ve deneyimlerini aktar-

maya devam eder. Tıpkı ustası Hüseyin Yanık’ın yaptığı gibi sanata dair 

tüm bildiklerini çırakları ile paylaşır, bu da “meslek sırrı” diye saklamaz.  

4. Lületaşı Portre Sanatı 

Başsav’ın lületaşı işlemeciliğindeki yeteneği, gözlemciliği, çalışkan-

lığı, sabrı ve azmi başta ustası olmak üzere diğer lületaşı işlemecileri ve 

yakın çevresi tarafından takdir edilir. Hüseyin Yanık, ondaki bu yeteneğin 

ve hevesin sadece lületaşından üretilen objelerle sınırlı kalmaması gerek-

tiğini düşünerek kendisini portre yapmaya yönlendirir. Lületaşından üre-

tilen küçük parçaları yapan kişilerin çok olduğunu ancak portre yapanın 

sınırlı sayıda olduğunu belirtir.  

Ustasının söylediklerini dikkate alan Başsav, 1969 yılında, altı ay bo-

yunca hava albayı Gültekin Çağlar’dan çamur heykel dersleri alır. Bu şe-

kilde lületaşı işlemeciliğine sanatsal bir bakış açısı kazandırabileceğini dü-

şünen Başsav, meslek hayatına portre sanatı ile devam etmeye karar verir. 

Lületaşından portre yapmayı seven ancak pazarlanması konusunda des-

teğe ihtiyaç duyan Başsav’ın yardımına ilk önce Hayım Pinhas yetişir.  

1970’li yıllarda Hayım Pinhas, Amerika Birleşik Devletleri başkanla-

rından Abraham Lincoln’un ağaçtan işlenen bir portresini getirip, aynının 

lületaşından yapılıp yapılamayacağını sorar. Başsav, modeli ustası Hüse-

yin Yanık’a gösterir. Yanık, çalışılırsa yapılabileceğini ancak çok siparişi 

olduğu için zaman ayıramayacağını, isterse kendisinin deneyebileceğini 

söyler. Bunun üzerine Başsav, çok çalışarak lületaşından ilk portre çalış-

masını yapar. Beğenen Hayım Pinhas, diğer Amerikan başkanlarının da 

portrelerini sipariş eder. Yaklaşık otuz beş sene söz konusu firma ile çalı-

şır.  

Lületaşı portre çalışmalarını devam ettirmesini teşvik eden zamanın 

lületaşı ustaları da Başsav’a Amerika’dan ve Rusya’dan sipariş almasını 
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tavsiye ederler. Amerika’dan Kızılderili portreleri gibi siparişler alır. Yap-

mış olduğu portrelerin beğenilmesi ve maddi açıdan karşılığının verilmesi 

Başsav’ı tatmin edince lületaşı çalışmalarını portre üzerinde yoğunlaştırır.   

Portre çalışmaları konusunda Başsav’ı destekleyen bir isim de Artist 

İsmail olarak bilinen, lületaşı ustası İsmail Özel’dir. Dünyaca ünlü isimle-

rin portrelerini yapan Özel, portre çalışmaya başladığında Başsav’ın elin-

den tutmuş ve “Sen bu konuda ustalaşmak istiyorsan ben sana yardımcı 

olacağım” demiştir. Başsav, “yarı ustam” olarak adlandırdığı Özel’e yap-

mış olduğu portre çalışmalarını göstererek onun görüş ve önerileri doğ-

rultusunda kendisini geliştirir. Başsav da onun yaşlılık döneminde yapa-

madığı ya da bozacağı endişesiyle yapmaktan kaçındığı matkapla delme, 

oyma gibi bazı işlerine yardımcı olur.  

Başsav, lületaşı portre çalışmalarında izlenmesi gereken yolları ve sa-

natın inceliklerini öğrendiği ustası İsmail Özel’e şükran duyar. Ma-

latya’dan Eskişehir’e gelen ve soyunu Seyyid Battal Gazi’ye dayandıran 

ustanın, Battal Gazi’nin bir büstünü yapması ve mezarına koyması şek-

linde bir vasiyeti vardır. Başsav, iş yükü ve lületaşı fiyatlarının artması 

nedeniyle ustasının vasiyetini gerçekleştirmeyi ertelediğini ama en kısa 

zamanda yerine getireceğini belirtir.  

Başsav, lületaşı portre işleme sanatının “Allah vergisi bir yetenek” ge-

rektirdiğini vurgular. Bir portre için kimi zaman bir ay uğraşıldığı düşü-

nüldüğünde, yeteneğin de tek başına yeterli olmadığını titizlik, sabır ve 

azim gerektiğini ifade eder. Yirmi altı yaşında başladığı portre çalışmala-

rına bugün yetmiş sekiz yaşında devam etmektedir. 

5. Lületaşı Portre Sanatına Katkısı 

Mehmet Başsav, 1992 yılına kadar ağırlıklı olarak Amerika, Rusya, İn-

giltere, Çin siyaset ve sanat yaşamından kişilerin lületaşından portreleri 

üzerine çalışır. George Bush, John Fitzgerald Kennedy, William Churchill, 

Boris Yeltsin, Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare, Albert 

Einstein, Prenses Diana, Cleopatra gibi birçok ünlü bunlar arasındadır. Bu 

portreleri sipariş veren ülkelere gönderir. Diğer ülkelerin kendi kültürle-

rine sahip çıkan bu yaklaşımlarından çok etkilenen Başsav, zaman içe-

rinde Türk kültürüne yönelmeye karar verir.  
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Mehmet Başsav'ın Portre Derslerini Aldığı Ustası İsmail Özel (Artist İsmail) 

Türk kültürünün Anıtkabir’de olduğu düşüncesiyle, eşiyle birlikte, 

öncelikle Anıtkabir’e gider. Oradaki bir generale lületaşı portre çalışmala-

rını göstererek ziyaret nedenlerinden bahseder. Anıtkabir’de fotoğrafları 

bulunan paşaların ve Kurtuluş Savaşı’nda mücadele vermiş kadın kahra-

manların fotoğraflarını çekmek için izin ister. Gerekli izinler alındıktan 

sonra yanında görevlendirilen bir teğmenin nezaretinde başta Atatürk ol-

mak üzere diğer paşaların ve kadın kahramanların farklı cephelerden fo-

toğraflarını çeker. Anıtkabir’den verilen broşürleri de yanına alarak bir an 

önce çalışmalarına başlamak hevesiyle eve döner.  

Çekmiş olduğu fotoğrafları dikkatli bir şekilde inceleyerek öncelikle 

Mustafa Kemal Atatürk’ün portre çalışmasını yapmaya çalışır. Yakın çev-

resinden gelen olumlu eleştiriler onu daha da motive eder. Yıllar içeri-

sinde İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Ali Fuat 

Cebesoy, Fahrettin Altay gibi isimlerin lületaşından portrelerini yapar.  

  

Mehmet Başsav'ın Portre Çalışmalarından Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet 

İnönü 

Başsav, kazandığı paranın büyük kısmını mesleğine yatırarak Ata-

türk ve silah arkadaşları, kadın kahramanlar, ünlü şairler, yazarlar gibi 

Türk kültürünün parçası olan değerlerin portrelerini yapar. Yavuz Sultan 
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Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid 

gibi Osmanlı padişahlarının da içinde yer aldığı bir Osmanlı padişahları 

serisi hazırlar. Ardından Erzurumlu Kara Fatma, Halide Edip Adıvar, 

Gazi Ayşe Çavuş, Nezahat Onbaşı, Tarsuslu Kara Fatma ve Çete Emir 

Ayşe gibi kadın kahramanların portrelerini koleksiyonuna ekler. Zübeyde 

Hanım, Nene Hatun, Malhatun, Hürrem Sultan portreleri de zamanla bu 

koleksiyondaki yerini alır.  

Osmanlı padişahlarının, Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı gazi ve kahra-

manlarının, önemli devlet adamı ve askeri şahsiyetlerin, sanatçı ve edebi-

yatçıların lületaşından portrelerini yapan Başsav, yapmış olduğu portre 

çalışmalarını Eskişehir’de bulunan kendine ait sanat galerisinde sergile-

meye başlar. Mehmet Başsav Kültür Sanat Evi’ni gezen bürokratlar, çalış-

malarda gördükleri hataları, eksikleri ifade edince Başsav, o konuda daha 

detaylı bir araştırma yapar. Her portre çalışmasından önce çalışacağı şah-

siyet hakkında derinlemesine araştırmalar yapıp sanatına onun ruhunu 

yansıtmaya ve benzetmeye çalışır. Buna rağmen portrede benzeme oranı-

nın hiçbir zaman yüzde yüz olmayacağını, yüzde doksanın üzerine çıkıl-

dığı takdirde yapılan çalışmanın başarılı sayılacağını söyler.  

 

Mehmet Başsav'ın Portre Koleksiyonundan Bir Kesit 

Başsav, mesleğinin ilk yıllarında ürettiği eserleri İstanbul'da bir fir-

maya sattığını, o firmanın da Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç ettiğini be-

lirtir. O günün dolar kuru üzerinden satış yapan Başsav, ilerleyen yıllarda 

lületaşı portrelerinin asılları yerine replikasını satmaya karar verir. Eser-

lerin asılları satıldığı takdirde portre serisi ya da koleksiyonu bozulmak-

tadır. En son bundan iki yıl önce Yavuz Sultan Selim portresinin orijinalini 

almak için ısrar eden bir müşteri gelir. Osmanlı padişahları serisinden iki-

şer tane orijinal eser mevcut olduğu için istemeyerek de olsa satılır. Port-

relerin satış fiyatı işçiliğine ve boyutuna göre değişmekle birlikte orijinal 
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bir eserin fiyatı bugün 15-20 bin TL arasındadır. Aynı eserin replikası ise 

500-750 TL civarındadır.  

 

Mehmet Başsav'ın Portre Çalışmalarından Yavuz Sultan Selim 

El emeği olduğu için çok değerli ve pahalı olan orijinal çalışmaların 

replikası, eşi Günseli Başsav tarafından yapılmaya başlanır. Replika min-

yatür büst, heykel, mask ve rölyef gibi çok sayıda eser, tıpkı asılları gibi, 

Mehmet Başsav imzalı olarak satışa sunulur. Yunus Emre, Mevlana, Hacı 

Bektaş Veli gibi tasavvuf ve tarikat büyükleri de dâhil olmak üzere bu-

güne kadar yaklaşık dört yüz kişinin portresini yaptığını belirten Baş-

sav’ın şahsi arşivinde bu eserlerden iki yüz otuz parçanın aslı yer alır. El 

işçiliği lületaşı portre çalışmalarının da çoğunun replikası mevcuttur.  

  

Günseli Başsav Tarafından Hazırlanan Replika Kalıpları 

Emekli olduktan sonra atölyesini kapatan Başsav, portre çalışmala-

rına evlerinin bir odasında devam etmeye başlar. En son çalışması, M.Ö 

yıllarda yaşayan ve Pers hükümdarı Kiros ile savaşarak tarihe geçen ilk 
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Türk kadın hükümdar Tomris Hatun'un portresidir. Başsav’ın eşi de bir 

taraftan büyük bir titizlikle bu eserlerin replikalarını üretir. Daha önce Os-

manlı padişahları replikası Topkapı Sarayı’nda satışa sunulur. Yakın za-

manda da, üretilen replikalardan karışık olarak İzmir’deki bir firmaya 

gönderilir. Henüz netleşmemiş olmakla birlikte firmanın, bu replikaları 

yurt dışındaki müzelere pazarlama düşüncesi vardır.  

Başsav, portre ve büst çalışmalarıyla Eskişehir’de lületaşı işlemecili-

ğine estetik bir boyut kazandırarak sanata olan ilginin ve farkındalığın art-

masını sağlar. Yaptığı çalışmaların güncel ve işlevsel olması ekonomik açı-

dan da gelir elde etmesine katkıda bulunur. Eskişehir Osmangazi Üniver-

sitesi giriş kapısı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Kapısı, Sey-

yit Battal Gazi Külliyesi, Yazılıkaya gibi şehrin önemli noktalarının rölyef-

leri çalışmaları arasındadır. Bu çalışmaların replikaları, özellikle şehre ge-

len misafirler, şehirdeki üniversitelerden mezun olan ya da olma aşama-

sına gelen öğrenciler tarafından hatıra olarak satın alınmaktadır. Bunun 

yanı sıra Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Sevgililer gibi özel günlerde 

öğretmeninin, annesinin ya da sevgilisinin portresini yaptıranlar da ol-

maktadır.  

  

Mehmet Başsav'ın Rölyef Çalışmalarından Örnekler 

6. Yetiştirdiği Çıraklar 

Sanatın aktarımında usta-çırak ilişkisinin önemine vurgu yapan Baş-

sav, mesleğe başladığından beri yedi çırak yetiştirir. Yakın çevresinden, 

meslek elden gitmesin diye, mesleği kimseye öğretmemesini söyleyenler 

olmasına rağmen mesleki bilgilerini kimseden saklamadığını ifade eder. 

Kendi iş yerinde çalıştırdığı çıraklarına lületaşı işlemeciliğini tüm ayrıntı-

larıyla aktarmaya çalışır. Mesleki paylaşımlarını açık yüreklilikle yapan 

birisi olduğu için bugün mesleğin ustası olan kişiler dahi hâlâ yanına gelip 

tecrübelerinden yararlanır.  
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Lületaşı işlemeciliği için çırak alırken seçici davranmak gerektiğini 

belirten Başsav, çıraklarını birtakım sınavlardan geçirir. Sekiz-on yaşların-

dayken yanına çırak olarak verilmek istenen adayları, öncelikle bu mes-

leği yapmaya hevesli olup olmadıkları açısından gözlemler. Sanatı icra 

ederken belli bir süre onların kendisini izlemesini ister, ardından çeşitli 

desen çizimleri vererek resim yapabilme yeteneklerini anlamaya çalışır. 

Çizilen desenleri ince uçlu bir bıçakla oydurarak oyma becerilerini ve el 

destek hareketlerini doğru uygulayıp uygulayamadıklarını ölçer. Lületa-

şını istenilen ebatlarda doğru kesebilen kişilerin kalfa olabileceğini söyler. 

Yaptığı işler beğenilip talep gören ve satılan kişilerin ise usta kabul edile-

bileceğini belirtir.  

Başsav, lületaşından süs eşyalarının azimle çalışıldığı takdirde yapı-

labileceğini ancak lületaşı portre işlemeciliğinin tamamen yetenek gerek-

tirdiğini, bu yeteneğe sahip olmayan kişilere ne kadar uğraşılsa da portre 

yapma sanatının öğretilemeyeceğini ifade eder. Bunun yanı sıra portre iş-

lemeciliği yapacak olan kişinin araştırmacı ruhlu olmasını, portresi yapı-

lacak olan kişiyi en ince ayrıntılarına kadar inceleyip hafızaya alması ge-

rektiğini söyler. Bu bağlamda, Başsav’ın yetiştirdiği çıraklar arasında 

portre ustası olan biri yoktur. Lületaşı işleme ustası olarak yetişen bu kişi-

lerden bazıları bugün de lületaşından pipo, ağızlık, takı, biblo gibi hedi-

yelik eşyalar yapmaktadır. 

Başsav’ın çıraklarından ilki Ramazan Karaca’dır. Eskişehir ilinin 

Odunpazarı ilçesine bağlı Türkmentokat mahallesinden olan Karaca, 

1970'li yıllarda lületaşı işlemeciliğine başlar, kimi zaman lületaşı madeni 

ocaklarında da çalışır. Lületaşı ustası Karaca, iki yıl önce COVID-19 has-

talığı nedeniyle vefat eder.  

İkinci çırağı Mehmet Bostan’dır. Odunpazarı’nda aşçılık yapan baba-

sının yanına sık gelen Bostan, Başsav’dan lületaşı işlemeciliğini öğrenir. 

Bugün hâlâ ustasını ziyaret eder. 

Üçüncü çırağı Mehmet Balaldır’dır. Başsav’ın okul arkadaşı olan 

Mehmet’in ağabeyi bir gün gelerek, “Bizim Mehmet okumayacak, bunu 

yanına al, biraz iş öğret de ekmek parasını çıkartsın” der. Bunun üzerine 

Başsav, kendisini çırak olarak alır ve o da lületaşı işlemeciliğinden para 

kazanır. Güçlü kuvvetli olan Balaldır, iştahını kontrol edemediğinden 

kalp krizi geçirip vefat eder.  

Dördüncü çırağı Aytekin Gündoğdu şu an lületaşı işlemeciliği yap-

mamaktadır. Antalya’da kendine ait bir işyerinde turizm sektörüyle uğ-

raşmaktadır. Ancak işyerinin önünde yerli ve yabancı turistlere satmak 
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amacıyla az da olsa lületaşı işlemeleri bulundurur. Başsav’ın değerlendir-

mesine göre Aytekin Gündoğdu, lületaşından portre yapma sanatını icra 

etmeye en çok yaklaşan kişidir. 

Beşinci çırağı olan Dilaver Köseer, Hüseyin Yavuz adlı bir arkadaşıyla 

birlikte bugün de lületaşı işlemeciliğine devam etmektedir.  

Altıncı çırağı Zeynel Özdamar’dır.  Eskişehir ilinin Odunpazarı ilçe-

sine bağlı Karatepe mahallesinden olan Özdamar vefat etmiştir. Kendisi 

de lületaşı işlemeciliğini kardeşi İsmail Özdamar’a öğretmiştir.  

Yedinci çırağı da İlhan Çakır’dır. Lületaşından figürler yapıp satan 

Çakır, şu an emeklidir. Emekliliğinde ağırlıklı olarak çiftçilikle uğraş-

makla birlikte az da lületaşından objeler yapmaya devam eder. 

7. Sanat Hayatındaki Destekçileri 

Mehmet Başsav, altmış yıl önce çırak olarak başladığı sanat haya-

tında, “Benim tamamım hanımımdır” diyerek en büyük destekçisinin eşi 

Günseli Başsav olduğunu sıkça dile getirir. Erken yaşta evlendiği eşinin 

zeki ve yetenekli olduğunu düşündüğü için onu resmî eğitim kurumla-

rında eğitim almaya yönlendirmediğine pişmandır. Lületaşı işleme sana-

tıyla eşi aracılığıyla tanışan Günseli Hanım, gece geç saatlere kadar çalışan 

eşine sürekli manevi açıdan destek olur. Taşınmış oldukları her evin bir 

odasını eşinin sanatsal faaliyetleri için ayırır. İlk yıllarda ürünlerin pazar-

lanması ve satışı konusunda da eşine yardımcı olan Günseli Hanım, bu-

gün yapılan çalışmaların replikasını almaktadır. Başsav’ın yapmış olduğu 

eserlerin orijinallerini birebir kopya ederek hem eserlerin orijinallerinin 

kendi sanat arşivlerinde kalmasını hem de eserlerin asılından çok daha 

ucuz fiyatlara ve çok daha ulaşılabilir yerlerde satılabilmesini sağlar. 

 

Mehmet Başsav'ın Sanatını İcra Ettiği Evindeki Çalışma Odası 
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Günseli Başsav, 2015 yılında, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği ile Es-

kişehir Sanat Derneği’nin birlikte düzenlediği “1. Lületaşı Fotoğrafları Ya-

rışması”na eşinin yapmış olduğu eserlerin fotoğraflarıyla katılır ve birin-

cilik ödülünü alır. Yarışma vesilesiyle birçok lületaşı ustasının bir araya 

geldiği, fikir alışverişinde bulunduğu bu ortamlar sanatın tanıtımı açısın-

dan önemlidir. Derneğin bu fotoğrafları diğer illerde de sergilemesi sana-

tın bilinirliğinin artmasını sağlar. Dolayısıyla Günseli Hanım, eşinin lüle-

taşı işlemeciliğini ileri taşıyacak adımlar atmaktan da çekinmez. 

 

Günseli Başsav'a Takdim Edilen I. Lületaşı Fotoğrafları Yarışması Birincilik 

Ödülü 

Lületaşı portre işlemeciliğinden ekonomik gelir elde edebilmek için 

bu eserlerin tanıtımının yapılması ve sergilenmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla yurt içindeki bazı sergilere katılır. Eserleri yurt dışında da ilgi gö-

ren Başsav, yurt dışı sergilere maddi yetersizlikler nedeniyle katılama-

maktadır. Fakat eserlerinin daha geniş bir kitle tarafından görünür kılın-

ması noktasında yerel yönetimin daima kendisine destek olduğunu belir-

tir. 

2001 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyüker-

şen’in talimatıyla, “Ev Bir Atölye” sloganıyla Eskişehir Büyükşehir Bele-

diyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kurulur. Bu proje kapsa-

mında Tarihi Odunpazarı Evleri’nin bulunduğu semtte üç katlı bir bina-

nın iki katı kendilerine tahsis edilir. Mehmet Başsav Kültür Sanat Evi adı 

verilen bu atölyenin alt katında Başsav, lületaşı portre işlemeciliğine de-

vam ederken üst katında da eserlerin sergilenmesi ve satışı yapılır. Oriji-

nal eserler korumalı dolaplara yerleştirilerek ziyaretçilerin görüşüne açı-

lır. Beş yıl bu mekânda sanatını icra eden Başsav, kira ödemedikleri gibi 

üzerine para kazandıkları yönünde çevreden gelen bazı olumsuz söylem-

ler nedeniyle başka bir yere taşınmak durumunda kalır. Üç yıldır kapalı 
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olan sanat evi bugün Eskişehir Valiliği’nin desteğiyle restore edilmekte-

dir.  

 

Mehmet Başsav Kültür Sanat Evi'nde Sergilenen Lületaşı Eserlerinden Bir Ke-

sit 

Yine ESMEK bünyesinde, Tarihi Odunpazarı Bölgesi içerisinde bulu-

nan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Turistlik El Sanatları Merkezi’nde 

Başsav’ın eserleri sergilenir. Büyükşehir Belediyesi, sanatçının çalışmala-

rının tanıtımı amacıyla düzenlenen sergi, festival, yarışma gibi organizas-

yonları da destekler. Lületaşı portre işleme çalışmalarının sürekliliği adına 

zemin hazırlayan bu desteklerinden dolayı Başsav, yerel yönetime müte-

şekkirdir.   

8. Ödülleri  

Eti Arkeoloji Müzesi’nin sergi salonları ve bahçesinde gerçekleştirilen 

“Eskişehir Sanat Günleri” adlı etkinliğe 2007 yılında konuk sanatçı olarak 

davet edilir ve “Onur Ödülü” alır. Sergi, konser ve çeşitli atölyelerin yanı 

sıra tiyatro, müzik, sanat alanında ünlü sanatçıların bilgi ve birikimlerini 

izleyicilerle paylaştığı böylesi bir etkinlikte almış olduğu onur ödülü Baş-

sav’ı mutlu eder.  

 

Mehmet Başsav'a Takdim Edilen Eskişehir Sanat Günleri Onur Ödülü 
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Eskişehir Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 

(2000-2007) döneminde “Kalite Belgesi” almaya hak kazanınca Başsav, Se-

zer’in lületaşı portresini yapar. Dönemin Başhekimi Dr. A. Burak Erdinç, 

belgeyi almaya gidince Sezer’e bu portreyi hediye eder. İnce düşüncesinin 

karşılığında Erdinç de Mehmet Başsav’a “Teşekkür Plaketi” verir.  

 

Mehmet Başsav'a Eskişehir Devlet Hastanesi Tarafından Takdim Edilen 

Teşekkür Plaketi 

Eskişehir’de 13-17 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenen “Ahilik Haf-

tası” etkinleri kapsamda, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 

Başkanlığı tarafından mesleğinde örnek gösterilen esnaf ve sanatkârlar 

arasında Mehmet Başsav da yer alır. Başsav’a ödülünü Eskişehir Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen takdim eder. Ahilik kül-

türünün, sanatın icrasında bilgi ve yeteneğin yanı sıra dürüstlüğü, daya-

nışmayı, yardımlaşmayı, hoşgörüyü gerektirdiğini belirten Başsav için bu 

ödül motive edici olur. 

 

Mehmet Başsav'a Ekrem Birsen Tarafından Takdim Edilen "Örnek Esnaflık" 

Ödülü 

Eskişehir Valiliği tarafından 18 Ocak 2010-30 Mayıs 2010 tarihleri ara-

sında “Lüle Taşı Tasarım Yarışması” düzenlenir. Lületaşının tütün dışı 
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kullanımını ve farklı malzemelerin bir arada kullanımı ile lületaşının eko-

nomik değerini arttırmayı amaçlayan yarışmaya jüri üyesi olarak katılımı 

ve katkıları nedeniyle Başsav’a “Şükran Belgesi” verilir. Eskişehir Valisi 

Mehmet Kılıçlar tarafından sunulan şükran belgesi, sanatçıyı gururlandı-

rır.  

 

Mehmet Başsav'a Mehmet Kılıçlar Tarafından Takdim Edilen Şükran Belgesi 

Başsav, Kültür Bakanlığı tarafından 2011 yılında “Yaşayan İnsan Ha-

zineleri” için aday gösterilir. Eserleri UNESCO tarafından görülmek iste-

nince, eserlerinin fotoğrafları çekilip Kültür Bakanlığı’na verilir. Ancak o 

dönemde bakanlıktaki görev değişimi nedeniyle süreç uzar. Ardından 

Kültür Bakanlığı Başsav’a tanıtım kartı vererek onun Kültür Bakanlığı sa-

natçısı olduğunu resmiyete döker. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 25, 

28 Kasım ve 3, 5 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen “Mehmet Başsav ile 

Lületaşı Atölyesi” adlı çalıştayı gerçekleştirdiği için Sanat ve Tasarımı Fa-

kültesi Dekanı Prof. Dr. Düriye Kozlu İsmailoğlu tarafından kendisine 

“Teşekkür Belgesi” verilir. Eşi Günseli Başsav ile birlikte katıldıkları çalış-

tayda, öğrencilere uygulamalı bir şekilde lületaşı işlemeciliğini gösterirler. 

Sanatın icrası ve bilinirliği açısından önemli olan bu çalıştayda öğretici ro-

lünü üstlenmek Başsav’ı memnun eder. 

 

Mehmet Başsav'a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarafından Takdim Edilen 

Teşekkür Belgesi 
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Mehmet Başsav, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korun-

ması Sözleşmesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan 

edilen “Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilci-

leri” ödülünü, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen tören ile 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alır. Geleneksel lületaşı 

ustalığından verilen ödülünü almak için sahneye eşi Günseli Başsav ile 

birlikte çıkar. Başsav, yaptığı konuşmada, "Lületaşı yontu sanatıdır. Sene-

lerce dış ülkelerin yontularıyla uğraştım. Daha sonra Türk Milleti’nin de 

zengin bir kültürü olduğu düşüncesiyle Anıtkabir'e gidip Atatürk'ün ve 

paşalarının fotoğraflarını çekip portrelerini yapmaya başladım. Kadın 

kahramanlar, Osmanlı padişahları da dâhil olmak üzere iki yüz otuz parça 

portre yaptım. İleride bir müze açıp bu eserleri Türk halkıyla buluşturmak 

istiyorum" ifadelerini kullanır.  

  

Mehmet Başsav'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Takdim 

Edilen "Yaşayan İnsan Hazineleri" Ödülü (sağda) ve Takdim Töreni (solda) 

Türklük için mücadele vermiş bir kişinin portre çalışmasını yaptı-

ğında kendini daha hevesli ve arzulu hissettiğini söyleyen Başsav, böylesi 

bir ödülü almak için çalışmanın dışında hiçbir şey yapmadığını belirtir. 

Vatana, millete faydası olduğunu hissettiği için mutludur. Sanata ve sa-

natçıya vermiş olduğu destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'a teşekkür eden Başsav çifti, Erdoğan'a üzerinde "Ahi Evran Ahilik 

Ahlakı. Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, daya-

nıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kan-

dırma. Kanaatkâr ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme. Eksi tartma. 

Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol” yazılı Ahi 

Evran’ın lületaşı portresinin replikasını hediye eder.  
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Mehmet Başsav'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hediye Ettiği Ahi 

Evran Replikası 

Eskişehir Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde 15-22 Ni-

san 2022 tarihleri arasında 46.’sı kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kap-

samında düzenlenen açılış töreninde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 

“Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” ödü-

lüne layık görülen lületaşı ustası Mehmet Başsav’a, Vali Erol Ayyıldız ta-

rafından teşekkür plaketi takdim edilir. Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı 

da kendisine, üzerinde Yunus Emre’nin bir dörtlüğü yer alan kalp şek-

linde porselen hediye eder. 

  

Mehmet Başsav'a Erol Ayyıldız Tarafından Takdim Edilen Teşekkür Plaketi 

(sağda) ve Nabi Avcı Tarafından Takdim Edilen Yunus Emre Dörtlüğü 

9. Katıldığı Etkinlikler 

1993 yılında kurulan Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı’na bağlı 

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi her yıl Yunus Emre’nin hümanist dünya 

görüşü ve insan sevgisinin bütün kesimlere tanıtılması amacıyla “Yunus Emre 

Haftası” düzenler. Mehmet Başsav da bu etkinliklere davet edilen ve düzenli 

olarak katılım sağlayan, sanatıyla kültürü temsil eden önemli isimlerdendir. 
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Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesinde yer alan Lületaşı Müzesi, Eskişehir Va-

liliği tarafından 1998 yılından beri yapılan uluslararası lületaşı festivalleri, lü-

letaşı el sanatları yarışmaları ve sergilerinde yer alan dört yüz civarında eseri 

bünyesinde barındırır. İlk olarak İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen sa-

tın alımlarla oluşturulan ve içerisinde Mehmet Başsav’ın da yer aldığı farklı 

alanlardan altmış ustanın eserinden oluşan koleksiyon 2008 yılından günü-

müze yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine sunulur. 

Başsav, 6 Şubat 2002 tarihinde kurulan Eskişehir Sanat Derneği’nin 

kurs, atölye çalışmaları, konuk sanatçı ve sanat insanlarıyla söyleşi etkin-

liklerine davet edilir. Derneğin düzenlediği “Yunus Emre Şiir Buluma-

ları”na katılan şairlere, şiir eleştirmenlerine, edebiyatçılara, sanatçılara, 

şiir yarışmasını kazananlara Başsav tarafından yapılan Yunus Emre büst-

leri takdim edilir. Sanatçının, ressam Münif Fehim Özarman tarafından 

çizilen Yunus Emre portresinden yararlanarak yaptığını ifade ettiği büst-

ler, etkinliğe olan ilginin artmasına neden olur. 

  

Mehmet Başsav Tarafından Yapılan Yunus Emre Büstleri ve Mehmet Başsav'a 

Takdim Edilen Katılım Büstü 

Faaliyetine ilk olarak 2002 yılında başlayan Eskişehir Sanat Derneği 13. 

kuruluş yıldönümünü, Eskişehir Turgut Özakman Sergi Salonu’nda açtığı 

karma sergiyle kutlar. Farklı alanlardan elli iki sanatçı ve doksan eserin yer 

aldığı sergiye Mehmet Başsav da katılım gösterir ve sanatını temsil etmekten 

mutluluk duyduğunu ifade eder. 

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından 2005 yılında hizmete açı-

lan Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Eskişehir’in önemli değerlerinden olan lü-

letaşının tüm dünyada etkin tanıtımına, üretimine, geleneksel lületaşı us-

talarının himaye ve teşvik edilmesine aracılık eder. Tarihi bir geçmişi de 

bulunan Atlıhan Çarşısı’nın açılış töreninde düzenlenen sergiye sanatını 

temsilen Mehmet Başsav da katılır. 
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Eskişehir Valiliği tarafından Anadolu Üniversitesi ortaklığı ile ETİ 

sponsorluğunda 2010 tarihinde gerçekleştirilen Lületaşı Tasarım Yarış-

ması’na Mehmet Başsav lületaşı ustası unvanı ile katılım göstererek jüride 

yer alır.   

CNN Türk kanalında yayınlanan ve Fatih Türkmenoğlu’nun sun-

duğu “Hayat Gezince Güzel” isimli televizyon programının 03.08.2013 ta-

rihli bölümü Eskişehir’i konu edinir. Türkmenoğlu, programında, Meh-

met Başsav ve onun lületaşı eserlerine de yer vererek, ustayı izleyicilerle 

buluşturur.   

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 2 Eylül 2016 

tarihinde Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar genelde katı-

lımcıların milli ve kültürel beğenilerine hitap eden etkinliklerdir. Mehmet Başsav 

da söz konusu etkinlikler arasında yer alan Kurşunlu Külliyesi sergi açılışı ve vi-

deo gösterimlerine katılmaktan ve sanatını temsil etmekten büyük mutluluk du-

yar.  

TRT Avaz’da yayınlanan “Büyük Ustalar” isimli program, Anado-

lu'da bir zamanlar bilinen ve yaygın şekilde görülen, sanayileşmeyle bir-

likte tanınırlığını yitiren birçok meslek ve meslek sahiplerini konu ederek 

söz konusu zanaatların yeniden gündeme gelmesine vesile olur. Progra-

mın 2017 yılında yayınlanan onuncu bölümüne Mehmet Başsav konuk 

edilir ve lületaşı işlemeciliği tanıtılır.  

Eskişehir Sanat Derneği üyeleri ressam ve fotoğraf sanatçıları, Odun-

pazarı Belediyesi’ne bağlı Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde 10 

Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle “Atatürk” konulu sergilerini 

gerçekleştirirler. 10.11.2019 tarihinde açılan sergide ressamların Atatürk 

portresini resmettiği tablolardan fotoğraf sanatçılarının karelerine, Ata-

türk heykel ve büstlerinden portre yorumlamalarına kadar birçok eser ser-

gilenir. Mehmet Başsav da sergiye lületaşından yaptığı Atatürk portresi 

ile katılır.  

Eskişehir İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 19-21 Nisan 2022 ta-

rihlerinde Eti Arkeoloji Müzesi’nde, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencilerine yönelik “Kültürel Varlıklarımızı Koruma” konulu panel ger-

çekleştirilir. Başsav, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın 

Temsilcileri ödülü sahibi lületaşı ustası olarak katıldığı bu panele davet 

edilmiş olmaktan onur duyar.  

Öğretim Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Levent Kılıç’ın, mesleklerinde 

kırk yıldır faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârları konu edindiği “Meslekte 
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Kırk Yıllıklar: Eskişehir’in Esnaf ve Sanatkârları” adlı fotoğraf sergisi, Es-

kişehir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 16.04.-18.05.2022 tarihleri 

arasında Kent Belleği Müzesi’nde ziyaretçilerini karşılar. Mehmet Başsav 

da mesleğinde ve sanatında geçirdiği uzun yıllar ve geniş tecrübesi ile ser-

giye konu edilen isimlerdendir. 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda gerçekleştiril-

meye çalışılan eğitim vizyonlarından birisi de unutulmaya yüz tutmuş ge-

leneksel sanatların genç nesillere yeniden kazandırılmasıdır. Özellikle 

Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri’ne bağlı okullarda Anadolu’nun ka-

dim meslekleri arasında yer alan lületaşı işlemeciliğini öğrencilerine ka-

zandırabilme adına çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda Meh-

met Başsav gibi birçok lületaşı ustası ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çe-

şitli eğitimler verir.  

10. Hakkında Yapılan Çalışmalar 

Mehmet Başsav’ın hayatı ve lületaşı çalışmaları üzerine ağırlıklı ola-

rak Eskişehir’in yerel gazetelerinde ve dergilerinde yer alan yazılar bulun-

maktadır. Büyük oranda Başsav ile yapılan röportajlardan hareketle yazı-

lan bu yazılarda lületaşı ve lületaşı işlemeciliğinin Eskişehir için önemi, 

Başsav’ın sanata katkısı anlatılır.  

Başsav ve portre sanatı üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde çalışma 

yapmak isteyenler olur ancak sanatçı pandemi nedeniyle çoğu kişiyi kabul 

edemez. Bu bağlamda, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nden beş öğ-

renci, 2018-2019 Güz Dönemi Türkiye Tarihi dersi için “Lületaşı Madenci-

liğinden UNESCO Adaylığına: Mehmet Başsav’ın Zanaatkârlık Hikâyesi” 

başlıklı final projesi hazırlar. İbrahim Mert Öztürk’ün rehberliğinde hazır-

lanan bu proje, çıraklıktan ustalığa giden yolda Başsav ve lületaşı işleme-

ciliğinin ele alındığı akademik düzeydeki ilk çalışmadır (Adıgüzel vd. 

2019).  

Başlı başına Mehmet Başsav ve sanatı üzerine olmamakla birlikte li-

sansüstü tezlerde de onunla ve sanatıyla ilgili birtakım bilgilere yer verilir. 

Torunlarından biri yurt dışında lisansüstü eğitim aldığı için akademik ça-

lışma yapmanın zorluğunu bilen Başsav, akademik çalışma amacıyla ken-

disine ulaşanları kırmamaya ve elinden geldiğince yardımcı olmaya çalı-

şır.  

Esra Araç (2021), “Eskişehir El Sanatı Ustalarının Yaşayan İnsan Ha-

zinesi Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde, Eski-
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şehir’de bulunan Yaşayan İnsan Hazineleri ölçütlerine uygun olan gele-

neksel el sanatı ustalarının icra ettikleri sanat ve zanaatların tarihsel süre-

cine, icra ediliş aşamalarına ve tekniklerine, ustaların kullandıkları malze-

melere yer verir. Çalışmanın “Lületaşı İşlemeciliği” alt başlığında yer alan 

isimler arasında doğrudan Başsav bulunmamakla birlikte Sadık Yanık’tan 

söz edilirken babası Hüseyin Yanık’ın, Başsav’ı yetiştirdiği bilgisi yer alır. 

Ekler kısmında verilen Eskişehir’in lületaşı ustaları listesinde Başsav’ın 

portre sanatçısı olduğu belirtilir.  

Kübra Çoban (2022), “Eskişehir’de Yaşayan Geleneksel El Sanatları-

nın SOKÜM Bağlamında İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinin üçüncü 

bölümünde, Eskişehir’de Yaşayan İnsan Hazineleri kriterlerini sağlayan 

ve Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilen Başsav’ın hayatı, lületaşı iş-

lemeciliği ve portre sanatı hakkında bilgi verir.  

Başsav, özellikle “Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mira-

sın Temsilcileri” ödülünü aldıktan sonra yazılı ve görsel basından kendi-

sini arayarak röportaj yapmak isteyenlerin, program için yerel kanallara 

davet edenlerin arttığını belirtir. Sağlığı iyi olduğu ve şartlar elverdiği 

müddetçe kendilerini kırmaz. Bu durum, lületaşı portre siparişlerinin de 

artmasına neden olur.  

11. Yaşayan İnsan Hazinesi Listesine Eklenmesi 

“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kapsa-

mında, “Yaşayan İnsan Hazinesi” seçilen ustaların belirlenmesinde birta-

kım temel ölçütler vardır. Ustanın, ustalığını on yıldır icra ediyor olması, 

sanatını usta-çırak ilişkisiyle öğrenmiş olması, bilgi ve becerisini uygula-

mada üstün olması, konusunda ender bulunan bilgiye sahip olması, yap-

tığı işe kendini adamış olması, bilgi ve becerilerini geliştirme yeteneğine 

sahip olması, sahip olduğu bilgi ve becerilerini çırağa aktarabilmesi gerek-

lidir (Çoşkun vd., 2013: 130). Mehmet Başsav, bu ölçütlere uyan lületaşı 

ustası seçilerek 11.01.2022 tarihinde ödüllendirilen sanat ve meslek sahip-

lerinden biridir. Başsav, “Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri”ne, 

“02.0053” envanter numarasıyla, “Geleneksel lületaşı ustası” alanından 

kayıtlıdır.  



45 

 

 

Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine Kayıtlı Geleneksel Lületaşı Us-

tası Mehmet Başsav 

Bugün yetmiş sekiz yaşında olan Başsav, lületaşı işlemeciliğini elli do-

kuz yıldır usta olarak icra eden Eskişehir’in yaşayan en eski lületaşı usta-

larındandır. Hüseyin Yanık ile başlayan çıraklık döneminin ardından İs-

mail Özel’den figürlü işleme yapmayı öğrenmiş, lületaşı portre işlemecili-

ğine yıllarını vermiş, çıraklar yetiştirmiş, farklı kültürlere ait iki yüzün 

üzerinde lületaşı portre eser hazırlayarak geleneksel lületaşı işlemeciliğini 

portre çalışmalarıyla güncelleyebilmiştir. İlerleyen günlerde çalışmaları-

nın sayısını arttırarak kendi müzesinde sergilemeyi hedefleyen Başsav’ın, 

çalışma azmi ve hevesi devam etmektedir.  

Çalışma hayatı boyunca elde ettiği geliri mesleği için harcayan Baş-

sav, bugün emekli maaşıyla geçimini sağlar. Bu bağlamda, “Yaşayan İn-

san Hazinesi” unvanını alan kişilere maddi açıdan herhangi bir destekte 

bulunulmamaktadır. Programın temel amacı, somut olmayan kültürel mi-

rasın sürekliliğini sağlayan kişileri tespit ederek onlara bir kimlik kazan-

dırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, güçlendirmek ve kuşaktan ku-

şağa aktarmak konusunda onları teşvik etmektir. Bunun yanı sıra kültürel 

miras unsurlarının birtakım güncellemelerle canlandırılmasını sağlamak-

tır.  

Sonuç  

Teknoloji ile birlikte gelişen küreselleşme ve buna bağlı olarak ortaya 

çıkan tek tipleşme durumu geleneksel el sanatlarını ve sanatın icracılarını 

da olumsuz etkiler. Yeni neslin ekonomik getirisi az olan el sanatlarını sür-

dürmeyi tercih etmemesi, hâli hazırda devam ettirenlerin hızla gelişen 

teknolojiye ayak uyduramaması ustalarla olan kültürel bağın her geçen 

gün zayıflamasına neden olur. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 

Sözleşmesi ve Yaşayan İnsan Hazineleri sistemi ile geleneksel meslekler 
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ve zanaatlar da dâhil olmak üzere geleneğin ustaları olan kişileri ve eser-

lerini koruma altına alarak korumayı hedefler. Bu şekilde Mehmet Başsav 

gibi geleneğin ustaları bilgi, beceri ve donanımlarını genç nesillere ak-

tarma fırsatı elde eder, usta çırak ilişkisi gelişir ve yeni nesillere örnek ola-

cak usta ve çırakların yetişmesi sağlanır.  

Eskişehir ili geleneksel lületaşı işleme sanatının icra edildiği önemli 

kültür merkezlerinden biridir (Karabaşa, 2014: 207). Öyle ki Eskişehir İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri 

Aday Önerileri Toplantısı’nda lületaşı işlemeciliği alanında Mehmet Baş-

sav’ın yanı sıra Şevket Gezer, Sadık Yanık ve Ayhan Karahan’ın isimlerini 

de oylamaya sunar. Bu ustalar da Başsav gibi sanatını özenle icra eder ve 

lületaşı işlemeciliğinin devamlılığı için çabalar. Mehmet Başsav, gelenek-

sel lületaşı işlemeciliğini portre sanatı ile birleştirerek, lületaşı işlemecili-

ğini teknik ve kültürel açından daha farklı ve zengin bir konuma getirir. 

Çalışmalarına diğer ülkelerin özellikle siyaset ve sanat yaşamında öne çı-

kan isimlerinin lületaşından portrelerini yapmakla başlayan Başsav, daha 

sonra Türk Kültürüne ait önemli şahsiyetleri lületaşına işlemeye başlar. 

Böylelikle lületaşının tanınmasını, lületaşı işlemeciliğinin gelişmesini sağ-

lar. Bu durum, ustanın geleneği yaşatma ve dönüştürme çabası açısından 

önemli bir adımdır.  

Başsav, gelir elde etmek amacıyla bir ustaya çırak olarak başladığı lü-

letaşı işlemeciliğinde ilk zamanlarda zanaatçı iken, lületaşından portreler 

ve büstler yapmaya başlayıp eserleri çeşitli müze ve sergilerde ziyarete 

açıldıktan sonra sanatçı olur. Lületaşı portre eserlerinin yurt içi ve yurt 

dışından geniş kitleler tarafından farklı kullanım alanlarına yönelik sipa-

riş alması ise sanatçının özgün yorumunun beğenildiğinin göstergesidir. 

Bu konuda Başsav, zanaat ile sanat arasında kalan lületaşı işlemeciliği gibi 

geleneksel mesleklerin gelişmesi, sadece beceri ve ustalık gerektiren iş ol-

maktan çıkıp yorumlanması, uygulanması için üniversitelerin desteğinin 

alınması gerektiğini belirtir. El sanatları geleneğinin usta-çırak ilişkisiyle 

bir kısmı devam ettirilirken, bir kısmının devam ettirilemediğine vurgu 

yapan Başsav, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde geleneksel el 

sanatlarının akademik anlamda ele alınmasının verimli sonuçlar ortaya 

koyacağını ifade eder. Bu konuda kendisi gibi Eskişehir’in diğer gelenek-

sel el sanatlarının usta taşıyıcılarının da özellikle sanatın icrası noktasında 

destek olabileceklerini söyler.  
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Eskişehir’de geleneği devam ettiren birçok sanat ve zanaatın yok 

olma riski taşıdığını ifade eden Başsav, akademik bir yapılanmaya gidil-

mediği takdirde bunların yok olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgu-

lar. Bu tür zanaatların güçlenmesi için Eskişehir’deki üniversiteler; T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm müdürlükleri, Halk Eği-

tim Merkezleri ile iş birliği hâlinde olmalıdır. Bu kurumlara bağlı olarak 

ciddi saha araştırması yapacak olan gruplar oluşturulmalıdır. Söz konusu 

gruplar sağlıklı araştırmalar ve tespitler neticesinde Eskişehir ilinde YİH 

ölçütlerini sağlayan ustalara ulaşarak onları icra ettikleri mesleğin değeri 

noktasında bilinçlendirmeli, YİH terimi hakkında bilgilendirmeli ve ko-

ruma altına almalıdır. Benzer şekilde üniversitelerdeki Halk bilimciler ta-

rafından düzenli aralıklarla yapılan panel, konferans ve seminerlerle top-

lumda YİH karşı farkındalık uyandırılmalıdır.   

Başsav, geleneğin ustalarının manevi açıdan olduğu kadar maddi ola-

rak da desteklenmesi gerektiğinin altını çizer. Bu bağlamda geleneksel el 

sanatları ustalarının en çok zorlandığı noktalardan birisi de pazarlama ve 

satıştır. Pazarlama imkânı bulunmadığı için Başsav, kişiye özel siparişler 

üzerine portre eserler yapar. Bu bağlamda, pandemi döneminde yirmi beş 

tane portre çalışması yaptığını ancak pazarlayamadığı için bunlardan ge-

lir elde edemediğini ifade eder. Lületaşı pazarının daha çok yurt dışı ol-

ması nedeniyle yurt dışındaki bazı sergilerden kendisine eserlerini orada 

sergilemesi ve pazarlaması için teklif gelir ancak gerek sergilerin metre-

kare fiyatlarının fazla olması gerekse dil konusunda sıkıntı yaşayacağı ne-

deniyle gidemez. Bunun yanı sıra Başsav, bir sanatçı olarak eserlerini pa-

zarlama imkânı bulsa dahi gerçek değerini veremeyebileceğini belirtir. 

Devletin geleneksel el sanatı ustalarının ortaya koyduğu eserlerin pazar-

lanması ve satışı için pazarlama uzmanlarını görevlendirerek sanata ve 

sanatçılara destek çıkmasını ister.  

Kanaatimizce bu konuda, Eskişehir Geleneksel El Sanatlarını Destek-

leme Derneği kurularak, sanatçılara ortaya koydukları sanat eserlerini sa-

tış imkânı sağlanmalı, satış yerleri temin edilmeli ve atölyelerdeki eserler 

geniş kitlelerle buluşturulmalıdır. Pazarlama ve satış uzmanları tarafın-

dan dernek üyesi olan sanatçılara belli aralıklarla satış ve pazarlama, müş-

teri ilişkileri ve iletişim eğitimleri verilmelidir. Ayrıca sanatçılara KOSGEB 

(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Baş-

kanlığı) ve ETO (Eskişehir Ticaret Odası) iş birliğiyle verilecek olan giri-

şimcilik eğitimleri faydalı olacaktır. Yurt içinde ve dışında yapılacak olan 

çeşitli sergi, fuar ve festivallerden sanatçıların haberdar edilmeleri de hem 
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diğer sanatçılarla bir araya gelmeleri hem de eserlerini pazarlamaları açı-

sından etkili olacaktır.  
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ETNOBİYOLOJİ VE ETNOEKOLOJİ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMA-

LARININ NERESİNDE? 

  

Mustafa Aça 

 

Giriş  

Türk folklor araştırmalarının sistematik bir hal almaya başladığı dö-

nemden günümüze kadar geçen yaklaşık yüz yıllık süreçte bilimsel bilgi-

nin evrimi ile uyum içinde araştırma konuları ve yöntemleri çeşitlilik gös-

termiştir. Folklorik bilginin yaratım ve aktarımına dönük ortam ve teknik-

lerin çeşitlenmesine ek olarak Batı bilimindeki bilimsel tartışmalar, alanın 

sınırları ve bakış açıları üzerinde etkili olmuştur. Türk folkloristiği, kav-

ram, yöntem ve kuram geliştirme konularındaki sorunlarına karşılık zen-

gin ve dinamik sözlü kültür mirasının ve geleneksel bilgi birikiminin 

avantajlarından yararlanmakta, bilimsel literatürü zenginleştirmeyi sür-

dürmektedir. Doğal dünyanın işleyişi hakkında model oluşturmanın bir 

sonucu olarak ortaya çıkan bilimsel bilginin Türk folklor araştırmalarında 

deskriptif veya tutucu bir disipliner yaklaşımla ortaya konulması yaygın 

bir durum olsa da disiplinlerarasılığın önemine ve gerekliliğine vurgu ya-

pan1 veya çalışmalarını bu çerçevede gerçekleştiren bilim insanı sayısı art-

maktadır.  

Türk folklor araştırmaları içinde özellikle son beş yıl içinde Batı bili-

mindeki çalışmalar rehberliğinde gündeme getirilen geleneksel ekolojik 

bilgi araştırmaları, folklorun yalnızca diğer kültür bilimleri ile değil fen ve 

doğa bilimleri ile de ilişki kurması gerektiğini ortaya koymuştur. Nitekim 

bu çalışmada geleneksel ekolojik bilgi başta olmak üzere yerel bilginin 

tüm bileşenlerinin tespitini ve incelenmesini amaçlayan folklor araştırma-

ları ile etnobiyoloji ve etnoekoloji arasında kurulması gerekli olan işbirliği 

üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.  

                                                             
 Bu çalışma, TÜBİTAK/SOBAG tarafından desteklenen “Kaz Dağları Çevresin-

deki Kırsal Yerleşmelerde Geleneksel Ekolojik Bilginin Yansımaları” (Proje No: 

219K139) başlıklı bilimsel araştırma projesinin literatür taramaları ve alan araştır-

maları sırasında ulaşılan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 Doç. Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü, İzmir-Türkiye. E-posta: mustafaaca@hotmail.com. ORCID: 

0000-0002-0784-9846. 
1 Konuyla ilgili çalışmalardan belli başlıları için bk. (Keskin, 2019a: 1-53; 2019b). 
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Bilim öncesi ve sonrası süreçlerde tüm toplumlar, doğal dünyayı oluş-

turan bileşenlerin yapılarını ve işleyişlerini anlamaya, elde ettikleri bilgi-

leri çevreyi insan lehine manipüle edici eylemlerine rehberlik etmek için 

uygulamaya çabalamışlardır. Doğal dünyanın işleyişine ilişkin anlayışı 

sistematik olarak biriktirmeye yönelik çoğu zaman varsayımlara dayalı 

olan modern tümdengelim yönteminin geliştirilmesinden çok daha önce-

leri, bilim öncesi toplumlar, çoğu niteliksel olan ve sınırlı bir coğrafi ölçek-

teki gözlemlere dayanan bilgiyi oldukça yavaş bir hızda biriktirmişlerdir. 

Bilim öncesi toplumlarda doğal dünyanın işleyişine dönük modeller ve 

reçeteler, ahlaki ve dini inanç sistemleriyle bütünleşmiş; bilgi, uygulama 

ve inançlar birlikte gelişmiştir. Modern bilimsel bilgi, insanın doğal dün-

yanın dışında ve üstünde olduğuna dair dünya görüşüyle birlikte, insan 

anlayışını ilerletmede ve daha basit sistemlerin manipüle edilmesinde ol-

dukça başarılı olmuştur. Bununla birlikte ne geleneksel dünya görüşü ne 

de bilimsel bilgi, karmaşık ekolojik sistemler karşısında tam anlamıyla ba-

şarılı olamamıştır. Karmaşık ekolojik sistemleri aşırı kullanma ve basitleş-

tirme eğiliminde olan bilim sonrası toplumlar, kaynakların tükenmesi ve 

çevresel bozulma sorunlarına yol açmışlardır. Bu bağlamda yerel toplum-

ların tarihsel süreç içinde biriktirdikleri bilgilerin önemi fark edilmiş; in-

sanların doğal dünyanın bir parçası olduğu görüşü ve doğal dünyanın 

geri kalanına saygıyı vurgulayan bir inanç sistemi, doğal kaynak temeli ile 

sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek için modellenmeye çalışılmıştır. Canlı 

varlıkların (insanlar dahil) birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri hak-

kında kültürel aktarım yoluyla nesiller boyunca aktarılan bilgi ve inançlar 

bütünü olarak tanımlanan yerel bilgi (Gadgil vd., 1993: 151) kapsamında 

değerlendirilen hususlar, gelenek ve göreneklerde, sözel yaratım ortamla-

rında ve biçimlerinde, halk meteorolojisinde, halk tıbbında, halk mutfa-

ğında, barınma ve barınak tiplerinde vb. kendini gösterir. Çoğu zaman ye-

rel bilgi kavramının muadili olacak şekilde kullanılan geleneksel ekolojik 

bilgi, doğal fenomenlerin ayrıntılı gözlemlerinden oluşan karmaşık, birbi-

riyle ilişkili bir ağ olduğu, iyi gerekçelendirilmiş ve çoğu zaman son de-

rece doğru kuramsallaştırmanın yanı sıra, insanlarla diğer türler arasın-

daki ilişkilere ilişkin kültürel normlardan türetilen bir inanç sistemidir (Si, 

2016). 

Geleneksel ekolojik bilgi çalışmaları dolaylı olarak biyoloji, botanik, 

zooloji, coğrafya, farmakoloji, çevre felsefesi, çevre bilimleri, antropoloji 

gibi disiplinler tarafından yürütülebilmektedir. Yolcu ve Aça’nın (2019) 

ifadesiyle tüm bu disiplinlerde ekolojik boyut da dahil olmak üzere gele-
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neksel bilginin belirli disiplinlerle ilişkili bölümleri ele alınmaktadır. Folk-

lor ise, disiplinin doğası gereği GEB’e bütüncül yaklaşmak durumunda-

dır. İnsan topluluklarının ve çevreleri ile ilişkilerinin farklı disiplinlerin 

bakış açıları ile incelenmesi, “insan ekolojisi”, “ekolojik antropoloji” ve 

“biyokültürel ekoloji” adlandırmalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

“İnsan ekolojisi” ve “ekolojik antropoloji” terimleri insana odaklı iken “bi-

yokültürel ekoloji”, ekosistemin ortaya çıkışına, insanlar ve doğal çevre-

leri arasındaki ilişkilerin karmaşıklığına odaklıdır. Bu alanların kesişme 

alanları oldukça fazla olup bu durum zaman zaman sınırların belirlenme-

sini imkânsız hale getirmektedir (Hurrell ve Albuquerque, 2012: 7). Eko-

lojiye dinamik yönleriyle yaklaşan, canlılar ve doğanın diğer bileşenleri 

arasındaki insan ilişkilerini ele alan etnobiyoloji ve etnoekoloji, arasında 

da benzer bir durum söz konusudur. Türk folklor araştırmaları literatü-

ründen anlaşıldığı kadarıyla araştırmacıların bu iki kavrama yabancı ol-

dukları söylenebilir. 

Etnobiyoloji, Etnoekoloji ve Folklor İlişkisi 

Kısaca kültürler ve doğal dünya arasındaki karşılıklı ilişkilerin ince-

lenmesi şeklinde tanımlanan etnobiyoloji, halk biyolojisinin antropolojik 

bir araştırmasıdır. Farklı ekosistemlerde farklı kültürel kimliklerle tanım-

lanan halkların biyolojik sınıflandırmalarının hiyerarşik yapısını, organik 

içeriğini ve kültürel işlevini tanımlayan etnobiyoloji, (Atran ve Medin, 

1999: 316) hem kültür hem de doğa bilimlerinin yaklaşım ve yöntemlerine 

dayanan multidisipliner bir çalışma alanıdır. Ersoy’un (2004: 167) etnobo-

taninin yapısından bahsederken kavramın “etno” kısmının sosyal bilim-

lerle, “botani” kısmının ise fen bilimleri ile ilişkili olduğu yolundaki ifa-

desi, daha genelde etnobiyoloji için de geçerlidir2. Arkeoloji, coğrafya, nü-

fus biyolojisi, ekoloji, matematiksel biyoloji, kültürel antropoloji, etnog-

rafi, farmakoloji, beslenme, koruma ve sürdürülebilirlik alanlarındaki ça-

lışmalarla yolu sık sık kesişen etnobiyoloji, insan ekolojisinde önemli olan 

biyolojik türlerin, kültürlerin ve çeşitlerin belirlenmesi, bunların biyolojik 

boyutlu ilişkilerinin incelenmesi, bitki ve hayvanların insanlar tarafından 

kavramsallaştırılması ve sınıflandırılması ile biyolojik süreçlerle ilgili bilgi 

ve inançları da araştırır (Bulmer, 1974: 9). Etnobiyoloji, yerel ve küresel 

bilgiyi bütünleştirme, kültürleri ve akademik yaklaşımları birbirine bağ-

lama ve insan deneyiminin biyolojik ve sosyal yönlerini çevreyle ilişkilen-

dirme potansiyeli nedeniyle yükselen bilgi kollarından biridir.  

                                                             
2 Türkiye’de antropolojik etnobotani ile ilgili öncü ve önemli bir çalışma olması 

hasebiyle bk. (Yıldırımlı, 2004). 
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Etnobiyolojik bilgiler uzun zamandır insan popülasyonlarının bitki 

ve hayvan kaynaklarını nasıl kullandığını araştıran çalışmalardan toplan-

mıştır. Etnobiyoloji, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

için bilgi sağlamanın yanı sıra geleneksel ya da yerel halkların bilgi ve 

haklarına daha fazla görünürlük kazandırmıştır. Sonuç olarak, korumacı-

lar, çevreciler, ekolojistler, biyologlar, sosyal bilimciler ve diğer araştırma-

cılar tarafından giderek artan bir şekilde kabul görmüştür. Etnobiyolojinin 

amaçlarından biri, farklı kültürlerden gelen tüm bilgi, sınıflandırma ve do-

ğal kaynakların kullanımını kaydetmek için doğa bilimlerini beşeri bilim-

lerle ilişkilendirmektir. Etnobiyologlar, özellikle canlı varlıklar ve habitat-

ları ile ilgili olarak, geleneksel bilgiyi veya yerel bilgiyi anlamaya odakla-

nırlar. Bu sebeple literatürde “geleneksel biyolojik bilgi” ve “geleneksel 

ekolojik bilgi” gibi terimlerin birbirleri yerine kullanıldığı da görülür (Al-

buquerque ve Alves, 2016: 4-5).   

Etnolojinin bir alt kümesi olarak tanımlanabilen ve belli insanların ya 

da kültürlerin ekolojik ilişkiler hakkındaki düşünce yapısına odaklanan 

etnoekoloji ise, doğanın bir inanç ve bilgi ekranı aracılığıyla insanlar tara-

fından nasıl algılandığını ve insanların sembolik anlamları ve temsilleri 

aracılığıyla manzaraları ve doğal kaynakları nasıl kullandığını ve yönetti-

ğini araştıran disiplinlerarası bir bilgi koludur. Etnoekoloji insan hafıza-

sını, yani biyokültürel hafızayı deşifre etmek, onu koruyan insanları tanı-

mak, yeniden değerlendirmek ve modern dünya eleştirisine yeni bir de-

rinlik getirmek gibi işlevlere sahiptir (Toledo ve Barrera-Bassols, 2009: 31). 

Etnoekoloji, yalnızca belirli dil terimlerine, bilişsel yapılara, sembollere, 

algısal imgelere veya yararlı türlere ve tekniklere değil, aynı zamanda in-

sanların maddi koşullarını ürettikleri ve yeniden ürettikleri somut sürecin 

bir parçasını oluşturan tüm faktörlere odaklanır. Özetle, etnoekoloji, çeşitli 

epistemolojilerin ve metodolojik prosedürlerin kullanılmasını gerektiren 

entegre veya holistik bir bakış açısı ve insan-ekolojik veya sosyo-ekolojik 

odaklı bir yaklaşım sunar (Barrea-Bassols ve Toledo, 2005: 11).  

Etnobilimi kendi paydaşları kapsamında hiyerarşik olarak değerlen-

diren bazı bilimi insanları, etnoekoloji teriminin etnobiyoloji, etnofarma-

koloji, etnotıp, etnobotanik, etnoentomoloji ve etnozooloji gibi bazı alt di-

siplinler de dahil olmak üzere yerel insanların çevre ile etkileşimlerini ta-

nımlayan tüm çalışmaları kapsadığı savını ileri sürmüşlerdir (Alves ve Al-

buquerque, 2016: 16). İnsanların ekosistemleri nasıl algıladığını, yönetti-

ğini ve kullandığını belgelemeye, tanımlamaya ve anlamaya odaklanan, 

etnoekolojinin giderek baskın hale gelen bir etnobiyolojik araştırma para-

digması olduğu yolunda da görüşler mevcuttur (URL-1). 
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Etnobiyoloji ve etnoekoloji birbirleri paralel biçimde olmasa da birbi-

rini tamamlayan benzer alanlar olarak gelişimleri sürdürmektedirler. Batı 

biliminde bazen eş zamanlı bazen de dönüşümlü olarak etnobiyoloji ve 

etnoekoloji çalışmalarının yürütülmesi, bu iki alanın birbirini dışlamadı-

ğının işaretidir. Öte yandan etnobiyoloji ve etnoekoloji kavramları ile ge-

leneksel ekolojik bilgi kavramı arasındaki sınırları tayin etmek kolay de-

ğildir. Kapsam, yöntem ve amaç doğrultusunda yolları sıklıkla kesişen bu 

kavramların bazen birbirleri yerine kullanılabildikleri de görülmektedir. 

İnsan ve doğanın simbiyotik karakterini vurgulayan bir çevre kavramı ge-

liştiren geleneksel ekolojik bilgi, yerel kalkınmaya, çevre ile ortak evrime 

dayanan ve ekosistemlerin taşıma kapasitesine saygı gösteren bir yakla-

şım sunar. Yerel koşullara adapte edilmiş uzun vadeli ampirik birikimlere 

dayanan bu bilgi, çevrenin sağlıklı bir şekilde kullanılmasına, kontrol edil-

mesine ve yerli halkın çevresel değişikliklere uyum sağlamasına olanak 

tanır. Ayrıca, meteorolojik olayların yorumlanması, tıbbi arıtma, su kay-

naklarının yönetimi, kıyafet üretimi, navigasyon gibi birçok pratik karar-

lar ve stratejiler için veri sağlar. Çevre koruma, doğal kaynakların sürdü-

rülebilirliği, sivil yerleşim ve çevre ilişkileri, yönetim sistemleri gibi konu-

ların yanı sıra tıp, biyoloji, coğrafya, veterinerlik, farmakoloji gibi alanlara 

veri sağlayacak pek çok sonuca ulaşılmıştır. Tarım ve hayvancılık, karasal 

ve sucul avcılık, biyolojik sınıflandırma sistemleri gibi tecrübeye dayalı 

bilgilere ihtiyaç duyan insanlar için bariz yararlarının ötesinde, insanlığa 

bir bütün olarak yeni biyolojik ve ekolojik anlayışlar sağlayabilme potan-

siyeline sahiptir (Nakashima ve Roué, 2002’den akt. Mazzocchi, 2006: 463). 

Etnobiyoloji ve etnoekolojinin de benzer çıktılar ortaya koyması bu üç 

kavramın hem doğa bilimciler hem de kültür bilimciler tarafından dikkate 

alınmasını gerekli kılmaktadır.  

Geleneksel bilgi ile bilimsel bilginin entegrasyonuna dönük yöntem-

sel çalışmalarda halk botaniği, halk zooloji, halk takvimi ve meteorolojisi, 

halk tıbbı ve ilaçları, halk veterinerliği gibi geleneksel ekoloji bileşenleri 

kapsamında yer alan konuların öncelikli olarak gündeme getirildiği görü-

lür. Geleneksel bilginin uzun süreli gözlemlere, tecrübelere ve yorumlara 

dayalı birikiminin bilimsel bilginin gelişimine etkileri nitel yöntemlerle 

değerlendirilmekte; belirtilen pek çoğu yerel karakterli geleneksel bilgi şu-

belerinin birikimleri genelleştirilmeye çalışılmaktadır3.  

                                                             
3 Bu türde araştırmalardan yalnızca birkaçı için bk. Gadgil vd., 1993; Gagnon ve 

Berteaux, 2009; Bohensky vd., 2013.; Menzies, 2006; Andrej, 2015; Berkes vd., 
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Türk folklor araştırmalarında doğa, insan ve kültür ilişkisinin fiziki 

ve mistik biçimlerinin yaratım/aktarım süreçlerine ve geleneksel dünya 

görüşüne etkilerine odaklanan bir araştırmacı ekosistem, habitat/doğal 

çevre, kültürel habitat, kültürel peyzaj, kültürel manzara, biyota, kültürel 

çevre vb. kavramlarından haberdar olmalıdır. Bu kavramlar hakkındaki 

şu kısa açıklamalar bu gerekliliğin sebeplerinin anlaşılmasına yardımcı 

olacaktır. Ekosistem, belirli bir kısımda bulunan canlılar ile bunları saran 

cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz 

eden ekolojik sistemlerdir. Yani kapsamında biyota gibi kavramları da bu-

lunduran şemsiye bir kavramdır. Biyota ise, belirli bir bölgede ya da çev-

rede bulunan bitki ve hayvan yaşamının bütününü ifade etmek üzere kul-

lanılır. Bu kavramın yerine tasnifli biçimde flora ve fauna kavramları da 

kullanabilmektedir. Habitat ya da yaşam alanı en yalın ifadeyle bir canlı-

nın yaşadığı ve geliştiği yeri ifade eder. Bu yer, fiziksel bir bölge, yeryü-

zünün özel bir parçası, hava, toprak ya da su olabilir (Karakaş, 2019: 12).  

Öte yandan habitat sadece biyolojik benzerlikler özelinde tanımlanması 

mümkün olmayan, sosyo-kültürel dokuyu belirleyen geçimlik modeller, 

üretim biçimleri, teknikleri ve araçları, dünya görüşü, beslenme, barınma, 

ekoloji bilgisi gibi pek çok unsurla donatılmış bütüncül bir kavramdır. Ni-

tekim benzer topografik ve iklimsel koşullarda yaşayan toplulukların be-

lirtilen kültür bileşenlerinde görülen benzerlikler şaşırtıcı değildir (Aça, 

2022: 19). Çevre ve habitat kavramları, doğal çevre/habitat ve kültürel 

çevre/habitat olarak değerlendirilir. Doğal çevre, oluşumundan gelişim 

sürecine kadar olan süreçte, insan etkileri ve dış kaynaklardan zarar gör-

memiş, bozulmamış çevreyi veya yaşam ortamını ifade ederken doğala 

yakın habitat, insan etkisinin olduğu ancak doğallığı bozulmamış alanı, 

yarı doğal habitat ise, insan etkileri ile doğallığı kısmen bozulmuş olan 

alanları ifade etmektedir. Kültürel habitat kavramı ise, insanların kendi 

toplumları arasındaki yaşam koşullarını ve alışverişlerini belirleyen 

sosyo-ekonomik ve siyasal davranışları ifade eder. Kültürel habitat, yerle-

şim alanları, eğitim alanları, ulaşım sistemleri, iş yerleri, rekreasyon alan-

ları, kültürel varlıklar ve enerji tesisleri gibi temel faktörlerden oluşur (Ka-

rakaş, 2019: 12).  Kültürel manzara veya kültürel peyzaj ise, insanoğlunun 

doğal peyzajda kendi eliyle oluşturduğu ve daha çok kendisinin bulun-

duğu insan toplumunun yararlanmasına yönelik kültürel alanlar ve obje-

lerden oluşmaktadır. Kültürel peyzaj, doğa ile insanın el ele vererek oluş-

turduğu her türlü insani, kültürel, simgesel boyutlar gösteren ve sosyal, 

                                                             
2003; Leonard, 2014; Nelson ve Shilling, 2018; Olsson ve Folke, 2001; Cajete, 1999 

vd.) 
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ekonomik, kültürel güçlerce ve doğal çevre eliyle yaratılan fiziksel kısıtla-

rın ve olanakların etkisiyle toplumun ve yerleşmenin zaman içerisinde ge-

çirdiği evrimi açıklayan kültürel niteliklerdir (Çöteli, 2012: 75). 

Batıda doğa ve sağlık bilimleri flora bileşenlerine dönük morfolojik 

araştırmalar yaparken, onlara bunlarla ilgili yerel bilgi ve uygulama para-

digmalarını tespit ederek destek veren antropoloji geleneksel bilgi ile bi-

limsel bilginin kesişim hatlarını ortaya çıkarmakta, gıda ve sağlık gibi 

alanlar başta olmak üzere pek çok alanda doğal materyallerden yarar-

lanma çeşitliliği artırılmaktadır. Fikri mülkiyet hakları, tescil ve patent ko-

nularında yapısal düzenlemelerin uzun süre önce tamamlanması saye-

sinde yerel topluluklar arasında beslenme ve sağlık için nesillerdir kulla-

nılan gelen bitkilerin bilimsel bilgi ile teyit edilmiş yeni ürün formları or-

taya çıkarılmaktadır.  

Türkiye’de etnobiyoloji ve etnoekoloji kavramlarına atıflar içeren 

araştırmalar yakın geçmişe uzanır. Biyoloji alanında 1990’lı yıllarda etno-

botani özelinde araştırmalar yoğunlaşmaya başlamış olsa da etnobotani 

ve antropolojik etnobotani terimleri kavramsal ve kuramsal olarak 2004 

yılında Şinasi Yıldırım ve Erhan Gürsel Ersoy’un çalışmaları ile derinlikli 

biçimde ele alınmıştır. Ağırlıklı olarak coğrafya ve biyoloji gibi disiplinlere 

mensup bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, topoğ-

rafya, iklim, toprak ve su özellikleri gibi belirleyicilerin biyolojik çeşitlilik 

üzerindeki etkileri hakkında oldukça kıymetli bilgilere yer verildiği gö-

rüşmekle birlikte yerel ve geleneksel nitelikli bilginin geleneksel dünya 

görüşü ile ilişkisinin ıskalandığı veya kısa betimlemelerle geçiştirildiği gö-

rülür. Türkiye’de kültürel ve çevresel antropolojinin arzu edilen ivmeyi 

yakalayamaması, etnobiyoloji ve etnoekoloji çalışmalarında folklorun et-

kinliğini zorunlu hale getirmektedir. Disiplinlerarası çalışmaların çok ku-

tuplu işlevselliği dikkate alındığında yalnızca inanış ve düşünüş eksenli 

bir folklorik bilgi olarak değerlendirilen doğa temelli yerel ve geleneksel 

bilginin değerlendirilmesinde diğer disiplinlerin bulgularından yararlanı-

lacağına şüphe yoktur. Benzer biçimde diğer disiplinlerin insan-doğa iliş-

kilerinin kültürel paradigmalarını anlama konusunda zorlanmayacağı da 

aşikardır. 

Fen ve doğa bilimlerinin konuya ilgisi flora özelinde çoğu zaman bit-

kinin tespiti ve laboratuvar analizleri disipliner değerlendirmelerle sınırlı 

kalmaktadır. Bilimsel yayınlara konu edilen bulguların geleneksel bilgiyle 

kesişim alanları yani yerel bilginin bilimsel bilgi ile tescili çoğu zaman ek-
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sik kalmaktadır. Bu durum ülkemizdeki ekosistem çeşitliliğinden kaynak-

lanan doğal zenginliklerden yeterince yararlanılamamasına sebep olmak-

tadır. Sözü edilen bilgi kolları ile antropoloji ve folklor işbirliğinde gerçek-

leştirilecek çalışmalarla Batı’daki sonuçlara ulaşılması mümkündür. Öte 

yandan araştırmacılar dağınık halde olan ve pek çoğu disipliner yaklaşım-

larla ortaya konulan bilimsel literatür içinde kaybolmaktan veya bu bilgi-

leri yanlış yorumlama riskinden kurtulmuş olacaklardır.  

Kaz Dağı eteklerindeki kırsal yerleşimlerde geleneksel ekolojik bilgiyi 

tespit etmek üzere gerçekleştirdiğimiz alan araştırmaları sırasında tespit 

ettiğimiz doğal içerikli geleneksel gıda bileşenleri ve ilaçlarla ilgili labora-

tuvar analizlerinden ulaşılan bulgular yöre insanının nesillerdir kullana-

geldiği geleneksel bilginin işlevselliğini ortaya çıkarmıştır. Yörede oğlak 

mayası adı verilen ve midesine sütten başka bir şey girmemiş oğlakların 

şirdeninden elde edilen peynir mayasının oldukça sağlıklı ve işlevsel ol-

duğu; oğlağın annesinden emdiği ağız sütünün de bu etkide belirleyici ol-

duğu anlaşılabilmiştir. Benzer bir durum yörede “Allık Kremi” adı verilen 

ve allık otu başta olmak üzere pek çoğu endemik düzinelerce bitkinin zey-

tinyağı ile karıştırılması sonucunda oluşturulan krem için de söz konusu 

olmuştur. Laboratuvar çalışmaları sonucunda, yörede yanıkların tedavisi 

için nesillerdir kullanılagelen kremin hücrelerin yenilenme sürecini hız-

landırdığı bilimsel olarak teyit edilmiştir. Bu türden incelemeler gelenek-

sel bilgiyi bilimsel bilgi ile teyit ve tescil etmenin yanı sıra halk arasında 

yararlı olduğu düşünülen ancak insan sağlığını riske atan gıda bileşenleri, 

ilaçlar, mantarlar, bitki çayları vb. hakkında uyarı sisteminin oluşturulma-

sına imkan tanıyacaktır4. 

Halk hekimliği ile ilgili çalışmalarda bitkiler başta olmak üzere doğal 

sağaltıcıların neler olduğundan, bunların hazırlanma ve kullanım biçim-

lerinden bahsedilmektedir. Türk folklor araştırmaları içinde bugüne ka-

dar kapsamı yerel örneklem alanları ile sınırlı zengin bir halk tıbbı litera-

türü ortaya konulmasına karşılık Türk kültürünün bütün temsil alanlarını 

kapsayan disiplinlerarası nitelikte bir envanter henüz oluşturulamamıştır. 

Benzer bir durum halk baytarlığı, halk meteorolojisi ve takvim bilgisi ile 

ilgili folklor araştırmalarında da görülmektedir. Türk halklarının çoğu za-

                                                             
4 Uhri ve arkadaşları sözü edilen türde bir araştırmayı art zamanlı arkeolojik ve-

rilerden hareketle gerçekleştirmişlerdir. Hitit mutfak kültüründe kullanılan tek-

niklerin ve gıda bileşenlerinin etkinliklerinin ve işlevselliklerinin deneysel çalış-

malarla değerlendirildiği çalışmalar için bk. (Uhri vd., 2008; 2010). 
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man doğaya uyarlanma odağında şekillendirdikleri geleneksel dünya gö-

rüşlerinde, doğa ve bileşenleri anlamlandırılırken yalnızca mistik yorum-

lar ve bakış açıları etkili olmamış; topluluk hayatının temel gereksinimleri 

de dikkate alınmıştır. Barınma, beslenme, ısınma gibi temel gereksinimle-

rin hazır edilmesi, tarımsal üretim ve iklim ilişkisi temelindeki endişelerin 

hafifletilmesi gibi sebeplerle iklimsel/mevsimsel emareler, takvimsel dön-

güler yakından takip edilmiştir. Uzun süreli gözlem ve tecrübelerin so-

nucu olarak bitkilerde görülen değişimler, hayvanların hareketleri, rüz-

garlar ve sıcaklıklar geleneksel yerel bilginin iklim temelli paradigmaları 

halini almışlardır. Türkiye sahası ağırlıklı olmak üzere geleneksel iklim ve 

takvim bilgisi üzerine yapılan çalışmaların disipliner yaklaşımın sonucu 

olarak deskriptif nitelikte olduğu görülmektedir. Çalışmaların bu haliyle 

de coğrafya, klimatoloji, biyoloji gibi alanlara veri sağladığına şüphe yok-

tur. Ancak geleneksel bilginin bilimsel bilgiyle kesişiminde yer alan to-

pografik özelliklere, sıcaklığa, neme, rüzgarlara, mevsim döngülerini an-

lamaya yardım eden diğer yerel özelliklere ilgili folklor çalışmalarında yer 

verilmemesi folklorik bilgiyi şekillendiren çevresel faktörlerin göz ardı 

edildiğine işaret etmektedir.  

Yörelere göre değişkenlik gösterebilen bitki ve hayvan adları, Tür-

kiye’de onomastik (ad bilim) araştırmalarına konu edilmekle birlikte yine 

disipliner bir sınırlılığa maruz bırakılmıştır. Adlandırmaya dönük tasar-

ruflar çeşitli biçimlerde sınıflandırılmış; adların etimolojik, fonetik ve 

morfolojik özellikleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır5. Geleneksel 

adlandırmanın ve taksonominin öznesi konumunda olan yerel halkın di-

ğer canlı türlerine yüklediği anlamlar ve kurduğu ilişkiler ile geleneksel 

bilginin kategorize edici dinamiklerinin adlandırmaya etkilerini keşfet-

mek, sürdürülebilir bir ekosistem için ek veriler elde edilmesini sağlaya-

bilme potansiyelini sürdürmektedir. 

Genel olarak, geleneksel bilgi sistemleri daha bütünsel bir yaklaşımı 

benimser ve Batı biliminin yaptığı gibi gözlemleri farklı disiplinlere ayır-

maz. Ayrıca, geleneksel bilgi sistemleri, gerçekliği doğrusal bir neden ve 

sonuç kavramı temelinde yorumlamaz, daha ziyade tüm unsurların birbi-

rine dolanmış ve karmaşık bir etkileşimler ağının parçası olduğu, sürekli 

olarak oluşan çok boyutlu döngülerden oluşan bir dünya olarak yorumlar 

(Mazzocchi, 2006: 464). Bu sebeple geleneksel ekolojinin ve bilginin Tür-

kiye’de etnobiyoloji ve etnoekoloji tarafından çoğu zaman ıskalanan kar-

                                                             
5 Konuyla ilgili çalışmalardan biri için bk. (Alkayış, 2019; Karakuş, 1997). 
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maşık ve bütüncül yapısının keşfedilerek doğal kaynaklardan biyolojik çe-

şitliliğin korunarak yararlanması yolunda folklor araştırmalarına duyulan 

ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. 

Öte yandan insanın yakın çevresiyle kurduğu bağlantılar sonucunda 

meydana gelen değerler bütünü olan kültürün önemli bir kesitini 

oluşturan sözlü kültür, topluluk yaşantısına doğrudan etki eden 

unsurlarla şekillenir (Özdemir, 2019: 207). Bu bağlamda folklor ürünleri-

nin oluşumu, taşınımı/yayılımı, değişimi veya tamamen yok oluşu çeşitli 

etken ve dinamiklerle ilişkilidir. Kapsamı oldukça geniş olan bu etken ve 

dinamikler kısaca inanç sistemleri, geleneksel dünya görüşü ve dönüşüm-

leri, coğrafya/mekân, geçimlik yollar, estetik, zevk ve eğlence anlayışı, sos-

yal değişimler, teknolojik etkiler, göçler, bireysel ve sosyal hafıza, vd. şek-

linde belirtilebilir. Diğer bir ifade ile mekân ve kültür arasında toplumsal 

belleğe dayanan ve bu hatırlama eylemi neticesinde gelişen organik bir 

bağ söz konusudur. Nitekim yaratılmış bütün folklorik malzeme var ol-

duğu mekânla özdeşleşmiştir ve eşsizdir. Folklor ürünleri, derin bir “top-

lumsal hatırlama” eylemi neticesinde folklorik yaratımların meydana gel-

diği mekânlar aracılığı ile gelecek kuşaklara aktarılarak sözlü kültürde 

varlığını koruyan estetik ögeler ve geleneksel bilgilerden oluşur. Bu mü-

nasebetle etnobiyoloji ve etnoekolojinin folklorla ilişkisi yalnızca gelenek-

sel ekolojik bilgi temelli araştırmalarla da sınırlı değildir. 

Türk folklor araştırmalarında coğrafya/mekân, insan ve folklor iliş-

kisi, kültürün coğrafya ve bileşenleri ile ilişkisi kapsamında değerlendiril-

miş, folklorik yaratıma ve aktarıma coğrafyanın etkileri fazlaca irdelenme-

miştir. Oysa doğal çevre yalnızca canlıların ihtiyaçlarını karşılayan bir 

ortam değil, aynı zamanda insanlara çeşitli amaçlar doğrultusunda yeni 

düşünceler üretmelerini sağlayan ilham verici mekândır (Lévi-Strauss, 

2020). Avrupa’da 19. yüzyılın sonlarından itibaren kültür ve coğrafya iliş-

kisi tartışılırken folklorun anlam ve işlevlerine dönük vurgulara da yer ve-

rilmiştir. Örneğin Alman coğrafyacı ve etnograf Friedrich Ratzel’in kuru-

cusu olduğu Alman Etno-Coğrafya Okulu’na, diğer bir ifadeyle antropo-

coğrafyaya göre folklorun hedefi insanın yeryüzündeki hareketlerini be-

lirlemek olmalıdır (Peake, 2017: 1). Bu çerçevede çevresel etkenlerin insan 

üzerinde, insan varlığından etkilenen kaynakların da çevre üzerindeki et-

kilerine odaklanılmalıdır. Folklor çalışmalarının tarih ve coğrafya ile bir-

leştirilerek bu iki disiplinin kılavuzluğunda gerçekleştirilmesi gerektiğini 

vurgulayan Ratzel, insan kültürünün hemen hemen otomatik olarak çev-

renin etkisiyle belirlendiğini, insanın aslında pasif bir yaratık olduğunu ve 
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yaratma gücünün de sınırlı olup çevrenin etkisinde kaldığını savunmuş-

tur. Ratzel’e göre doğal kaynakların fakir ya da zengin oluşu, nehirlerin 

ya da koyların yakınında yaşanması, toplumun yaşam ve düşüncü biçi-

mini otomatik olarak kontrol eden etmenlerdir. Örneğin, hayvan toplu-

luklarının az olduğu adalarda nüfusun artması ya tarımın gelişmesine ya 

yamyamlığa ya da çocuk öldürme âdetine yol açacaktır. Dünyayı “kültür 

alanları” adını verdiği merkezlere bölen Alman kâşif ve etnolog Leo Fro-

benius, Ratzel’in teorisini ve yöntemini büyük ölçüde genişletmiş; ardı ar-

dına dünyaya yayılan kültür alanlarını belirlediği kuramına “kültür çem-

beri” adını vermiştir (Yolcu, 2019: 50-51). Benzer bir tavrı kültürel rölati-

vistlerde de görmek mümkündür. Bir kültüre ait inanç ve değerlerin insa-

nın içinde bulunduğu koşullardan bağımsız bir referansa göre yargılana-

mayacağı iddiasını taşıyan bu yaklaşım Immanuel Kant, Johan G. Herder 

öncülüğünde ortaya çıkmış; Frank Boas ve Ruth Benedict gibi antropolog-

lar tarafından ilerletilmiştir (Yolcu, 2018: 49). 

Sonuç 

Bu çalışma, yaklaşık on yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerindeki toplu-

luklar arasında geleneksel ekolojik bilgi üzerine araştırmalar yapan bir 

araştırmacının saha çalışmaları ve veri analizi süreçlerinde eksikliğini his-

settiği disiplinlerarası bakış açılarına dikkat çekme arzusunun bir ürünü-

dür. Geçmişe nispetle değişimin çok daha hızlı gerçekleştiği günümüz 

dünyasında folklorun yerelde ve genelde insanlığın ortak mirasına ve ge-

leceğine hizmet edebilmesi değişimin dinamiklerine uyum sağlamakla 

mümkün olabilecektir. Doğal çevre ve insan ilişkisinin doğayı ve dolayı-

sıyla insanlığın geleceğini tehdit eder bir hal alması, ekoloji odaklı araştır-

malara duyulan ihtiyacın artacağına işaret etmektedir. Nitekim günümüz 

Batı biliminin araştırma alanları arasında ekolojiye verilen öncelik her ge-

çen gün artmaktadır. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kay-

nak kullanımı konularında yerel toplulukların geleneksel ekolojik bilgile-

rinin tüm paradigmalarından yararlanmayı hedefleyen fen, doğa ve sos-

yal/kültür bilim şubeleri, etkileri somut biçimde takip edilir hale gelen 

ekolojik krizlere çözümler üretmenin yanı sıra doğa, insan ve kültür iliş-

kisinin henüz aydınlatılmamış meselelerine de el atmış olacaktır. 
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“ALPMAN” İSİMLİ ÇİZGİ FİLMİN ALP KAVRAMI ve ALP TİPİ  

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

  

Ayşe Uysal 

 

Giriş 

Toplumlar; içinde bulundukları zamanın, coğrafyanın, dinî, kültürel, 

siyasi vb. şartların etkisiyle bütün ferdî farklılıkların ötesinde ortak bir ya-

şama üslubu geliştirirler. Bu üslup uzun bir geçmişten aynen korunarak 

yahut güncellenerek getirilen geleneklerin izlerini taşıyabildiği gibi, başka 

kültürlerin açık ve baskın etkileriyle de şekillenebilir. Yine her üslup, ken-

disini en iyi temsil eden özelliklere sahip tipler yetiştirmeyi hedefler. Bu 

tipler kendisini idealize eden toplumsal şartların devamı nispetinde yaşar, 

dönüşür veya gözden düşüp unutulur. Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle 

(1996: 66) “…hayatta ve edebiyatta muayyen bir tipin yaşayabilmesi, onu 

idealize eden bir toplumun bulunmasına bağlıdır. Tip bir özleyişin ifade-

sidir. Fakat bu özleyiş, toplumun içinde bulunduğu tarihi an, sosyal du-

rum ve medeniyet şekliyle yakından ilgilidir. Bunlar değişince onlara ce-

vap veren reel ve ideal tipler de değişir.” 

Günümüzde kültür değişmeleri baş döndürücü bir hızla gerçekleş-

mektedir. Özellikle internet sonrası dünyada başka kültürlerle etkileşim 

hızının kazandığı sürat, o kültürlere ait değerlerin süzgeçten geçirilip 

kendi kültürüne uyarlanma sıhhatini azaltmıştır. Sürekli gözlenen bir de-

ğişim içinde ideal tipler de sürekli değişmektedir. Daha da önemlisi artık 

ideal tipi belirleyen şeyin ortak yaşama üslubu olmamasıdır. İdeal tipler 

artık ekranlar üzerinden belirlenmektedir. Görerek öğrenme ve hayatına 

geçirme şeklinde ilerleyen görgü sürecinde, sıkça görülen şeyin televizyon 

ve internet yayınlarına dönüşüp mahiyetinin değişmesi, milletlerin kültür 

aktarım şekillerinin de değişmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda çizgi 

filmler üzerine dikkatle eğilinmesi gereken yapımlardır.1  

                                                             
 Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi, Aksaray-Türkiye. E-posta: ayseuysal@aksaray.edu.tr. ORCID: 0000-0002-

9769-3346. 
1 Yabancı kültürlere ait çizgi filmlerin çocuklar üzerinde etkisi ile ilgili çeşitli gö-

rüşler için bk. (Atan, 1995: 41-46) 
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Bu çalışma, böyle bir perspektiften yola çıkarak Alpman isimli çizgi 

filmde alplık kavramının ve alp tipinin nasıl ele alındığını konu edinmek-

tedir. Çalışmada Türk kültüründe bir dönem idealize edilen alp tipinin 

günümüz çocuklarına nasıl sunulduğunu tespit etmek üzere klasik alp tipi 

ile çizgi filmde yansıtılan tip karşılaştırılacaktır. Çalışmanın üzerinde dur-

duğu temel sorular şunlardır: Klasik alp tipi günümüz çocukları için çizgi 

film karakteri olarak ekrana yansıtılırken orijinal halini muhafaza etmekte 

midir? Değilse, hangi özellikleri üzerinde durulmuş, hangileri göz ardı 

edilmiştir?  Alp tipinin değerlerinden hangileri bugünkü çocuklara akta-

rılmaya uygun bulunmuştur?  

1. Alp Kavramı ve Alp Tipi Üzerine 

Bozkır kültüründe Türk toplumu için ortak yaşama üslubunu en iyi 

yansıtan tipi, alplar oluşturmaktadır. İbrahim Kafesoğlu’nun alp kelime-

sini açıklarken kullandığı ifadeler bu açıdan çok dikkat çekicidir: “Beylik 

duygusu, insan sevgisi, gerçekçilik şeklinde özetlenebilecek olan eski Türk 

düşüncesinin esaslarını ahlak prensibi yapmış, yani hayatında düstur 

edinmiş insana Eski Türkçede alp denirdi (2006: 347).”  Beylik duygusu 

kut kavramı ile birlikte düşünüldüğünde yalnız bir baş olma, yönetme ih-

tirasını değil; Tanrı tarafından verilmiş bir vazife kutsiyetini de ifade eder. 

Beylik duygusunun hemen ardından zikredilen insan sevgisi de bunu gös-

termektedir. Bunlara eklenmiş gerçekçilik kelimesi ise Bozkır hayatının 

gerektirdiği hareketliliği, çetin şartların farkında olma ve onlara uyum 

sağlamanın zaruretini ifade etmektedir. Zira alplık aslında tek başına şahsî 

bir istek ve kararın neticesi elde edilmek istenen bir unvan değil; toplu-

mun ferdi, hem hayat koşulları hem de değer yargılarıyla adeta icbar ettiği 

bir vazifedir. “… alplık ruhu sadece cesaret, korkusuzluk, fedakârlık, güç 

sembolü değil, destan kahramanının medeni-davranış kodudur. Türk alp-

lığının kökeninde atlı göçebe kültürünün sosyal statülü malum ölçüsü ve 

biçimleri olan alplık kurumu durur (Bayat, 2006: 216).”  Alp tipini Bozkır 

kültürünün yaşam koşulları, inançları, değer yargıları ve bunlara bağlı 

olarak oluşan gelenekleri ortaya çıkarmıştır.  

Kürşat Koçak’a göre Alp tipinin otaya çıkmasında etkili olan Bozkır 

Türk geleneklerinden bazıları şunlardır: Kahramanlık çağrıştıran veya 

kahramanlıkla ilgili isim verme, kahraman savaşçıların öldürdüğü düş-

man sayısı kadar balbal dikme, kan kardeşliği ve ant içme, ölmüş atalara 

saygı ve bağlılık (atalar kültü), beçkem takma, sürgün avına katılma, at 

kuyruğu kesme ve bağlama gelenekleri (2012: 129-133). Bu geleneklere ba-
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kıldığında, bir alpın her şeyden önce bir isme sahip olabilmek için kahra-

manlık göstermesi gerektiği anlaşılmaktadır. Oğuz Kağan’dan Dede Kor-

kut’a tüm alp tipleri ya düşman başı kesip kan dökerek ya bir vahşi hay-

vanı öldürerek yahut da bir icat yapıp yararlık göstererek ad almaya hak 

kazanırlar. Bir isme sahip, artık alp hüviyeti kazanan kişinin sonraki ha-

yatı da hep mücadele ve hareket halinde geçmektedir. Bu mücadele sıra-

sında en yakın dostu atı ve kan kardeşi olduğu diğer alplardır. Alpın atı-

nın kuyruğunu çermetmesi, yani ördürmesi yiğitlik alametlerinden biridir 

(Kaşgarlı Mahmut, 1985: 349); kendisinin ölmesi durumunda yalnız ev-

deşi değil, atı da dul kalmış sayılmaktadır. Alpın önemli destekçilerinden 

biri de zora düştüğünde fikir danıştığı bilge tipidir. Bilge tipi, alp gibi pazu 

gücüne sahip değildir ama o akıl ve maneviyatın temsilcisi durumundadır 

ve hiçbir düşmana boyun eğmeyen alpın, bilge tipin sözüne hürmetle ku-

lak verdiği görülür. Mesela “Oğuz’un yanında töre ve tanrısallığın temsil-

cisi, hakan ya da beyin manevi dayanağı olan bilge bir insan yer almakta-

dır: Uluğ Türk. O, Osman Gâzi’nin cihan devletini kuracağını müjdeleyen, 

kutsal rüyayı yorumlayan ve Osman Gâzi’nin manevi yönünü dengele-

yen, töre ve tanrısallığın kontrolörü olan Şeyh Edebalı’nın prototipidir 

(Aça, 2000: 12).” 

Tüm bu geleneklerin ortaya çıkardığı alp tipinin bazı belirgin nitelik-

leri vardır. İlk olarak bir alp, daha doğumu ile olağanüstülük göstermeye 

başlar. Alpta bir cihangirlik ihtirası bulunmakta, bunu kendisine verilmiş 

bir ilahi görev olarak algılamaktadır. Alplar kendilerine denk düşmanlarla 

mücadele ederler ve kendilerini toplum menfaati ve inandıkları idealler 

için feda etmeye hazırdırlar. Kendine güvenmek, düşmana karşı tek ba-

şına savaşmaya hazır olmak alpların önemli özellikleri arasında yer alır. 

Alplar, avcılık ve hayvancılıkla geçinen bir toplumun mensubu ve mah-

sulüdürler (Bars, 2014: 348-349). Servet Karçığa da Dede Korkut Destanî 

Hikayelerinde alp tipinin özelliklerini şöyle tespit etmiştir: Cömert olmak, 

töreye ve yönetime saygılı olmak, mert olmak, gururlu olmak, iyi bir rol 

model olmak, güçlü olmak, gayretli olmak, ata binmek-ok atmak- kılıç 

kullanmak, alp tipi bir kadınla evlenmek, iyi bir ozan olmak (2016: 265-

270). Ayrıca özellikle Dede Korkut’ta alp tipi için 15-16 yaşların kritik bir 

eşik olduğu görülmektedir. Bu, toplumun doğumundan itibaren çeşitli ge-

leneklerle alp olmaya teşvik ettiği bireyden kahramanlık göstermesini ta-

lep ettiği yaştır. Beklenen kahramanlık gösterilip, alp adayı rüştünü ispat 

ettiğinde kahramana toplumun takdiri ve teşvikiyle baba tarafından bey-

lik, taht, at, koyun, deve, ev ve kıyafet verilmesi söz konusu olmaktadır 

(Duymaz, 2004: 48). Özetle, bir alp yetiştirmek için tüm toplum iş birliği 
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içinde hareket etmekte; alplık hem manen hem maddeten desteklenmek-

tedir. Buna mukabil alplar da kendilerini toplumları için feda etmekte, ce-

saret ve cömertlikleriyle içinde bulundukları toplumu ayakta tutmaktadır.  

2. Alpman Çizgi Filminde Alplık 

Alpman çizgi filmi Minika GO Çizgi film kanalı tarafından 2018 yı-

lında Miner Studio Productions’a yaptırılmıştır. Hali hazırda yayınlanan 

3 sezonu, toplam 39 bölümü vardır. Çizgi filmin yapımcısı Nadi Yazıcı, 

yönetmenleri Osman Sentatoglou ve Nasser Merati, senaristi Arzu Yurt-

seven’dir. 

Çizgi filmin başkahramanı Alpman ve arkadaşları orman içinde bir 

Türk obasında yaşamakta, oba hayatının gerektirdiği sorumluluklara bil-

fiil katılmaktadır. Çizgi filmde oba hayatı, obadaki insanların vazifeleri, 

başka obalarla ilişkileri, eğlenceleri, mücadeleleri işlenmektedir. Kartal 

Obasından Alpman ve yakın arkadaşları Melike, Baybars, Kaçkar ile Kap-

lan Obasından Gülşah, Oğuzhan ve Emir çizgi filmdeki Alp tipinde yetiş-

tirilen çocuklardır. Her çocuk obanın ortak değerlerini müştereken payla-

şır ama hepsinin ön plana çıkan bazı özellikleri vardır.  

Alpman Kartal Obasının Beyinin oğludur. Dürüst, kararlı, cesur ve 

lider karakterlidir. Melike iyi bir iz sürücü ve ok atıcıdır. Baybars çok 

güçlü ve çelik bilekli ancak oburdur. Kaçkar çok akıllı, bilim insanı özel-

liklerine sahip bir çocuktur. Obadan saraya eşya taşımak için büyük bir 

araba yapması Oğuz Kağan’daki Kangaluk Beyi çağrıştırır. Kaplan Obası-

nın Beyinin oğlu ise Oğuzhan’dır. O, hırslı ama son derece dürüst bir ka-

rakterdir. Onun arkadaşlarından Gülşah çok iyi bir tırmanıcıdır. Ayrıca 

yardımseverlik ve şifacılık özelliği ön plana çıkar. Aynı ekipten Emir çok 

hızlı olmasıyla dikkat çeker. Ayrıca Alpman’ın atı Halaz ve Kara Bey’in 

atı Gece alp tipinde atlardır. Bunlar sahiplerinin en yakın arkadaşıdır ve 

zor durumda onlara yardımcı olurlar. Alpman oyunlara alınmayacağının 

endişesi içinde Halaz’la dertleşir; Gece, Kara Bey’in bulunmasına yol gös-

tererek yardım eder.  

Çizgi filmde bu çocukların alp tipinde yetişmeleri büyük oranda sos-

yal öğrenme yoluyla, bazen de usta-çırak ilişkisi diyebileceğimiz şekilde 

gerçekleşmektedir. Mesela Melike’ye iz sürmeyi dedesinin öğrettiği vur-

gulanır. Gülşah bazı hastalıkların tedavisi için lazım olan otları tanımak-

tadır zira anneannesi bir otacıdır. Alpman obalar arası oyunlara katıla-

bilme hakkı elde etmek için hiç kimse kendisinden bunu talep etmediği 

halde yoğun fiziksel antrenmanlar yapar.  
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Obalar arası oyunlar çizgi filmin ilk sezonundaki en önemli olaydır. 

Bu oyunlar aslında eski zamanlardan beri süregelen sürek avlarının yerine 

ikame edilmiş hissi uyandırırlar. Nitekim sürek avları sadece gıda temini 

için değil; at binme, ok atma, savaş taktiklerini geliştirme, disiplini öğ-

retme, emre itaat, görevi eksiksiz tamamlama gibi birçok kazanımı sağla-

mak amacıyla düzenlenmiştir (Onay, 2015: 524). Obalar arası oyunların da 

amacı barış zamanı alpları diri tutmak, obalar arası kaynaşmayı sağlamak, 

eğlenirken değer ve becerilerin aktarımını sağlamaktır. Oyunlar sırasında 

sürekli sofralar kurulur, yemekler hep beraber yenir. Obalar arasında oy-

nanan oyunlar şunlardır: 

Oğlak Oyunu: Bu oyun için çocuklar yünlerden ve tahtadan bir oğlak 

maketi yapar. Bu oğlak uzak ve ulaşılması güç bir yere saklanır ve yol bo-

yunca oğlağın yerini gösteren bilmeceler saklanır. Takımların amacı hem 

zekalarını kullanıp bilmeceleri çözmek hem de oğlağa giden yoldaki fiziki 

engelleri aşmaktır.  

Ok Atma: Oyunda oku hedefe atmak amaçlanmaktadır. Bu yarış-

mada Gülşah ve Melike yarışırlar. Zira sadece erkekler değil, kızlar da alp 

tipinde yetişmektedir.  

Kuşak Güreşi: Geleneksel güreş türlerinden biri olan kuşak güreşi 

çizgi filmde yer almaktadır. Pehlivanların soyunmayıp yalnız ceket ve 

ayakkabılarını çıkardıkları ve bellerine kuşak bağladıkları bu güreş tü-

ründe; pehlivanlar önce birbirinin kuşağından tutarlar ve güreş bu pozis-

yonda başlar. Amaç rakibi şalka düşürmek yani iki omzunu yere değdir-

mektir (URL-1) Çizgi filmde önce Alpman ve Oğuzhan, sonra Baybars ve 

Oğuzhan kuşak güreşi yaparlar. Kuşak güreşi yapan çocuklara “balaban 

bal” diye hitap edilir. 

Çevgen: İngilizler tarafından Hindistan’da keşfedilip İngiltere’ye gö-

türülerek poloya dönüştürülen (Güvenç, 2020, s. 51) bir Türk oyunu olan 

çevgende takımlar, at üstünde ellerindeki değneklerle birbirlerinin kale-

sine keçi dersinden yapılmış bir topu atmaya çalışırlar. Çizgi filmde Alp-

man ve arkadaşları her ne kadar ata biniyor olsa da çevgeni at üstünde 

değil koşarak oynarlar.   

Diğer oyunlar: Obalar arası oyunlarda yer almasa da çizgi filmin çe-

şitli bölümlerinde gösterilen ve alp çocukların yetişmesinde etkili olan di-

ğer oyunlar gülle atma, cirit, mangala ve mas güreşidir. Bu oyunlar yalnız 

fiziksel ve zihinsel gelişimi sağlamak için değil, obanın ortak değerlerini 

aktarmak için de bir vesiledir. Mesela cirit oyununda hile yapılması, 

oyunu bırakma sebebi olur. Genel olarak her oyunda kazanmak için çok 
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mücadele edilse de rakibine ihtiyaç duyduğunda yardım etmek (mesela 

köprü yıkılınca Oğuzhan ve arkadaşlarını kurtarmaları), takım arkadaşını 

geride bırakmamak (mesela arkadaşlarının, ayağı incinen Melike’yi yarışı 

kaybetmek pahasına yalnız bırakmamaları), yenilgiyi olgun şekilde kabul 

etmek (mesela Oğuzhan’ın yenilgilerde sinirlenmesi ama zamanla bunu 

aşması) gibi erdemlerin gelişmesinde oyunlar etkilidir.  

Fakat çizgi filmde oba oyunlarının en önemli fonksiyonu alp adayla-

rına rüşt ispatlama için zemin oluşturmasıdır. Alpman ve arkadaşlarının 

oyunlara katılma hakkını elde etmesi bir kahramanlık yapmaları ile müm-

kün olur. Kaplan obasından gelen konuklar bir çukura düşmüştür. Alp-

man onları bulur ve arkadaşlarının yardımıyla kurtarır. Böylece, oyunlara 

katılabilecek kadar büyük ve güçlü olduklarını ispat etmiş olurlar. 

Dede Korkut’ta nasıl ki kahramanlık gösteren genç ad alır ve kendi-

sine beylik verilirse; çizgi filmde de oyunlarda başarı göstermeleri sebe-

biyle Bey oğulları olan Alpman ve Oğuzhan babaları sefere çağırılınca 

obaların başına bey olarak bırakılır. Bu büyük bir onurdur. Obalar birleşir 

ve obaların sorumluluğunu bu iki çocuk bey üstlenir. Dolayısıyla alplığın 

yanız övünülecek bir unvan sahibi olmak değil aynı zamanda büyük so-

rumlulukları yüklenmek olduğu çizgi filmde somutlaşır.  

Diğer çocuklar da sadece oyunlara katılmakla kalmaz, obadaki işlere 

etkin şekilde yardım ederler. Melike halı dokur, sofra kurmaya yardım 

eder. Hepsi kışlık odun toplar ve obaya taşır. Obanın göçeceği yeri tespit 

etmeye yardım ederler. Ormandan sebze ve meyve toplarlar, derede ça-

maşır yıkarlar. Alpman sepet örer. Dolayısıyla bey olan Alpman ve Oğuz-

han sorumluluklarında yalnız bırakılmaz. Tüm oba halkıyla birlikte özel-

likle arkadaşları tarafından desteklenir. Bir sorunla karşılaştıklarında tek 

başlarına karar almaz, birbirlerine ve obanın büyüklerine danışırlar. Genel 

olarak obada alınacak büyük kararlar obanın ortasında yakılan ateş etra-

fında tüm oba halkının toplanması ile alınır. Oba kadınları bu kararların 

alınmasında ve uygulanmasında aktif rol oynarlar.  

Çizgi filmde alpa yol gösteren bilge tipini Kadir amca karakterinin 

karşıladığı görülür. Kadir amca normal zamanlarda sepet örerek obaya 

katkıda bulunan, akşam toplantılarında komik hikayeler anlatarak oba 

halkını bir arada tutan, zor zamanlarda fikir danışılan sabırlı bir ihtiyardır. 

Kara Bey kılığına giren Şahin Bey isimli kişinin gerçek kimliğinin açığa 

çıkarılmasında, gerçek Kara Bey’in bulunmasında ve esir düştükleri za-

man beyler ve çocukların kurtarılmasında Kadir amca yol gösterici rol üst-

lenmiştir. 
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Çizgi filmde Alpman ve Oğuzhan’ın babası, hanın çağrısı üzerine sa-

vaşa giderler ancak savaş sahnelerine yer verilmez. Yine onları yurtların-

dan etmek isteyen Şahin Bey’in yakalanması sahnesinde ya da daha sonra 

Şahin Bey’i kurtarmak isteyen adamlarının Alpman’la Oğuzhan’ın baba-

sını ve arkadaşlarını esir etmesi ve sonrasında yakalanmaları sırasında da 

kan dökülmez, dövüş sahneleri ayrıntılandırılmaz. Sadece kısacık bir an 

dışında kılıçlar dahi kınından çekilmez. 

3. Klasik Alp Tipi ile Çizgi Filmde Çizilen Tip Arasındaki Benzerlikler 

Çalışmanın ilk kısmında özelliklerine temas edilen klasik alp tipi ile 

çizgi filmde çizilen tipin benzeştiği noktaları şöyle sıralamak mümkün-

dür: 

Her ikisinde de alplar dürüst, yardımsever, cömert, çalışkan ve cesur 

kimselerdir. Yalnız gösterdikleri kahramanlık ile değil, cömertlikleri ile de 

alp olmayı hak ederler. Nitekim nasıl Oğuz Kağan’da aç milleti doyur-

mak, çıplak milleti giydirmek bir erdem olarak sunulduysa; çizgi filmde 

de alp tipinde yetiştirilen çocuklar buğdayları çalınan obayı kışın aç bırak-

mamak için meyve sebze toplarlar. Alpman ve Oğuzhan ayrıca Hân’ın 

kendilerine gönderdiği altınlar ile oba halkına hediye alarak cesaretleri 

gibi cömertliklerini de kanıtlarlar. Ayrıca klasik alp tipinde olduğu gibi 

çizgi filmde de beyler şölenler, ziyafetler düzenler. 

Her iki tip de dostları için tehlikeleri göze alırlar ve birbirlerine çok 

bağlıdırlar. Çizgi filmde Alpman ve Oğuzhan esir düşen babalarını ve ar-

kadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yapar. Arkadaşları Alpman’ı 

haklı olduğu durumda destekler, haksız olduğunu düşündüklerinde uya-

rır. Sefere çıktığında Kartal Obasının Beyi yakın dostu Kara Bey’i oğluna 

destek olup obayı gözetmesi için haber gönderir. Kara Bey arkadaşının bu 

çağrısına hemen uyar, obaya yardıma gider. 

Her iki tip de ok atar, at biner, kılıç kullanır, iz sürer. Dışa dönük kim-

selerdir, sürekli hareket halindedirler. 

Her iki tipte de babalar oğullara iyi örnektir. Oğullar alpların sahip 

olması gereken özellikleri toplumun geneliyle birlikte özellikle babaların-

dan öğrenir.  

Her iki tipte de obalarını, halklarını kendilerine tercih etme görülür. 

Nitekim yeni oba arayışı sırasında Alpman’ın boşa vakit geçirdiğini düşü-

nen Oğuzhan onu kınar ve kendi rahatını ve isteklerini oba halkınınkine 

tercih etmekle suçlar. 
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Her iki tipte de töreye ve otoriteye bağlılık görülür. Çizgi filmde Hân 

sefere çağırınca beyler itiraz etmeksizin hemen yola düşerler.  

4. Klasik Alp Tipi ile Çizgi Filmde Çizilen Tip Arasındaki Farklılıklar 

Klasik alp tipi ile çizgi filmde çizilen tip arasındaki en belirgin fark, 

klasik tipin en önemli erdemi sayılan baş kesip kan dökmenin çizgi filmde 

yer almamasıdır. Geleneksel alp tipi zorlukları kol gücüyle çözer ve suç-

luyu kılıcıyla cezalandırır. Ayrıca rüştünü de bu yolla ispat eder. Alpman 

çizgi filmindeyse günümüz çocuklarına örnek olabilecek alplar rüştlerini 

yardımseverlikleri ve oyunlardaki-spordaki başarıları ile ispatlarlar. Çizgi 

filmde ilk iki sezon kılıç neredeyse hiç görülmez. Suçlular kadıya teslim 

edilir. 3. sezonda da beyler kendilerini kurtarmak için son ana kadar kılıç-

larına davranmazlar.  

Çizgi filmdeki alpların klasik alplardan bir farkı da vahşi hayvanlara 

karşı muamelelerinde ortaya çıkar. Klasik alp için vahşi hayvan mücadele 

edilerek yiğitlik gösterilmesi gereken bir düşmandır. Çizgi filmde ise bir 

defa obaya ayı geldiği düşünülür ama çocuklar onu yenmeye değil, baba-

larına haber verip zararsızca ormana gönderilmesini temine çalışır. Bir 

defa da yavru bir vaşak annesine ulaştırılmaya çalışılır. Hayvanlar or-

manda birlikte yaşadıkları komşuları olarak görülür.  

Geleneksel alp tipinde alpın önemli amaçlarından biri fütuhattır. 

Oğuz Kağan’ın dilinden daha ırmak, daha deniz, güneş bayrak olsun gök-

yüzü çadır diye belirtilen cihan hakimiyeti düşüncesi alplıktan alperenliğe 

geçiş sürecinde de i’la-yı kelimetullah olarak adlandırılır ve süreklilik arz 

eder. Çizgi filmde bu temel amacı çağrıştırır nitelikte hiçbir ifade yer al-

maz.  

Dede Korkut’ta Korkut Ata dışında da alpların kopuz çaldığı görülür. 

Bamsı Beyrek’in Deli Ozan kılığında Banı Çiçek’in düğününe gelip kopuz 

çalması, Eğrek ve Seğrek’in kopuz ile haberleşmesi gibi örnekler bunlar-

dan ilk akla gelenlerdir. Alpman çizgi filminde ise çalgı olarak kopuz ye-

rine çengi görürüz. Tuğrul Bey çeng çalar ve yay ile çeng arasında bir ben-

zerlik kurarak Melike’nin ok atarken kendini sakinleştirmesine yardımcı 

olur.  

Sonuç 

Bozkır kültürünün ideal tiplerinden olan ve yalnız erkeklerde değil, 

kadınlarda da örnekleri görülen alp tipi; özel savaşçı kıyafetlerine ve 

güçlü bir ata sahip olma, güçlü ve cesur olma, cömertlik, kendini inandığı 
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dünya görüşü uğruna feda edilme, kendi gibi arkadaşlarla- kan kardeşle-

riyle bir arada olma gibi özellikleriyle temayüz etmiştir. Bu tip, kendini 

ortaya çıkaran cemiyetin manen ve maddeten desteği ile asırlar boyunca 

kısmî değişikliklerle yaşamış; adı Türklerin yaşadığı coğrafyalarda kimi 

zaman batır, kimi zaman alp eren, kimi zaman gazi olarak anılmış ama 

temel özelliklerini korumuştur. 

Alpman çizgi filmi Türk tarihi ve halk edebiyatında büyük iz bırak-

mış böyle bir tipi konu edinmektedir. Çizgi filmin jenerik şarkısı hedef iz-

leyici kitlesi olan çocukları alpların diyarına davet etmektedir. Çizgi film, 

hali hazırda bir destan metninden uyarlanmamış, alp tipini konu edinerek 

kendi olay örgülerini oluşturmuştur. Çizgi film bölümleri boyunca hem 

alp tipinin temel değer yargılarını günümüz ideal değer yargılarıyla ters 

düşmeyecek şekilde işlemiş hem de geleneksel oyunları akışa dahil ederek 

bu oyunların tanınırlığına katkı sağlamıştır.  

Çizgi filmde yansıtılan alp tipi ile geleneksel alp tipi arasında özellikle 

insanî erdemler noktasında benzerlik bulunmaktadır. Aileye bağlılık, ar-

kadaşlık, yurt sevgisi, büyüklere saygı, kendini doğru ifade etme gibi 

olumlu etik değerler kendi kültür dokumuz içinde aktarılmıştır. Çizim-

lerde oba hayatına dair eşyalar, motifler yansıtılmıştır.  

Hayatta kalmak, hayvanlara otlak bulmak gibi sebeplerle her an savaş 

ve çatışmanın görülebildiği konar göçer Bozkır kültüründe alpların ol-

mazsa olmaz erdemleri arasında yer alan düşman öldürmek, kan dökmek 

ve avlanmak ise çizgi filmde yer almamaktadır. Bu, tiplerin değişen devir-

lerle birlikte değişmesinin de doğal bir sonucudur. Günümüz şartlarında 

her ne kadar şehitlik ve gazilik hâlâ kıymetli unvanlar olsa da savaşmak 

fikri özellikle çocukların dünyasından uzaklaştırılmaktadır. Askerlik gi-

derek profesyonel bir meslek haline dönüşmektedir. Av ise sadece az mik-

tardaki meraklı kimsenin uğraştığı bir spor halindedir ve çoğunlukla tepki 

görmektedir. Dolayısıyla böyle bir kültürel ortamda bu gibi ögelerin çizgi 

filmde yer alması zaten mümkün değildir.  

 Genel olarak çizgi filmin alp tipi için her devirde örnek alınabilecek 

olumlu özellikleri başarılı bir şekilde yansıttığını ancak değişen de-

vir, şartlar ve algı gereği bazı özelliklerini dönüştürdüğünü söyle-

yebiliriz. Bir çizgi film üzerinden alplık kavramının örneklendiril-

mesi ise gelenek ve gelecek arasında sağlam bir köprü kurmak açı-

sından dikkate değerdir. 
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 Belli bir örneklem grubu üzerinden bu çizgi filmi izleyen çocuklarla 

yapılacak anket, mülakat gibi yöntemlerin kullanılacağı görüşme-

lerle çocukların bu tip üzerindeki değerlendirmeleri de tespit 

edilse çizgi filmin gelenek aktarımındaki rolü daha iyi anlaşılabilir. 

Bu tespit üzerinden yeni çizgi filmlerin konuları belirlenebilir. Zira 

günümüzde çocukların mensup oldukları kültüre uygun şekilde 

yetiştirilmesi bir mesele haline gelmiştir. Bu minvalde çizgi filmler 

eğlence aracı olmanın yanında; çocuklara ulaşmak, onlara kültürel 

değerleri aktarmak için bir alternatif olarak kullanılmalıdır. 
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GELENEKSEL EKOLOJİK BİLGİNİN KENT KÜLTÜRÜNE YANSI-

MALARI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ 

  

Cem Meriç 

 

Giriş 

Tarihsel süreç içerisinde yeryüzündeki halkların yaşamına ve kültü-

rüne karşı gösterilen merak ve ilginin artarak yaygınlaşması sonucu or-

taya çıkan halk bilimi (folklor) disiplini; sözlü, yazılı ve son dönemde di-

jital formdaki kaynak araçlar sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılan maddî-

manevî kültürel değerleri inceleyerek çeşitli araştırmalar yapma yoluyla 

bilimsel sonuçlar çıkarmayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının 

en temel yapı taşı konumundaki insan, kendisi ile aynı ya da benzer nite-

likteki diğer insanlar ile kurduğu etkileşim sonucunda halk kavramının 

doğmasına zemin hazırlamıştır. Ancak halk kavramı; 19. yüzyılda antro-

poloji disiplinindeki ilk kuramsal yaklaşım olan evrimcilik kuramının, bi-

yolojik evrim sürecini esas alarak toplum ve kültüre uyarlaması sonu-

cunda ortaya çıkan fikirlerin uzun süre etkisi altında kalmıştır. Zira bu ku-

ramsal yaklaşıma göre insan, tek yönlü evrimsel sürece bağlı olarak sıra-

sıyla vahşi, barbar ve medeni olma aşamalarından geçmektedir. Bu aşa-

malar arasındaki farklılıklara değinen Alan Dundes (1998: 140), 19. yüz-

yılda halk kavramının kırsal ile ilişkilendirildiğini ve kent ile zıt bir şekilde 

ele alınmasını eleştirmektedir. Halk kavramını “en azından ortak bir faktörü 

paylaşan herhangi bir insan grubu” şeklinde tanımlayan Alan Dundes (1998: 

143), daha sonra tanımını detaylandırarak bu insan grubunu birbirine bağ-

layan meslek, din, dil vb. faktörler arasında daha önemli olan faktörün 

herhangi bir sebebe bağlı olarak oluşan grubun kendisine ait olduğunu 

kabul ettiği bazı geleneklere sahip olması durumuna dikkat çekmektedir.  
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deki Kırsal Yerleşmelerde Geleneksel Ekolojik Bilginin Yansımaları” (Proje No: 

219K139) başlıklı bilimsel araştırma projesinin saha çalışmaları sırasında ulaşılan 

verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.   
 Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale/TÜRKİYE. E-posta: 

cem.meric4817@gmail.com ORCID: 0000-0002-6545-0921. 
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Dünyada avcı-toplayıcı kimliğine sahip tüketici konumundaki insa-

nın zaman içerisinde tarımsal faaliyetlere başlayarak üretici konuma gel-

mesi, yerleşik yaşam düzenine geçilmesi sürecinde önemli bir rol üstlen-

miştir. İnsan yaşamında gerçekleşen devrim niteliğindeki bu köklü deği-

şiklik, insan topluluklarını da ortak bir yaşam alanını paylaşma düzenine 

sevk etmiştir. Bu düzen, zaman içerisinde çeşitli sosyo-kültürel ve ekono-

mik temelli beşerî unsurların etkisiyle köy ve kent gibi farklı düzeyde ge-

lişim gösteren mekânların ortaya çıkıp yaygınlaşmasına da zemin hazırla-

mıştır. Bu unsurlar arasında özellikle 18. yüzyılda başlayıp yakın geçmişe 

kadar dünyayı şekillendirerek belirli ölçülerde günümüzdeki yaşam stan-

dartlarını geliştiren Sanayi Devrimi’nin etkisi oldukça fazladır. Ortaya çı-

kışı itibariyle kırsal mekândan kentsel mekâna yönelik göç hareketlerinin 

başlamasına ve buna bağlı olarak kentleşme sürecinin hızlanmasına yol 

açan Sanayi Devrimi, kırsal ve kentsel mekân arasında kurulan etkileşim 

sayesinde kentsel mekânlardaki çok yönlü kültürel çeşitliliğin gelişimine 

de katkı sağlamıştır.  

Dursun Yıldırım (1991: 15); folklorun, köylülerin geleneklerinde ya-

şayan eski devirlerin kültür kalıntıları olduğu görüşünün, günümüzde ar-

tık geçerliliğini kaybettiğine değinerek folklor sahasında yapılan çalışma-

ların zamanın ihtiyaçlarına göre yeni ürünler meydana getirdiğini ve bu 

ürünlerin sadece köylülerin değil, toplumun bütün sosyal grupları ara-

sında yaşamakta olduğunu belirtmektedir. Köylü nüfusun hızla eriyip 

kentlileşmesi, halkbilimciler tarafından önceleri alanın daraldığı şeklinde 

yorumlanmış, daha sonraları ise “kent folkloru” kavramı üretilmiş ve bu 

yönde çalışmalar yapılarak, halkbilimi disiplinine yeni bir açılım ve ivme 

kazandırılmıştır (Oğuz, 2001:46-47). Bu anlamda; kırsal alandan kent orta-

mına geçiş yapan insan, geçmişteki kırsal yaşam deneyiminin etkisiyle do-

ğadan edindiği bilgi ve kültür birikimini kent ortamında yeniden hatır-

lama, muhafaza etme, geliştirme, yaygınlaştırma ve uygulama arayışı içe-

risine girerek kentlerdeki kültürel modellerin oluşum sürecini de etkile-

miştir.  

Araştırmanın örneklemini oluşturan Çanakkale kenti, Türkiye’nin 

kuzeybatısında 25  35’ ve 27  45’ Doğu Boylamları ile 39 30’ ve 40 42’ Ku-

zey Enlemleri arasında yer almaktadır.1 Çanakkale, kendi adı ile anılan ve 

Marmara Denizi ile Ege Denizi’ni birbirine bağlayarak kuzeydoğu-güney-

batı doğrultusunda uzanan Çanakkale Boğazı’nın Anadolu yakasındaki 

parçasının en dar bölgesinde düz bir alanda kurulmuştur (Tuncel, 1993b: 

                                                             
1https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1091-canakkale (Erişim Tarihi: 15.09.2022). 
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199). Ancak Çanakkale kuruluşu bakımından pek eski dönemlere inme-

yen ve temeli Fatih Sultan Mehmed döneminde atılmış olan bir XV. yüzyıl 

şehridir (Tuncel, 1993a: 197). Osmanlı Devleti’nin benimsediği nüfus poli-

tikasından dolayı Çanakkale kent merkezi uzun yıllar çok çeşitli etnik kö-

kene mensup nüfusa ev sahipliği yapmıştır.2 Ancak mübadele, göç ve sa-

vaş gibi siyasî ve askerî gelişmelerin etkisiyle gerek Çanakkale kent mer-

kezi gerekse de Çanakkale’ye bağlı Bozcaada ve Gökçeada zaman içeri-

sinde etnik çeşitliliğini büyük ölçüde kaybettiğinden bu kayıp Anadolu ve 

Balkan coğrafyasındaki farklı yerleşim yerlerinden telafi edilmeye çalışıl-

mıştır.3 

Dünyadaki üzerinde sayılı boğazlardan birisine sahip konumdaki Ça-

nakkale, diğer kıyı kentlerinin aksine hem daha küçük hem de daha genç 

bir kimliğe sahiptir. Çanakkale kent merkezinin bu kimliğe sahip olması-

nın temelinde iklim, bitki örtüsü, arazi yapısı ve su kaynakları gibi doğal 

karakterli unsurlar yer almaktadır. Zira bu unsurlar tarıma, hayvancılığa 

ve avcılığa dayalı ekonomik sistemlerin gelişmesini sağlayarak Çanakkale 

nüfusunun kentten ziyade kırsal alanda yoğunlaşmasına yol açmıştır. Bu 

doğrultuda Çanakkale kırsalının tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerini ta-

hıl, meyve ve sebze üretimi oluştururken hayvancılık faaliyetlerini ise bü-

yükbaş ve küçükbaş özelindeki hayvanlar oluşturmaktadır. Ayrıca Ça-

nakkale kırsalındaki tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik modellerin 

yanı sıra denize kıyısı bulunan bazı kırsal yerleşimlerde deniz avcılığına 

yönelik ekonomik faaliyetlerin de gelişim gösterdiği görülmektedir. 

Küresel çapta etkili olan sanayi ve teknolojik gelişmelerin ilerleme-

siyle birlikte ortaya çıkan yeni iş imkânları ile benzer çizgide gelişim gös-

teren eğitim ve sağlık gibi hizmetlere karşı oluşan yoğun ilgi ve ihtiyaç 

kırsal nüfusun zamanla kent merkezine göç etmesine neden olmuştur. An-

cak bu göç, Çanakkale örneklemi özelinde kırsal yaşam düzeninden tam 

olarak vazgeçilmemesi üzerine modern olan kent merkezi ile geleneksel 

olan kırsal merkez arasındaki kurulan bağı yükseltmiştir. Bu nedenle Ça-

nakkale il merkezine kültürel açıdan bakıldığında hem kentsel hem de kır-

sal dokunun iç içe geçtiği ve bu sayede çift yönlü bir yaşam merkezi hâline 

dönüştüğü görülmektedir. Nitekim Çanakkale iline ait güncel nüfus veri-

leri de kırsal nüfusun kent merkezi nüfusundan daha yoğun olduğu gö-

rüşünü desteklemektedir. Çanakkale ili, kendisine bağlı 12 ilçedeki idari 

                                                             
2 Çanakkale nüfus yapısı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Atabay, 2012). 
3 Çanakkale adalarında göç ve buna bağlı gelişen halk kültürü hakkında geniş 

bilgi için bk. (Dinç, 2021). 
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örgütlenmelerin de dâhil edilmesiyle toplamda 557.246 kişilik nüfusa ev 

sahipliği yapmakta olup toplam nüfusun yalnızca 134.478’i Çanakkale 

kent merkezinde yaşamaktadır. Bu durum, yüzdelik ifade ile belirtilecek 

olursa Çanakkale ilindeki toplam nüfusun yalnızca %24,2’lik kısmının 

kent merkezinde yaşadığı, geriye kalan %75,8’lik kısmın ise 12 ilçe ve il 

merkezine bağlı toplam 576 köyde bulunduğu anlaşılmaktadır (Çanak-

kale Valiliği, 2022). Çanakkale kent merkezi; Çanakkale Boğazı’nın karşı-

lıklı en dar bölgesinden başlayarak zaman içerisinde kıyıya paralel ve kıs-

men de olsa iç kesimlere doğru bir gelişim göstermiştir. Bu anlamda Ça-

nakkale kent merkezinin, 1. dönem (1462-1500), 6. dönem (1960-1980), 8. 

dönem (1984-1990) ve 2007 senesindeki ilerleyişi Erten (2007) tarafından 

şu şekilde haritalandırılmıştır: 

 

Kırsal ve kentsel yaşam formlarının iç içe geçtiği Çanakkale kent mer-

kezi bu etkileşim dolayısıyla zengin bir kültürel örüntüye sahiptir. Nite-

kim Özdemir’in de dikkat çektiği üzere (2022: 1), kent yaşamında yerel ve 

kırsal gelenek kültürünün, yerelde de kentli ve kent kültürünün etkileri 

sanılandan daha güçlüdür. Sanılanın aksine yerel ve gelenek kültürü 

kentli yaşamı ve kültürü etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu 

etkileşimin bir sonucu olarak kırsal kökenli insanların uzun yıllar doğa ile 

kurdukları ilişki sonucunda geliştirdikleri geleneksel ekolojik bilgi (GEB), 

kırsal ortamdan kent ortamına geçiş süreciyle birlikte insanların hafıza-

sında kodlanıp korunarak günümüz kent ortamına taşınmış ve uğradığı 

çeşitli dönüşümlerle varlığını sürdürmektedir.   

Geleneksel ekolojik bilgi (GEB) kavramı hakkında çevre ile binlerce 

yıl boyunca doğrudan insan temasından elde edilen deneyim şeklinde söz 

eden Fikret Berkes (1993:1), bu kavramı Türkçe literatür içerisinde kulla-

nan ilk araştırmacıdır. Bu kavrama Türkiye’de halk bilimi disiplini çerçe-
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vesinde değinen ilk araştırmacı olan Mustafa Aça’ya göre (2019: 442) ge-

leneksel dünya görüşünün tezahürü niteliği taşıyan halk bilgisi kadroları 

çoğu zaman geleneksel nitelikler taşıyan köklü bir ekolojik bilgi birikimi 

ile yakından ilgilidir. Bir kültür veya yerel topluma ait, bu kültür ve sosyal 

yapı kapsamında hayatın içinden elde edilmiş yerel bilgi, doğayla iç içe 

yaşayan halklarda daha fazla gözlenir. Yerel bilgi kapsamında değerlen-

dirilen hususlar, gelenek ve göreneklerde, halk meteorolojisinde, halk tıb-

bında, halk beslenmesinde, halk mutfağında vb. kendini gösterir. Ayrıca 

Aça (2019: 442) geleneksel ekolojik bilgi kavramının yaygın kullanımının 

1980’li yıllara dayandığı vurgulayarak bu kavramın uygulanışının antik 

düzeydeki avcı-toplayıcı kimliği kadar eski olduğuna dikkat çekmektedir. 

Halk bilimi disiplini çerçevesinde geleneksel ekolojik bilgi kavramına dik-

kat çeken ve ilgili konu hakkında bilimsel çalışmalar yapan Mehmet Ali 

Yolcu (2018: 65) ise geleneksel ekolojik bilgi kavramını, “birikerek artan, kül-

türel süreklilikle yeni nesillere aktarılan, insanların birbirleri ve çevreleri hakkın-

daki bilgi ve inançlarının birikimi” şeklinde tanımlamaktadır.  

1. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın örneklemini konumundaki Çanakkale kent merkezinde 

gerçekleştirilen gözlem esasına dayalı saha araştırması kapsamında gö-

rüşme sağlanan kaynak kişilerin belirlenmesinde yaş, cinsiyet, eğitim, 

meslek vb. unsurların yanı sıra gerek ikamet süreleri gerekse de kırsal coğ-

rafya ile devam eden iletişimleri dikkate alınmıştır. Bu minvalde gelenek-

sel ekolojik bilginin kavramsal kapsayıcılığının halk bilimi kadroları ile 

ortaklık içeren noktalarından yola çıkılarak toplanan veriler şu alt başlık-

larda tasnif edilmiştir:  

1.1. Doğa ve Çevre Algısına Yönelik Bulgular 

Kentlerde, yaşam standartlarına paralel bir şekilde gelişim gösteren 

sağlık, eğitim, yeni iş sahaları gibi çeşitli imkânlar, nüfus artışını tetikle-

mekte ve buna bağlı olarak kentleşme sürecini de hızlandırmaktadır. 

Hızla artan nüfusun yeni yaşam ve kullanım alanlarına gereksiniminin gi-

derek arttığı günümüzde, bilinçsiz planlamalarla her şey daha da karma-

şık bir duruma gelmekte mutlaka korunması gereken doğal ortamlar yok 

olma ve bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır (Cengiz, 2011: 1). 

Çanakkale’nin konumu dikkate alındığında; gerek sahip olduğu boğaz ve 

köprü sayesinde Asya ile Avrupa hattı arasında önemli bir geçiş merkezi 

oluşturması gerekse de İzmir, Bursa ve Tekirdağ gibi sanayileşme faali-

yetlerinin kendisine nazaran yoğun bir şekilde yapıldığı kentlere komşu 
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veya yakın olması ekolojik açıdan bazı sorunları da beraberinde getirmiş-

tir. Bu sorunların başında çevre ve hava kirliliği gelmektedir. İl genelinde 

-özellikle bayramlarda- araç trafiğinin yoğun olması, çevre illerdeki fab-

rika atıklarının deniz, hava vb. çeşitli yollarla Çanakkale’yi etkisi altına 

alması, imara açılan alanlarla birlikte beton yapıların artması, kent nüfu-

sunun artışı ile doğru orantıda artış gösteren evsel atıkların varlığı ve son 

dönemlerde ülkemizin uyguladığı göçmen politikası vd. hususlar; Çanak-

kale kent sakinlerinin çevresine yönelik geliştirdiği bakış açısını da etkile-

miştir. 

Bu doğrultuda, görüşme yapılan kaynak kişilerin Çanakkale’deki 

kentleşme süreci ve kentleşmeye bağlı oluşan sorunlar hakkındaki göz-

lem, deneyim ve tespitleri büyük önem arz etmektedir. Geçmişten günü-

müze “iklim farklılıkları, çevre sorunları ve doğa tahribatı” gibi unsurlar 

hakkındaki en kapsamlı ifade, uzun süredir Çanakkale kent merkezinde 

ikamet eden kaynak kişimizce kentleşme sürecine bağlı olarak şu cümle-

lerle anlatılmaktadır:   

“Mevsimlerin geçmişe nazaran daha ılıman geçmesinin sebebi giderek artan 

betonlaşma ve ısı yayan aletlerin kullanımlarıdır. Toprak, yapısı gereği gü-

neş ışınlarını emerken; beton ise bu ışınları bünyesinde 40-50 dereceye kadar 

biriktirip tekrar yüzeye yansıtmaktadır. Kent merkezindeki araç sayılarının 

artmasıyla birlikte daha fazla ısının yayılması, küçük sanayi sitelerinde ısı 

yayan faaliyetlerin sıkça gerçekleştirilmesi, sokaklar ve evlerdeki aydınlatma 

cihazlarının sıcaklığı günümüzde mevsimlerin kurak ve sıcak geçmesine ne-

den olmaktadır. Ancak kent merkezinde bulunan Halk Bahçesi, bünyesinde 

toprak zemin üzerinde barındırdığı ağaçlar ve diğer yeşil alanlar sayesinde 

daha farklı bir sıcaklığa sahiptir. Bazı zamanlar beton ağırlıklı kent merkezi 

ile yeşil ağırlıklı Halk Bahçesi arasındaki sıcaklık farkı 8-10 dereceye kadar 

çıkmaktadır. Benzer bir durum, esasında her ne kadar deniz etkisinden kay-

naklanıyor olsa da kent merkezi ile köyler arasında da geçerlidir.” (KK-6). 

Kent merkezindeki göçmen kuşların takibi sonucunda geliştirilen 

mevsim tahminine yönelik pratiklerin de betonlaşmaya bağlı kentleşme 

sürecinden etkilendiği tespit edilmiştir:  

“Biz göçmen kuşları gördüğümüzde mevsim geçişlerini anlardık. Çanak-

kale’nin kentleşme sürecinde ağaçlık alanlara ciddi zararlar verildiği için geç-

mişte gördüğümüz çoğu göçmen kuş türü artık kent merkezinde görüleme-

mektedir. Ayrıca kentleşme, yağış gibi unsurları da etkilemektedir. Geçmişte 

kent merkezinde ağaçlar fazla iken daha fazla yağmur yağışı olurdu. Ancak 
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günümüzde yakın çevremizdeki ağaçlar tahrip edilip yerleri hep betonlaştı-

rıldığı için eskisi kadar yağmur yağmamaktadır.” (KK-2, KK- 13). 

Geçmişten günümüze Çanakkale’deki binaların yapı maddesinin de-

ğişmesi, bina yükseklikleri ile bina sayılarının artması ve ulaşım şartları-

nın yaygınlaşması bu sorunların ortaya çıkmasında etken sebepler olmuş-

tur:  

“İklim değişikliğinin en önemli sebebi hızlı şekilde gerçekleşen kentleşme sü-

recidir. Çanakkale’de geçmişte evler ahşaptan olup yüksekliği düşük ve sayısı 

da azdı. Ayrıca ulaşım imkânları da günümüzdeki gibi gelişmemişti. Bu ne-

denle insanlar bir yerden bir yere gideceği zaman genellikle yürürdü. Fakat 

günümüzde aşırı betonlaşmaya bağlı gelişen kentleşme ve giderek yaygınla-

şan araç sayısı Çanakkale’nin iklimini de etkilemiştir.” (KK- 1).  

Kentleşme süreci, kent sakinlerinin mesafeye yönelik algısını da za-

manla değiştirmiştir: 

 “Günümüzde kent merkezinin hem nüfus hem de yerleşim olarak en yoğun 

olduğu bölgeler geçmişte ağaçlık alanlardan oluşmakta idi. Bir hocamız bu 

ağaçlık alan içerisinde oturduğundan hocamızı ziyarete gittiğimizde yol bize 

uzun ve yorucu gelirken, bu bölgenin kent merkezine dâhil edilmesiyle bir-

likte aynı mesafedeki yol artık bize kısa gelerek yorucu olmaktan çıkmıştır.” 

(KK- 10). 

Yakın geçmişte başlayıp günümüzde etkileri farklı düzeylerde seyre-

den pandemi sürecinin başlangıç sürecinde alınan en temel önlem şüphe-

siz ülke çapında uygulanan sokağa çıkma yasakları olmuştur. İlk etapta 

daha katı uygulanan bu yasaklar, özellikle kent yaşamına uyum sağlayıp 

ve yalnız yaşayan kişilerin üzerinde büyük etki göstermiştir. Bu etki, za-

manla kırsal yaşam sürecine ve doğaya olan özlem duygusunu da perçin-

lemiştir: 

“Pandemi sürecinde kent merkezinde yalnız yaşamakta olan çoğu kişi ya-

şama sevincini kaybetti. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemlerde 

doğayı, yeşili ve toprağa temas etmeyi çok özledim. Ayrıca uzun yıllar köyde 

yaşadığımdan dolayı köy yaşantısını pek sevmesem de bu süreç içerisinde köy 

yaşamını bile özledim. Yasaklar sona erdikten sonra çevremde gördüğüm 

ağaç ve bitkileri kucaklayarak sanki onları ilk defa görüyormuş hissine kapıl-

dım.” (KK- 12). 
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Yine yakın geçmişte hem deniz ulaşımı yoğunluğu hem de deniz kir-

liliğine bağlı olarak ortaya çıkan deniz anası istilası ve müsilaj sorunu, de-

niz kıyısında bulunan Çanakkale kent merkezini ve geçimini denizden 

sağlayan deniz avcılarını olumsuz yönde etkilemiştir:  

“Çocukluğumda Çanakkale Boğazı’nda bu kadar fazla deniz anası yoktu. An-

cak denizin kirletilmesi ve günümüzde yük gemilerinin daha sık boğazdan geç-

mesi, bu gemilere tutunan farklı türdeki deniz analarını da beraberinde getir-

miştir. Geçmişte müsilaj olayına hiç rastlamadık. Ancak günümüzde deniz 

aşırı şekilde kirletildiğinden geçen sene denizde müsilaj oluştu. Zamanla deni-

zin üstü kapandı ve denizdeki canlıların ölüp çürümesi ile ortaya pis kokular 

yayıldı. Bu nedenle müsilaj hem deniz yüzeyindeki hem de deniz dibindeki can-

lıları olumsuz etkilediği gibi bizi de olumsuz etkiledi. Ava çıkan küçük tekne-

lerin motorlarına ciddi zararlar verdi.  Bu süreçte denizde ne canlı bir balık 

kaldı ne de midye! Aşırı avlanma ve müsilaj balıkların sayısını azalttı. Günü-

müzde başta sardalye olmak üzere çoğu balığın fiyatının artmasının sebebi de 

budur. Müsilaj, denize kıyısı olan büyük şehirlerdeki fabrikalaşma süreci ve bu 

fabrikaların atıklarını denize bırakması sonucunda ortaya çıktı.” (KK- 17). 

   

2021 yazında Çanakkale kıyılarını etkisi altına alan müsilajdan görüntüler. 

1.2. Hayvan Varlığına Yönelik Bulgular 

Çanakkale kent merkezindeki hayvanlar, yaşadıkları alanlar itibariyle 

genel olarak sokak hayvanları ve ev ortamında beslenen evcil hayvanlar 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sokak hayvanları ekseriyetle kedi ve kö-

pekten oluşsa da martı, karga, kırlangıç ve kumru gibi kanatlılar da sokak 

hayvanlarından sayılmaktadır.  Evcil hayvanlar arasında ise kedi ve köpe-

ğin yanı sıra kafeste beslenebilen kanatlı hayvanlar yer almaktadır (KK- 9, 

KK- 10). Son yıllarda kent merkezinde sokak hayvanlarına yönelik bakış 

açısının belirlenmesinde kırsal yaşam etkisi, hayvan sevgisi, hayvan hak-

larına yönelik çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri, hayvan po-

pülasyonunun artması, pandemi süreci vb. unsurlar etkili olmuştur. Bu 
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unsurlardan hareketle kent merkezinde bulunan sokak hayvanlarına yö-

nelik bakış açısı, görüşme yapılan kaynak kişiler tarafından şu ifadelerle 

belirtilmiştir:  

“Geçmiş dönemlerde bu kadar fazla sokak hayvanı yoktu. Sokak hayvanları-

nın sayısının artmasındaki en önemli sebep insanların bu hayvanlara bak-

ması ve evde beslenen kedi, köpek vb. hayvanların sokağa bırakılmasıdır. Bu 

duruma paralel olarak özellikle pandemi sürecinde sokak hayvanlarının sayı-

sında ciddi bir artış yaşandı.  Ayrıca sokak hayvanlarına genç yaştaki insan-

lar mama vb. hazır yiyecek verirken biz artan et suyuna ekmek doğrayarak 

hazırladığımız yemeği veririz.” (KK-2, KK- 13). 

Deniz ekosistemi içerisinde değerlendirilebilecek olan martıların kent 

merkezindeki varlığı, yakın zamanda Çanakkale kıyılarında çevre kirlili-

ğine bağlı olarak ortaya çıkan ve denizde oluşan müsilaj sorunundan et-

kilenmiştir: “Martılar aç kaldığında deniz kenarına yakın sokaklarda bulunan 

çöp konteynerlerine gelerek beslenmektedir. Ancak son zamanlarda martıların sa-

yısı ciddi şekilde azalmıştır. Bunun sebebi belki de müsilajdan kaynaklı denizdeki 

balık popülasyonunun azalmasıdır.” (KK-2, KK- 13). 

Martı ve diğer kanatlı canlıların eskisi kadar sık gözlemlenememesi-

nin bir diğer sebebi ise kent merkezindeki hızla gerçekleşen betonlaşma 

sürecidir:  

“Evimizin bulunduğu sokağa birkaç sene evvel yapılan apartmandan önce 

martılar sıkça gelip çöpten yiyecek ararken hem çöp konteynerinin değişmesi 

hem de bu apartmanın yapılması sebebiyle artık sokağımıza martılar gelme-

mektedir. Yine buna bağlı olarak kumruların sayısında da geçmişe oranla 

ciddi bir azalma söz konusudur. Çanakkale kent merkezinde bulunan kıyıda 

köşede kalmış boş alanların giderek betonlaşması martı, kumru vb. hayvan-

ların yaşam ve yiyecek amaçlı ziyaret alanlarını kısıtlamaktadır.” (KK- 12). 

Günümüzde hayvan sevgisine bağlı olarak ücretsiz sahiplenilen ya da 

ücret karşılığında satın alınan hayvanların belirli bir zaman sonra sokağa 

terk edilmesi ve hayvanların ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünlerin satıldığı 

dükkânların varlığı, hayvan sayısını arttıran unsurlar arasındadır: 

“Sokak hayvanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durumun gerçekleş-

mesinde özellikle genç neslin hayvan sevgisi de oldukça önemlidir. Ayrıca 

sokak hayvanları için gerekli olan her ürüne günümüzde rahatlıkla ulaşıla-

bilmektedir.” (KK- 1). 
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“İnsanlar tarafından evde beslenen kediler sokağa terk edildiği zaman bu hay-

vanlar ev dışındaki yaşam koşullarına uyum sağlayamayıp kısa süre içeri-

sinde ölmektedir. Ayrıca sahipleri ile duygusal bağ kuran bazı kediler, dışa-

rıya terk edildiğinde yeme-içmeden kesilerek intihar etmektedir.” (KK-9). 

Özellikle kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının beslenmesinde kır-

sal alanda uygulanan yöntemlerin kent merkezinde de uygulandığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca geçmişte yapılmasa da günümüzde sokak hayvanları-

nın dışarıdaki barınma ihtiyacı, yine kent sakinleri tarafından yapılan ba-

rınaklar ile karşılanmaktadır: 

“Günümüzde, tıpkı geçmişteki köy yaşamında olduğu gibi özellikle yaşlı in-

sanların taze haldeki yemek ve yiyecek artıklarını sokak hayvanları ile pay-

laşmaktadır. Bunlar kırmızı ve beyaz et artıkları olabileceği gibi sebze ve 

meyve artıkları da olabilmektedir. Bunun yanı sıra Çanakkale il merkezindeki 

yaşça genç olan çoğu insan marketlerden rahatlıkla temin ettiği mamalar ile 

sokak hayvanlarını beslemektedir. Geçmişte sokak hayvanları için ev, barınak 

vb. uygulamalar kent merkezinde yoktu. Ancak günümüzde hemen her yerde 

kent sakinleri tarafından oluşturulmuş barınaklar bulunmaktadır.” (KK-7, 

KK-10). 

   

Çanakkale kent merkezi sakinlerinin sokak hayvanları için yaptığı barınaklar. 

“Sokak hayvanlarının sayısı günümüzde fazladır. Sokak hayvanlarına evde 

kalan ekmekler yemek suyuna batırılarak verilmekte idi. Fakat günümüzde 

bunun yerini hazır hayvan mamaları almaya başlamıştır.” (KK- 12). 

Sokak hayvanlarının sayıca artmasının bir diğer sebebi ise sokak hay-

vanlarına verilen yiyeceklerin menşei hakkındadır:  

“Geçmişte sokak hayvanlarına yemek artıkları verilirken günümüzde hazır 

mama verilmektedir. Kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının sayısının günü-

müzde ciddi artış göstermesinin en önemli sebebi bu hayvanlara verilen hazır 
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mamaların içeriğindeki maddelerdir. Bu maddeler sokak hayvanlarının hızlı 

üremesine sebep olmaktadır.” (KK- 8). 

Geçmişte sokak hayvanlarının sayıca az olmasının en önemli sebebi 

kent merkezindeki yerel yönetimlerce uygulanan yöntemlerdir: “Eskiden 

sokak hayvanları azdı. Çünkü, o dönemlerde belediye hayvan itlafı gerçekleştir-

mekte idi. Ancak günümüzdeki sokak hayvanı popülasyonundaki artış dikkate 

alındığında artık belediyenin bu uygulamadan vazgeçtiği ortadadır.” (KK-7, KK-

10, KK-12).  

“Günümüzde Çanakkale Belediyesi, Halk Bahçesi içerisinde ‘Kedi Evi’ oluş-

turarak Veteriner İşleri Müdürlüğü ile buradaki hayvanların bakımını ve te-

davisini gerçekleştirmektedir. Ben, gönüllü bir hayvansever olarak kedi evin-

deki kedilerle ilgilenmekteyim. Kedi evi için ayrılan alanda yaşayan kediler 

yazlık ve kışlık barınaklarda yaşamaktadır. Ancak gerek çevre ilçelerden ge-

rekse de bazı kişiler tarafından toplanan kediler buraya bırakıldığı için artık 

bu alan kedilere yetmemektedir.” (KK-9). 

 

Halk Bahçesi’ndeki “Kedi Evi”nden bir görünüm. 

 

Halk Bahçesi’ndeki kışlık kedi barınağının iç görüntüsü. 

İnsanlarla hayvanlar arasındaki ilişkinin dönüşümünde kırsal ve 

kentsel özelliğe sahip yaşam alanlarındaki farklılıklar belirleyici olmakta-

dır: 

“İnsanlar, kırsal yaşamda faydalandığı hayvanlardan kent merkezine yerleş-

tikten sonra fayda sağlayamamaktadır. Örneğin; kırsal yaşamda öküz-trak-
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tör, eşek-araba ve köpek-sürü bekçisi iken günümüz kent ortamında köpekler-

den böyle bir görev beklenmemektedir. Bu mantıkla yetişen bazı insanlar ba-

zen sokak hayvanlarına karşı olumsuz davranışlar sergileyebilmektedir. An-

cak insanlar, bu canlılarla aynı ortamı paylaştığı için sokak hayvanlarına 

saygı duyulması gerekmektedir. Kırsal yaşamda insanlar hayvanlardan 

fayda sağlarken; kent yaşamında ise insanların hayvanlara yiyecek verme ve 

barınak yapma gibi çeşitli konularda fayda sağlaması gerekmektedir.” (KK- 

3). 

1.3. Temel Gıda Temini, Halk Mutfağı, Pazar Yerleri ve Organik Üretim 

Süreçlerine Yönelik Bulgular 

Çanakkale kent merkezi kapsamında temel gıda temini, pazar yerleri 

ve organik üretim süreçlerine dair bilgiler, kaynak kişilerin üretici-tüketici 

kimliği dikkate alınarak toplanmıştır. Bu doğrultuda üretici, tüketici ve 

hem üretici hem de tüketici konumundaki kişilerin konu başlığı özelinde 

dikkat ettiği hususlar şu şekildedir: 

Temel gıda temini ve seçiminde il özelindeki yerel markalar ile uzun 

yıllar devam eden alışkanlıklar ve kırsal bölgelerdeki doğal ürünler belir-

leyici olmaktadır: “Süt ürünleri ve diğer temel besin maddelerini satın alırken 

doğal olan ve yıllardır güvenle tükettiğim ürünler olmasına dikkat ederim. Özel-

likle ambalajlı süt ve süt ürünlerinin satın alınmasında Çanakkale’deki yerel mar-

kalar tercih edilmektedir. Yumurta vb. ürünleri ise dışarıdan doğal olarak temin 

ederim.” (KK-13). 

Çanakkale kent merkezindeki temel gıda temini sürecinde farklı se-

beplere bağlı olarak Çanakkale kırsalı ile kurulan etkileşim de önemli bir 

rol oynamaktadır: “Ben kırmızı et ihtiyacımı her sene düzenli olarak Gökçeada 

ve Bozcaada’daki tanıdıklarım vasıtasıyla karşılamaktayım. Bunun sebebi, ada-

larda yetiştirilen hayvanların etinin diğer bölgelerde yetiştirilen hayvanlara göre 

daha lezzetli olmasıdır. Zira adalardaki hayvanlar doğal ve temiz ortamda yetiş-

tirilip beslenmektedir.” (KK- 2, KK-17). 

“Ayvacık/Behramkale’de kendimize ait zeytinliklerimiz olduğundan yemek-

lik zeytin, zeytinyağı ve sabunumuzu kendimize ait zeytinleri hasat zamanında 

topladıktan sonra sabun ve yağ yapmasını bilen tanıdıklarımıza götürerek yaptır-

maktayız.” (KK- 10). 

Çanakkale kent merkezindeki apartman vb. toplu konutların bahçe 

vb. alanlarında kent sakinleri tarafından imece usulü ile sebze-meyve üre-

timi gerçekleştirilmektedir: 
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“Çanakkale kent merkezindeki apartman vb. yerleşim yerlerinde kullanılabi-

lir alanlarda sebze ve meyve yetiştiren kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler, 

kendi ihtiyaçlarını doğrudan karşılayarak ekonomik açıdan tasarruf sağla-

mak istediği gibi aynı zamanda üretme hissini yaşamak için de yapmaktadır. 

Çanakkale kent merkezinde bulunan bahçe vb. alanlarda sebze ve meyve ye-

tiştirirken insanlar köy ortamında edindiği tarıma yönelik pratik bilgilerine 

de başvurmaktadır.” (KK-1). 

  

Çanakkale kent merkezinde sebze-meyve yetiştiriciliği yapılan bazı apartman 

bahçeleri. 

Çanakkale kırsalında gerçekleştiren tarımsal faaliyetler sonucunda 

elde edilen doğal ya da organik menşeili tarım mahsullerinin temini ve 

kent merkezinde satışı çeşitli kooperatifler aracılığıyla yapılmaktadır:  

“Son yıllarda doğal ve organik ürüne ulaşmak oldukça zor bir hale gelmiştir. 

Bu sebeple biz kooperatif olarak tanıdığımız üreticiden aldığımız doğal ürün-

lerin satışını yapmaktayız. Ayrıca Türkiye’deki tarımsal kalkınma koopera-

tiflerinin ürünlerini de güvenli olduğu için satmaktayız. Bazı müşterilerimiz 

ürünlerin organik olup olmadığı hakkında soru sormaktadır. Elimizde orga-

nik olarak satılan tek ürün zeytinyağıdır. Ancak yaklaşık bir senedir fiyatı 

yüksek olduğu için bu ürün satılmamaktadır. Çanakkale’de yaşayan insan-

ların organik ürün temin etmesindeki en büyük sıkıntı bu ürünlerin güveni-

lirliği ve yüksek fiyatıdır.” (KK-1). 

Gerek Çanakkale kent merkezinin gerekse de çevredeki büyük illerin 

ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Çanakkale kent merkezine yakın 

olan kırsal yerleşimlerde tarımsal faaliyetler yerli niteliğe sahip tohumlar 

ile yapılmaktadır:  

“Kooperatif olarak Çanakkale İntepe’de 22 dönümlük bir arazi kiralayarak 

civardaki köylülerin de katılım ve desteği ile geçen yıl yerli nohut ektik. No-

hut hasadından sonra emeği geçen herkese birer ton nohut dağıttık. Bu sene 
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de ata tohumu projesi kapsamında karakılçık buğdayı ekeceğiz. Ayrıca Ça-

nakkale Kepez’de ata tohumu ekilebilecek olan bir bölge daha keşfettik. Bu 

sayede Çanakkale’de ata tohumunun yaygınlaştırılarak tüketilmesini amaç-

lamaktayız. Yine atalık tohumdan elde edilen 8 tonluk unumuz da mevcut-

tur. Atalık tohumdan elde edilen unlara İstanbul Şişli Belediyesi’nden gelen 

talep doğrultusunda belediyeye satışını gerçekleştireceğiz. Çanakkale Beledi-

yesi tohum sandığı projesiyle üreticilere ücretsiz tohum vererek tarımsal is-

tihdamı sağlamaktadır. Ancak bu uygulama bazı riskler taşımaktadır. Bu 

risklerin en önemlisi ise ekilen buğdayların arasına karışan farklı buğday to-

humlarıdır. Bu durumda atalık buğday tohumu ekilen arazide farklı çeşitte 

buğdaylar da çıkmaktadır. Bir dönüm arazide sanayi tipi buğdaydan 500-

600 kilogram hasat yapılırken ata tohumu buğdaylara gübre de atılmadığın-

dan 150-200 kilogramlık bir hasat elde edilmektedir.” (KK-1). 

Doğal ve organik ürünleri diğer ürünlerden ayıran en önemli unsur, 

bu ürünler aralarındaki ciddi fiyat farkı ve üretim aşamasında kullanılan 

gübre vb. maddelerin içeriğidir:  

“Çanakkale kent merkezinde yaşayan insanlar doğal ve organik ürüne erişme 

konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Ben insanlara doğal ve organik ürün temini 

hakkında bilgi versem de bu bilgiler dikkate alınmamaktadır. Bir ürünün 

sahte içeriğe sahip olup olmadığı düşük fiyattan anlaşılmaktadır. Bir ürünün 

doğal veya organik olabilmesi için kimyasal içerikli fenni gübre yerine orga-

nik gübre kullanılmalıdır.” (KK- 8). 

Doğal ya da organik ürünlerin yetiştirilmesi hususuna üretici gözün-

den bakıldığında üretim sürecinde kullanılan kimyasal maddeler ve eko-

nomik gerekçelerin ön planda tutulduğu görülmektedir:  

“Çanakkale kent merkezine yakın bölgelerde organik tarım yapılmak üzere 

arazi alıp organik tarım ürünü yetiştiren kişiler olsa da zamanla etrafların-

daki tarlalarda ilaçlı tarımın yapılması organik ürünlerin yapısını olumsuz 

anlamda etkilemiştir. Zira ilaç vb. kimyasal maddeler rüzgâr vb. yollarla or-

ganik tarım sahasına bulaştığı için organik tarım ürünü elde edilememiş ve 

buna yönelik faaliyetler de durdurulmuştur. Günümüzde etrafında ilaçlı ta-

rım yapılan organik tarım alanlarına “iyi tarım” adı verilmektedir. Bu şe-

kilde elde edilen tarım ürünleri devlet desteği ile verilen gübre vb. yardımlar 

ile organik olmasa da tamamen doğaldır. Bazı üreticiler, tarlalarında kullan-

dığı kimyasal ilaçların ödemesini hasat sonunda nakit ya da tarım ürünü 

olarak gerçekleştirdiği için kimyasal ilaç kullanmaktan vazgeçmemektedir. 

Bu anlamda doğal ya da organik ürünlere göre daha düşük fiyatlarla satılan 
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kimyasal içerikli tarım ürünleri, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan vatandaş-

lar tarafından tercih edilmektedir.” (KK- 16). 

Çanakkale kent merkezindeki nüfusun geçmişe oranla artması ve bu 

doğrultuda hızla gelişen betonlaşma süreci kent merkezine bağlı bazı ma-

hallelerde haftalık rutin bir şekilde kurulan semt pazarlarının günümüzde 

ortadan kalkmasına zemin oluşmuştur:  

“Geçmiş yıllarda semt pazarları Çanakkale kent merkezinde çok yaygındı. 

Cevat Paşa Mahallesi’ndeki Salı Pazarı, Barbaros Mahallesi’ndeki Pazar Pa-

zarı vb. pazar yerleri bulunmakta idi. Ancak hızla gelişen kentleşmeden do-

layı çevre kirliliği, araç parkı sorunu vb. sıkıntılar üzerine yapılan şikâyetler 

üzerine 10-15 sene evvel kaldırılmıştır. Geçmişte pazar alışverişi için sadece 

sokağa inmek yeterli iken günümüzde yürüme mesafesinde ve karışık bir dü-

zene sahip olan cuma pazarına gidilmektedir.” (KK- 12). 

Günümüzde Çanakkale kent merkezindeki en işlek pazar yeri “Cuma 

Pazarı” olup haftanın üç günü hizmet vermektedir. Çanakkale kent mer-

kezi nüfusunun büyük bir kısmının pazar alışverişini gerçekleştirdiği bu 

alan kent merkezinin ortasında yer alması bakımından nispeten kolay ula-

şıma sahip bir konumda bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın konusu 

dikkate alındığında kent merkezi sakinlerinin pazar yerinde yaptıkları 

alışverişlerde dikkat ettikleri unsurlar şu şekildedir: 

“Cuma pazarından yerli tohum mahsulü olan domates satın aldım ve o do-

matesin tadını aldığımda çocukluk dönemimi hatırladım. Bu nedenle artık 

domates ihtiyacımı o satıcıdan karşılamaktayım. Satın aldığım domatesin fi-

yatı diğer domateslerden daha pahalı olsa da önemli olan bu ürünün tadı ve 

doğallığıdır. Eskiden satın aldığım biberleri kızarttığımda hem tadı hem de 

kokusu varken artık günümüzde neredeyse hiçbir meyve ve sebzenin bu özel-

liği kalmamıştır. Çanakkale kent merkezinde açılan organik pazarları daha 

önce duymasam da böyle bir oluşuma Çanakkale’de ciddi şekilde ihtiyaç du-

yulmaktadır. Fakat son dönemlerde gerçekleşen aşırı fiyat artışları ve bozu-

lan ekonomik yapı, dar gelirli insanların bu ürünleri isteseler de temin edip 

tüketmesine engel olmaktadır. Düşük gelirli insanlar mecburen fiyatı daha 

uygun ürünlere yönelmektedir.” (KK- 12). 

Çanakkale kent merkezi özelinde son dönemlerde “organik” içerikli 

ürün satan dükkânlar açılmaktadır. Çalışma için gerçekleştirilen saha 
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araştırması kapsamında ziyaret edilen dükkânlarda, çevre illerde üretile-

rek paketlenen organik4 içerikli ve sertifikalı5 ürünlerin satışı yapılmakta-

dır. 

 

 

Son yıllarda Çanakkale kent merkezinde açılan ve organik ürün satan 

dükkânlardan bir görünüm. 

Çanakkale Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve 4 Eylül 2021 ta-

rihinden beri faaliyet gösteren Cumartesi Pazarı da (Harmanlık Üretici ve 

Kooperatifler Pazarı) doğal ve organik ürün çeşitliliği bakımından önem 

arz etmektedir. Çanakkale merkez ve ilçelere bağlı köylerde üretilen bu 

ürünler arasında özellikle ev yapımı salça ve tarhana, tıbbi ve aromatik 

bitki özlerini içeren kremler, doğal solucan gübresi, yerli tohumdan elde 

edilen tahıllar oldukça ilgi görmektedir. Bulunduğu coğrafi konum itiba-

riyle Çanakkale’nin büyük illere yakın ya da komşu olması tersine göç6 

hareketlerinin yaşanmasına neden olmaktadır. Kent merkezinde yapılan 

derleme çalışmaları sonucunda “Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pa-

zarı” bünyesinde tersine göç hareketi ile İzmir’den Çanakkale’nin Bayra-

                                                             
4 Çanakkale kent merkezine bağlı Barbaros Mahallesi’nde bulunan “Organik Pa-

zarı”nda satılan ürünlerden bazılarının çevre illerde üretilip paketlenen makarna, 

sabun vb. organik ürünler olduğu ve aynı zamanla dükkân içerisindeki bazı ürün-

lerin organik menşeili bir sertifikaya sahip olmaksızın ambalajlı olarak satılan 

ürünler olduğu gözlemlenmiştir. 
5 Çanakkale kent merkezindeki 17 Burda AVM’de bulunan “Organik Yaşam Mar-

keti”nde satılan ürünlerin organik vb. sertifikalara sahip olduğu gözlemlenmiştir. 
6 “Tersine göç” ve “postmodern yerel” kavramları hakkında ayrıntılı bilgi için bk. 

(Özdemir, 2022). 
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miç ilçesine bağlı Zeytinli köyüne yerleşerek doğal ve organik üretim ya-

pan çiftçiler bulunmaktadır. Bu süreçte etkili olan faktörler kaynak kişi-

mizce şu cümlelerle ifade edilmektedir:  

“2019 senesinde annem, babam ve erkek kardeşimle İzmir Urla’dan Çanak-

kale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Zeytinli Köyü’ne gelerek organik tarım yap-

maya karar verdik. Ben ilk olarak 2018 senesinde İzmir’deki evimde televiz-

yon izlerken hayatı sorgulamaya başladım ve ilk olarak birkaç yerde gönüllü 

olarak çiftçilik yapmaya başladım. Daha sonrasında ailemde bu fikri ben 

uyandırdım. Aileme ileride dünyada ciddi bir gıda krizi yaşanacağını ve buna 

karşı bir önlem almamız gerektiğini belirttim. Bu doğrultuda öncelikle İzmir 

Seferihisar’dan başlayarak tarım arazisi aramaya başladık ve bu iş için en 

uygun yerin Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi olduğuna karar verdik. Ailemde 

ve bende bazı sağlık sorunları olduğu için doğal ve organik besin almamız 

gerekmekte idi. Tarım arazisi seçerken en çok dikkat ettiğimiz hususlar ara-

sında kent merkezine uzak olması, toprağın daha önceden işlenmemiş olması 

ve civarda da kimyasal ilaç kullanımına bağlı tarımın yapılmaması gibi un-

surlar vardı. Bunların yanı sıra dikkat ettiğimiz bir diğer faktör ise seçtiğimiz 

alanda su sıkıntısının olmaması idi. Biz tarlayı seçtiğimiz zaman bu alana 

su yeni gelmişti. Dolayısıyla su bulunmadığı için bu bölgede daha önce ilaçlı 

tarım yapan kişiler de yoktu ve toprak temizdi. Tarlayı satın aldıktan sonra 

birkaç ağaç ektik ve İzmir’e geri döndük. Bu süreçte pandemi çıkınca İz-

mir’den taşınıp Bayramiç Zeytinli Köye taşınmamız için de gerekli koşullar 

oluşmuş oldu. Hem bizim hem de hayvanlarımızın konaklayacağı yerleri biz 

inşa ettik. Köye yerleştiğimiz zaman başlangıçta köylüler bize yabancı gözü 

ile baktı. Bu süreçte bize aynı köye daha önce yerleşmiş olan Kürt bir aile 

destek verdi. Onlar sayesinde biz bu süreci rahat atlattık. Kendileri de böyle 

bir sıkıntı yaşadıkları için bize sahip çıktı. Çanakkale’ye yerleştikten sonra 

İzmir veya eğitim gördüğüm İstanbul’u kesinlikle özlemedim. Bana nereli 

olduğum sorulduğunda ise Çanakkale demekten memnuniyet duymaktayım. 

Çünkü Çanakkale benim hem doyduğum hem de kendimi rahatlıkla ifade ede-

bildiğim bir şehir.” (KK-5). 

Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı’nda, Çanakkale’ye bağlı 

kırsal alanlarda yetiştirdiği doğal ve organik ürünlerin satışını yapan ter-

sine göç örneği sayılabilecek çiftçiler, üretim ve adaptasyon sürecine bağlı 

olarak çeşitli çözümler ararken birtakım sorunlarla da karşı karşıya gele-

bilmektedir:  
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“Tarlaya ürün ektikten sonra iş gücüne ihtiyaç duyduğumuz için Ta-

TuTa’ya7 başvurduk. Bu anlamda TaTuTa8 çiftliğimize denetime gelerek ko-

naklama şartları, üretilen ürünler, hayvanların yetiştirilme şartları, toprak 

analizi vb. hususları araştırdı. Biz bu hususlar arasında köylülerin tavuklara 

yem verin demesinden dolayı yem verdiğimiz için TaTuTa’nın ekolojik çiftlik 

merkezli hayvan şartlarına takıldık. Zira köylünün önerdiği yem fenni yemdi 

ve biz bunu bilmiyorduk. Bu nedenle marketlerde ya da pazarlarda köy yu-

murtası adı altında satılan çoğu ürün aslında ambalajlı yumurtalardan fark-

sızdır. Biz, çiftliğimizdeki kümes hayvanlarımıza balık artıkları, peynir altı 

suyu, fermente arpa ve buğday ile beslemekteyiz. Balık artığını vermemizin 

sebebi tavuklarımızdaki fosfor değerini yükseltmek içindir. Buğday ve arpa 3 

gün boyunca fermente edildikten sonra tavuklara verilmektedir. Bu işlem 

için kovanın üçte birine arpa koyduktan sonra kalan kısım su ile doldurularak 

peynir altı suyu ve turşu suyu ilave edilmektedir. Karışım üç gün boyunca 

bekletilip fermente edildikten sonra bu karşımı tavuklarımıza 15 gün bo-

yunca tüketmesi için vermekteyiz. Bu uygulama sayesinde tavuklarımızdan 

elde ettiğimiz doğal ve organik yumurtalar daha lezzetli olup sarı rengi diğer 

yumurtalara göre daha farklıdır.” (KK-5). 

“Çiftliğimizde doğal koşullar altında ürettiğimiz ürünler çiftliği bulunduğu 

köy sakinleri tarafından fiyat yüksekliği vb. bahanelerden dolayı tercih edilip 

satın alınmamaktadır. Köyde gördüğümüz en vahim durum köydeki yerli 

üreticilerin ürettiği güzel ürünleri kendilerine ayırıp diğer ürünleri satma-

sıdır. Biz kendimizin tüketmediği herhangi bir ürünü başkasına asla verme-

yiz. Harmanlık Pazarı’ndaki tezgâhımızda satmakta olduğumuz ve aynı za-

manda kendi ürünümüz olan doğal içerikli kremleri satarken bile bu hususa 

dikkat etmekteyiz.  Üretici konumundaki köy sakinleri ile aramızda zaman 

zaman üretim sürecine dair bilgi alışverişi olsa da üretici köylüler bizim ver-

diğimiz bilgileri farklı sebeplerden dolayı uygulamamaktadır. Belki de bu du-

rumun ortaya çıkmasında insanların ekonomik düzeyinin kötü anlamda de-

ğişmesi de etkili olmuştur. Ekonomik bozukluk aynı zamanda insanlardaki 

ahlak erozyonunun artmasına da sebebiyet vermiştir.” (KK-5). 

                                                             
7 TaTuTa “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” 

hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (https://wwoofturkey.org/tr/wwoof-nedir-tatuta-

nedir).  
8 TaTuTa’nın Türkiye ve Çanakkale’de bulunan bazı örneklemlerindeki işleyiş sü-

reci hakkında detaylı bilgi için bk. (Selvi ve Demirer, 2012; Aça, 2021). 
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“Lahana ve brokoli gibi kış sebzelerine tarla böcekleri tarafından ciddi zarar-

lar vermektedir. Bu nedenle market ya da manav raflarındaki hasarsız görü-

nüme sahip olan lahana ve brokoli sebzelerini zararlı böceklerden korumak 

için kesinlikle kimyasal ilaç verilmektedir. Biz ise geçen kış ektiğimiz bu 

ürünlere meşe külü serptik ve böceklerin verdiği zararı doğal bir çözüm ile 

en aza indirgedik. Bu kış ise meşe külünün yanı sıra tespih ağacı yağı koy-

mayı planlıyoruz.” (KK-5). 

Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı’nda hem doğal solucan 

gübresi kullanılarak üretilen ürünlerin satışı hem de kent merkezinde do-

ğal ve organik ürün üreten kişiler için doğal solucan gübresinin satışı ya-

pılmaktadır. Doğal solucan gübresinin elde edilme süreci ile kullanım 

özellikleri, kaynak kişimiz tarafından şu şekilde aktarılmıştır:  

“Solucan gübresinin hammaddesi fermente haldeki inek gübresidir. Bu ham-

maddeye ‘mama’ veya ‘solucan maması’ da denmektedir. Çanakkale ilinde, 

fermente inek gübresinin temin edildiği birkaç çiftlik bulunmaktadır. Bu çift-

liklerden alınan fermente inek gübresi beton bir zemin üzerine dökülerek ya-

yılmaktadır. 45 gün boyunca bu gübrenin içerisine azot yapması için yeşil 

çimen parçaları, nemini alması için saman ile kahve ve çay gibi organik özel-

liğe sahip evsel atıklar koyularak karıştırılıp sulanmaktadır. Bu işlem 45 gün-

lük süreç içerisinde her hafta gerçekleştirildikten sonra karışımının üzeri bir 

branda ile kapatılmaktadır. Bu karışıma su verilmesinin sebebi ise içerisin-

deki zararlı sayılabilecek oluşumların akmasını sağlamaktır. 45 günlük süre-

nin tamamlanmasının ardından başlangıçta sarı renkli solucan maması si-

yahlaşmaktadır. Siyahlaşan solucan maması elekten geçirildikten sonra solu-

canlara verilmektedir. Solucan gübresinde kullanılacak olan solucanların 

cinsi verimliliği etkilemektedir. Gen haritası çıkartılan sertifikalı solucanlar 

-özellikle kırmızı renkli Kaliforniya solucanı- satın alınmaktadır. Hazırlanan 

mama, solucanlara 4 günde bir verilmekte ve verilen mama 2-3 gün içeri-

sinde tüketilmektedir. Solucanlar mamayı tükettikçe biriken solucan gübresi 

her 70 cm’de solucanlara zarar verilmeden kesilerek alınmaktadır. Solucan 

gübresindeki en önemli madde solucanların salgılamış olduğu sölom sıvısı-

dır. Bu sıvı, bitkilerdeki organik madde miktarını artırarak bitkilerin soğuk, 

hastalık vb. unsurlara karşı direncini artırmaktadır. Ayrıca bu sıvı bitki kök-

lerini de besleyici ve geliştirici bir niteliğe sahiptir. Solucan gübresi katı veya 

sıvı halde üretilebilmektedir. Çanakkale kent merkezinde solucan gübresini 

üretimde kullanan kişiler bulunmaktadır. Ayrıca Harmanlık Pazarı’nda üre-

tici ve tüketici arasında ekolojik bilgi paylaşımı oldukça fazladır. Bu süreçte 

hem üreticiler hem de tüketiciler birbiri ile bilgi paylaşmakta ve paylaşılan 
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bu bilgiler çoğunlukla uygulanmaktadır. İnsanlar geçmişte solucan gübre-

sini duyduklarını ifade etseler de hiç uygulamadıklarını dile getirmişlerdir.” 

(KK-16). 

Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı’na gelen tüketicilere üretici 

gözünden bakıldığında şu hususlar dikkat çekmektedir:  

“Harmanlık Pazarına en çok kadınlar ilgi göstermektedir. Pazara gelen genç 

nüfusun sayısı az iken en çok 40 yaş ve üzeri insanların sayısı fazladır. Yine 

buraya gelen insanların eğitim düzeyleri yüksektir ve büyük bir çoğunluğu 

üniversite mezunu bilgili kişilerdir. Bazı tüketiciler istedikleri ürünleri göre-

meyince bize sebebini ya da üretip üretememe durumunu sormaktadır. Bu-

rada üretici ve tüketici arasında bilgi alışverişi bulunmaktadır. Örneğin; her-

hangi bir konu hakkında bilgi sahibi olan bir tüketici bize bilgi verirken biz 

de çiftliğimizde uyguladığımız ekolojik üretime dayalı bilgileri onlarla pay-

laşmaktayız.” (KK-5). 

  

Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı’ndaki pazar tezgâhlarından görü-

nümler. 

Çanakkale kent merkezinde gerçekleştirilen saha araştırmaları kapsa-

mında kırsal düzlemde edinilen geleneksel ekolojik bilginin halk mutfa-

ğına dönük kullanımlarındaki azalma, kırsalda alınan sonucun kentsel or-

tamda alınamamasına sebep olmaktadır: “Oğlak veya kuzunun şirdeninden 

elde edilen ve oğlak/kuzu mayası dediğimiz parça peynir suyu ile ıslatıldıktan 

sonra peynir yapımında kullanılır. Oğlak/kuzu mayasından peynir yapmayı kent 

merkezine taşındıktan sonra da yaptım ancak istediğim gibi olmadı.” (KK-13). 

Yiyecek maddelerini kent merkezinde muhafaza etme şekillerinde ise çe-

şitli doğa olaylarına bağlı olarak kırsalda edinilen tecrübelerden faydala-

nıldığı görülmektedir: “2003 senesindeki kışta aşırı kar yağışı ve fırtınadan do-

layı Çanakkale kent merkezinde bir hafta boyunca elektrikler kesikti. Bu nedenle 

buzdolabında bozulabilecek ürünleri, köyde öğrendiğimiz şekilde balkonumuzda 

biriken kar yığının içerisine koyup muhafaza ederek tükettik.” (KK-13). 

1.4. Kişisel Bakım ve Süslenmeye Yönelik Bulgular 
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Çalışmanın veri toplama aşamasında Çanakkale kent merkezinde ya-

pılan görüşmeler neticesinde kişisel bakım ve süslenmeye yönelik tespit 

edilen uygulamalar şu şekildedir: 

Kozmetik sanayisinin henüz gelişmediği ve buna bağlı olarak kozme-

tik ürünlerinin de henüz yeterince yaygınlaşmadığı dönemlerde özellikle 

saç boyası ve saç bakımına karşı duyulan ihtiyaç doğal ürünlerden ve bu 

ürünler ile yapılan karışımlardan elde edilmiştir: “Saç boyası olarak kullanı-

lan kınanın renginin koyulaştırılması adına kınanın içerisine ceviz ağacının yap-

rağı koyulduktan sonra karıştırılmaktadır. Ayrıca bu işlemi yapmak için kına içe-

risine demli çay da koyulmaktadır.” (KK- 13).  

Bazı kabuklu kuruyemişlerin yenilebilen kısmındaki dış tabakada bu-

lunan yağ, çeşitli işlemlerin ardından ortaya çıkartılarak hem cilt bakı-

mında hem de makyaj yapımında kullanılmıştır: “Kabuğundan çıkartılan 

badem ve ceviz içinin, uçtaki sivri kısmı yakıldıktan sonra ortaya çıkan siyah 

renkli madde, içerisinde yağ da barındırdığından kaşlara ve kirpiklere sürülmekte 

olup bu işleme ‘yağlı kara’ adı verilmektedir.” (KK- 10). 

Kişisel bakım ve süslenme için geliştirilen yöntemler arasında süs bit-

kilerinin çiçeklerinde bulunan renklerin farklı aşamalardan geçirilerek 

kullanıldığı tespit edilmiştir:    “Gül goncaları renklerine göre toplanıp ayrıl-

dıktan sonra bir havan içerisinde iyice dövülerek rengini dağıtması beklenir. Bu 

işlemin ardından ezilen gül goncalarına biraz su eklendikten sonra iyice karıştırı-

lır. Bu karışım yanaklara allık dudaklara ise ruj yerine geçmek suretiyle sürülür.” 

(KK- 14). 

Kadınlar kadar erkekler de kişisel bakım ve süslenmeye önem vermiş-

tir. Bu doğrultuda erkekler, kadınların geliştirdiği yöntemler ile benzer ni-

telikte bazı pratikler geliştirmiştir: “Erkekler, bıyıklarını boyamak için şişe ge-

çirdikleri kabuklu fındıkları kullanmaktadır. Bu fındıklar şişe geçirildikten sonra 

çevrilerek ateşte ısıtılmak suretiyle fındık kabuğunun dış yüzeyinde oluşan siyah 

renkli is bıyıklara sürülmektedir. Bu yöntem ile boyanan bıyıklar bir hafta bo-

yunca boyasını kaybetmemektedir.” (KK-2). 

Günümüzde her ne kadar sanayileşme süreci ve teknolojik gelişme-

lere bağlı bir şekilde kişisel bakım, süslenme ve ev kozmetiğine yönelik 

ürünler çeşitlilik gösterip kullanım açısından yaygınlaşsa da insan vücudu 

için zararlı kimyasal madde içeren bazı güncel kozmetik ürünlerinin kul-

lanımına karşı doğal nitelikteki ürünler tercih edilmektedir: 
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“Kabak lifi, kabak bitkisinin etli kısımları atıldıktan sonra geriye kalan iske-

letimsi yapısının kurutulması ile oluşmaktadır. Doğal olduğu için tercih edi-

len kabak lifi kuru iken sert, ıslak iken yumuşak bir yapıya sahip olup banyo 

lifi olarak kullanılmaktadır. İnsanlar genellikle suni süngerlerin içerisinde 

barındırdığı kimyasal maddelerden korunmak için kabak lifini tercih etmek-

tedir.” (KK- 4). 

“Oda kokuları zehirli toksit maddeler içerdiğinden oda kokusu olarak doğal 

yöntemlerle damıtılarak elde edilen lavanta yağı kullanılmaktadır. Lavanta 

yağı, odalardaki koltuk vb. eşyalar üzerine damlatılarak kullanıldığı gibi boş 

haldeki kullanılmamış sprey kutuları içerisine su ile karıştırılarak da odalara 

sıkılmaktadır.” (KK-5). 

Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı’nda satış faaliyeti gösteren 

çiftlik sahibi üreticiler, kendi çiftliklerinde ürettikleri organik kremlerin 

yapım aşaması şu şekilde anlatmaktadır:  

“Tezgâhta sattığımız doğal kremleri ben yapmaktayım. Bu amaçla çiftliğimizi 

kurduğumuz ilk zamanlarda çiftliğin etrafına tıbbi ve aromatik bitkiler ektik. 

Bu kremlerin içeriğini hazırlarken uzman kimyager bir arkadaşımdan destek 

aldım. Kendisi bana, kendi yetiştirdiğimiz aynısefa bitkisinden krem elde 

edersem daha şifalı olacağını söyledi. Bu kremin içeriğinde Hindistan cevizi 

yağı, kakao yağı, lavanta yağı ve gerçek balmumu kullanılmakta olup bir gün 

içerisinde hazırlanmaktadır. Balmumu benmari usulüyle eritilmektedir. Bu 

usule göre kaynayan suyun sıcaklığı ve yaydığı buhar ile ısıtma işlemi ger-

çekleştirilmektedir. Balmumu eritildikten sonra Hindistan cevizi yağı ve ka-

kao yağı ilave edilmektedir. Yağların yanmaması için ısı kontrolü yaptıktan 

sonra aynısefa yağı koyulmaktadır. Sonrasında lavanta yağı ile eczaneden te-

min ettiğim E vitamini eklenerek kaplara koyulmaktadır.” (KK-5). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen yağlar ve bu yağların oluş-

turduğu karışımlar da etki ettikleri unsurlara göre kişisel bakım uygula-

malarında kullanılmaktadır. Dinç’in belirttiği üzere (2022: 122) cilt üzerin-

deki yenileyici, yumuşatıcı ve nemlendirici etkisiyle özellikle zeytinyağı 

yöre genelindeki kozmetik uygulamalarının hemen hepsinde sıklıkla baş-

vurulan bir hammadde olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim aşağıdaki 

örnekte de etken maddelerden birinin zeytinyağı olduğu açıkça görül-

mektedir: 

“Lavanta yağı, kantaron yağı ve zeytinyağı karıştırıldıktan sonra elde edilen 

karışım besleyici özelliğe sahip olduğundan banyo sonrasında saça sürülmek-

tedir. Kekik yağı cildi temizleyici bir etkiye sahip olduğundan ciltte meydana 
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gelen akne vb. oluşumların temizlenmesinde sürülerek kullanılmaktadır. Ay-

nısefa bitkisinden elde edilen yağ ise güneşten kaynaklanan cilt lekeleri ile ka-

şıntı ve egzamaya karşı kullanılmaktadır.” (KK-5). 

 

 

1.5. Halk Hekimliği ve Halk Baytarlığına Yönelik Bulgular 

Kent merkezinde “halk hekimliği”ne yönelik tespit edilen uygulamalar 

ve bu kapsamda alınan tedbirler şu şekildedir: 

Çanakkale kent merkezinin zaman içerisinde deniz kıyısına paralel 

yönde gelişim göstermesi hem deniz hem de tatlı su avcılığına dönük faa-

liyetlerin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu durumun doğal bir sonucu 

olarak sucul alanlarda avlanan bazı canlılar halk hekimliği uygulamala-

rında kullanılmaktadır:  

“Bölgede eşkina olarak da bilinen kaya levreğinin kafasında bulunan taşın 

limon suyunda eritilerek içilmesi böbrek taşına ve böbrek rahatsızlıklarına iyi 

gelmektedir. Ayrıca Kumkale’deki Kırk Gözler Çayı’nda bulunan yılan balı-

ğının eti yenildiği takdirde romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelmektedir.” 

(KK-6). 

“Deniz süngeri yakıldıktan sonra ortaya çıkan kül, bal ile karıştırılıp öksürük 

sıkıntısı yaşayan çocuklara yedirilmektedir. Ayrıca yine öksürüğe karşı deniz 

kadayıfı ve hatmi çiçeğini, kısık ateş içerisindeki sütün içerisine ilave edildik-

ten sonra kaynatılarak içmektedir.” (KK- 4). 

İnsan bedenine zarar veren çeşitli böceklerin ısırık veya sokma gibi 

eylemlerine maruz kalmamak adına alınan tedbirler arasında bitki kulla-

nımı dikkat çekmektedir. Isırık veya sokma olayının meydana gelmesi du-

rumunda gerçekleştirilen halk hekimliği pratiklerine bakıldığında ise bu 

pratiklerde kullanılan sağaltıcı özelliğe sahip eşya ya da nesnelerin kırsal 

ve kentsel yaşam formundan izler taşıdığı görülmektedir: “Sivrisinek ısı-

rıklarından korunmak için pencere kenarlarına fesleğen koyulmaktadır. Arı sok-

masında ise arının soktuğu yerdeki ağrının ve kızarıklığın azaltılması için salça, 

çamur, diş macunu ve altın yüzük sürülmektedir.” (KK- 12, KK- 13, KK- 14).  

İnsan hayatının önemli aşamalarını kapsayan (doğum-evlenme-as-

kerlik-sünnet-ölüm vb.) geçiş dönemi uygulamaları, bünyesinde halk bi-

limi şubeleriyle ilişkili pek çok unsuru barındırmaktadır. Bu bağlamda, 

doğum öncesinde gerçekleştirilen ve halk hekimliği ile ilişkili olduğu tes-
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pit edilen bir uygulama şu şekildedir: “Gebe kalmak isteyen kadınlar tarafın-

dan içerisine Meryem Ana otunun koyulup bekletildiği su, günde 3 defa içilmek-

tedir.” (KK- 15). 

Doğada çeşitli formlarda (ağaç, çiçek vb.) bulunan bitkilere ait yağ, 

sıvı, meyve, yaprak vb. nitelikler, halk hekimliği uygulamalarının çeşitli 

aşamalarında şu şekilde kullanılmaktadır:  

Vücutta ortaya çıkan siğil vb. yaralara karşı incirin beyaz renkli sütü sürül-

mektedir.” (KK- 4, KK- 10). 

“Lavanta yağı kantaron yağı ile karıştırıldığında yaşlılarda görülen eklem 

ağrılarının giderilmesinde kullanılmaktadır. Kantaron yağı ise yanık yarala-

rına karşı kullanılmaktadır.” (KK-5). 

“Altın otu veya diğer adıyla ölmez çiçek süs olarak kullanıldığı gibi sıcak 

suda demlenip çay şeklinde tüketildiği zaman böbrek taşına iyi gelmekte ve 

karaciğeri düzenlemektedir.” (KK- 5). 

“Solunum sıkıntısı çeken küçük çocukların rahat nefes alabilmesi ve burnu-

nun açılması için buhur9 yakılmaktadır.” (KK- 10). 

Kent merkezinde “halk baytarlığı”na yönelik tespit edilen uygulama-

ların ve alınan tedbirlerin ağırlıklı olarak evcil hayvanlar etrafında şekil-

lendiği gözlemlenmiştir. Kırsal yaşam düzeninden farklı olarak kent mer-

kezindeki ev ortamında ve kafeste beslenen kanatlıların bakım ve sağaltım 

aşamalarında tespit edilen uygulamalar şu şekildedir: “Muhabbet kuşla-

rında bit oluşumunu engellemek için kafesin altına lavanta, adaçayı, kekik ve 

defne yaprağı parçaları koyulmaktadır. Yine muhabbet kuşlarında dış kanamayı 

engellemek için kanayan bölgeye un sürülürken ishale karşı ise haşlanmış patates 

suyu içirilmektedir.” (KK- 14). 

Koku hassasiyetleri ve açık arazide av arama kabiliyetlerinden dolayı 

kara avcılığı faaliyetlerinde sıklıkla faydalanılan av köpeklerinin bu özel-

liklerini koruyabilmesi için alınan tedbirler doğrultusunda uygulanagelen 

halk baytarlığına yönelik sağaltıcı pratikler şunlardır: “Kara avcılığında kul-

lanılan av köpeklerinin koku duyarlılığını artırmak için köpeklerin burunları zey-

tinyağı ile ovulmaktadır. Aynı şekilde zorlu arazilerde patilerinin zarar görme-

mesi için de kına ve zeytinyağından elde edilen karışım av sonrasında köpeklerin 

patilerine sürülmektedir.” (KK- 17). 

                                                             
9 Çanakkale kent merkezinde satılan ve kullanılan buhur, sığla yahut günlük 

ağacının dış kabuğundan elde edilmektedir. 
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Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Çanakkale kent merkezinde 

de hem sokakta hem de ev ortamında yaşayan kedi ve köpeklerin sayısı 

oldukça fazladır. Bu durum zamanla ev ya da sokak ortamında yaşayan 

kedi ve köpeklerin etrafında, doğal ürünlerin de kullanımıyla birlikte halk 

baytarlığına yönelik çeşitli uygulamalarının gelişmesine zemin hazırla-

mıştır: 

“Hem siyah çay veya hem de ıhlamur çayı, doğal bir antibiyotik olduğundan 

soğuk halde pamuğa damlatıldıktan sonra kedilerinin gözlerinin temizlenme-

sinde kullanılmaktadır. Kabız olan kedilerin midesini rahatlatmak için şırınga 

yoluyla zeytinyağı içirilmektedir. İshal olan kedilere ise yoğurt, ayran, patates 

püresi ve pirinç lapası verilmektedir. Kedilerde bit ve pire oluşumuna karşı su 

içerisine sirke katıldıktan sonra pamuk ya da bez yardımıyla kedinin tüylerine 

sürülmektedir. Kedilerde tüy dökme sorununun önüne geçmek için haftada 

bir kez haşlanmış yumurta yedirilmektedir. Kedi ve köpeklerin açık yaralarına 

kantaron yağı damlatılmaktadır.” (KK- 9). 

1.6. Geleneksel Avcılık Bilgisine Yönelik Bulgular 

Kara ve deniz avcılığının yoğun olarak yapıldığı Çanakkale ilinde, 

kent merkezinin denize yakın ve kıyıya paralel bir şekilde hizalanması 

kara avcılığından ziyade deniz avcılığına yönelik bilgilerin gelişmesini 

sağlamıştır. Deniz avcılığında tespit edilen geleneksel avcılık bilgisine dö-

nük pratiklerin temelinde av sürecini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde 

etkileyen doğal karakterli unsurların uzun süre gözlemlenmesi yatmakta-

dır.  

Deniz avcılığında gerek ayın gerekse de güneşin konumu ve parlak-

lığı avlanacak olan deniz canlısının denizde yaşadığı derinlik ile deniz içe-

risinde hareket ettiği yönü tayin etmesinde büyük önem taşımaktadır. De-

niz avcıları tarafından edinilen bu bilgi sayesinde deniz canlılarının avlan-

ması şu şekilde gerçekleştirilmektedir: 

“Bazı deniz canlıları ayın ve güneşin konumuna ve parlaklığına bağlı olarak 

avlanmaktadır. Örneğin; barbun balığı dipte yaşadığı için güneş doğduktan 

2 saat sonra ve gün batımı gerçekleşmeden 2 saat önceki zaman aralığında 

avlanmaktadır. Yine kalamar ve bazı balık türleri ise ayın parlak olduğu za-

manlarda hem deniz yüzeyine yaklaşıp konum değiştirdiğinden hem de diğer 

deniz canlılarını avlayarak beslendiğinden bu dönemlerde avlanmaktadır.” 

(KK- 11). 
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Deniz özelindeki geleneksel avcılık bilgisinde gözleme dayalı dikkat 

edilen bir diğer husus ise av konumundaki deniz canlılarının bazı durum-

larda sergilediği davranışlardır. Avlanma sürecini kolaylaştıran bazı hay-

van davranışları şu şekildedir:  

“Deniz avcılığında uygulanan en eski avlanma yöntemlerinden birisi de ate-

şin kullanımıdır. Işığa duyarlı olan bazı balık türleri gördükleri ışığa yönel-

mektedir. Bir teneke içerisinde yakılan ateş deniz üzerinde gezdirilerek ateşin 

aydınlığı suya yansıtılır. Bu ışığı gören balıklar ışığı takip eder ve bir başka 

tekne de bu balıkların etrafını ağ içe çevirerek avlar. Ayrıca ‘şuna’ adı verilen 

bir balık türü, içerisinde bit yumurtaları bulunduran şuna otu ile beslendi-

ğinden yalnızca bu ot ile avlanmaktadır. Yine ahtapotlar da denizdeki parlak 

cisimlere yöneldiğinden ahtapot avlamak için muhtemel ahtapot yuvaları tes-

pit edildikten sonra bu yuvaların yakınlarına metal renkli parlak nesneler 

bırakılmaktadır.” (KK-17). 

Av sürecinde kullanılan araç-gereçlerin günümüzdeki durumun ak-

sine henüz teknolojik açıdan gelişmediği eski dönemlerde doğadaki bazı 

maddelerin fizik kurallarına bağlı özelliklerine dikkat edilerek bu madde-

lerin av sürecini kolaylaştırması amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir: 

“Deniz dibinin görülmediği zamanlarda önceden toplanan iri kum taneleri zey-

tinyağı ile karıştırıldıktan sonra denize serpilmektedir. Bu sayede kum ağırlığın-

dan dolayı dibe çökerken zeytinyağı su yüzeyinde kalarak denizin dibini ayna gibi 

yansıtmaktadır.” (KK- 11). 

1.7. Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisine Yönelik Bulgular 

Çanakkale kent merkezinde halk takvimi ve halk meteorolojisine iliş-

kin geliştirilen pratikler, insanın çevresine dönük gözlemlerine dayan-

maktadır. Bu anlamda göçmen kuşların hareketleri, çevrede sık rastlanan 

bazı ağaç türleri ile kanatlı hayvanların mevsimsel ve fiziksel özellikleri, 

deniz avcılığına yönelik bazı bilgi birikimleri bu gözlemler arasında yer 

almaktadır. 

Mevsim geçişleri ile hava sıcaklığının değişmesine yönelik göçmen 

kuşların ve diğer kanatlı canlıların hareketleri şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Kırlangıçların gelişi ilkbahar mevsiminin, gidişi ise kış mevsiminin haber-

cisidir. Bu nedenle kırlangıçlar gelince havalar ısınmaya, gittiğinde de hava-

lar soğumaya başlamaktadır. Yine kargaların ortaya çıkması da havaların so-

ğumasına işarettir. Kargalar sürü olarak ses çıkartıp farklı evlerin çatısına 
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konarsa bu durum havadaki ani değişimini göstermektedir. Martıların de-

nizden uzaklaşarak karaya konuşlanması ise denizde fırtına çıkacağının ha-

bercisidir.” (KK- 2). 

Kaynak kişilerimizin geçmişte Çanakkale kırsalında edindiği ve Ça-

nakkale kent merkezinde de hatırlayarak dikkat ettiği, halk takvimi ve 

halk meteorolojisine dönük tahminler ayva ve dut ağaçlarında meydana 

gelen fizikî değişiklikler ile şöyle yorumlanmaktadır: 

“Ayva çok çiçek açarsa ve meyvesi fazla olursa o sene kış çok sert geçmektedir. 

Sokak başında bulunan ayva ağacının meyvesi bu sene fazla olduğundan bu 

kış sert geçecektir.” (KK- 13). 

“Çocukken büyüklerimiz bize ‘dut yaprağını döktü giyin, dut yaprağını açtı 

soyun’ derdi. Bu nedenle biz hava sıcaklığını ve bu sıcaklığa göre ne giyme-

miz gerektiğini dut ağacının yapraklarını gözlemleyerek belirlerdik. Çanak-

kale kent merkezine taşındıktan sonra da bu bilgiye dikkat ettik ve çevremiz-

deki dut ağaçlarının yapraklarını gözlemledik.” (KK-13). 

Deniz avcılığının Çanakkale kent merkezinde gelişim göstermesinin 

doğal bir sonucu olarak alışılmışın dışında gerçekleşen balık hareketleri 

halk takvimi ve halk meteorolojisi kapsamında şu şekilde değerlendiril-

mektedir: “Palamut balıkları mevsiminden önce Karadeniz’den sürüler halinde 

Çanakkale sularına inerse bu durum kış mevsiminin sert geçeceğinin habercisi-

dir.” (KK- 6). 

1.8. Bitki, Hayvan ve Doğal Unsurlar Etrafında Gelişen İnanç ve Uygu-

lamalar 

Bazı ağaç-bitki türlerine ait parçaların (kabuk, tohum vb.) kullanı-

mına yönelik pratikler etrafında şekillenen halk inanışları, kırsal geçmiş-

ten kent merkezine taşınarak dinsel-büyüsel mahiyetteki uygulamalarda 

varlığını korumaktadır:  

“Sığla ağacının dış kabuğunun sıyrılması ile elde edilen buhur, evdeki kötü 

enerjiyi yok etmek için yakılmaktadır. Ancak sevap ve günahları yazmakla 

görevli olan melekler her perşembe yazma işini bir başka meleğe devrettiğin-

den, yazma görevi biten melekler ile yazma görevine yeni başlayacak melek-

leri rahatlatmak için perşembe günü ya da perşembeyi cumaya bağlayan 

‘cuma akşamı’ da yakılmaktadır.” (KK- 4). 

“Bereketi artırmak ve nazarı engellemek amacıyla tütsü olarak kullanılan 7 

dükkân süprüntüsünün içerisinde üzerlik tohumu, defne yaprağı/tohumu, 
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rezene tohumu, çörekotu tohumu, şap taşı, akgünlük bitkisi ve adaçayı bu-

lunmaktadır. Bu karışım, genellikle yeni açılan dükkân veya yeni evlenen 

çiftlerin yaşayacakları evlerin içerisindeki odalarda dolunay vakti gözetilerek 

bir tava içerisinde yakıldıktan sonra ortaya çıkan dumanın gezdirilmesi ile 

uygulanmaktadır.” (KK- 4). 

Çeşitli süs bitkilerinin gelişim sürecine bağlı olarak sergilediği fiziksel 

hareketler inanç temelinde kırsal yaşamdaki arkaik formunu terk edip 

kent merkezindeki yaşam sürecine uyum sağlayarak varlığını sürdürmek-

tedir:  

“Kılıç çiçeğinin boyu 1 metreye ulaşırsa ev sahibi olunacağına, bu çiçeğin 

yavrulaması ise eve yeni eşya alınacağı anlamına gelmektedir.” (KK-12, KK- 

14). “Kaktüs bitkisi zararlı radyasyon dalgalarını bünyesinde topladığından, 

ev içerisinde televizyon, bilgisayar vb. teknolojik ürünlerin yakınında bulun-

durulmaktadır.” (KK- 14). 

Bereket artırmaya yönelik inançlar arasında dinsel-büyüsel karakterli 

uygulamalardan birisi de Hıdrellez döneminde deniz suyuna yüklenen 

anlam ile ilişkilidir: “Deniz suyu ile ilgili bereketi artırmaya yönelik inanç ve 

uygulamalar özellikle hıdrellez zamanı gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda hıdrel-

lez vaktinde alınan deniz suyu dükkân ya da hanenin köşelerine besmele çekilerek 

serpiştirilmektedir.” (KK-4, KK- 11). 

Geçiş dönemi süreçlerinde dinsel-büyüsel özellikteki bazı uygulama-

larda bereketi artırmaya dönük kullanılan çeşitli maddeler, kent merke-

zinde yine aynı amacın gerçekleşmesi için farklı şekillerde muhafaza edil-

mektedir: “Bereketin ve paranın eksik olmaması için cüzdanın bir bölmesinde 

hurma çekirdeği ve çantada ise gelinin başından aşağı atılan tahıl taneleri ve bo-

zuk paralar taşınmaktadır.” (KK- 12). 

Çanakkale kent merkezinde nazara karşı doğal taşlar etrafında bazı 

inanç ve uygulamalar geliştirilmiştir: “Nazar vb. olumsuzluklara maruz ka-

lınmaması için kadınlar iç çamaşırı, çanta, cüzdan vb. eşyalarının içerisinde şap 

taşı taşımaktadır. Bu taşın nazara karşı zamanla eridiğine inanılmaktadır.” (KK- 

4, KK- 12). 

Biyo-enerji sektörünün giderek yaygınlaşması, Çanakkale kent mer-

kezinde doğal taşlara yönelik inanç ve pratiklerin gelişmesine ve bu yönde 

aşırı talebin oluşmasına zemin hazırlamıştır:  

“Doğal taşlara hemen her yaştan insan rağbet göstermektedir. Ancak orta 

yaş ve üzeri kesimler bu taşlarda keramet ararken, gençler kerametten ziyade 
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bu taşlardan hazırlanan takıları günlük aksesuar olarak satın alıp kullan-

maktadır.  Doğal taşlar küpe, bileklik, kolye ve halhal olarak satın alındığı 

gibi bu taşlar küçük parçalar halinde de satın alınmaktadır. Takı olarak satın 

alınan ürünler mutlaka vücuda temas ettirilmek suretiyle kullanılırken par-

çalar halinde satılan doğal taşlar cüzdanda veya çantada bereket getirmesi 

vb. amaçlarla taşınmaktadır. Doğal taşları inanç doğrultusunda satın alan 

kişiler, bu taşların tezgâhta başkaları tarafından ellenip enerjilerini kaybet-

tiklerine inandığından, bu taşlara başkalarından geçen enerjinin nötrlenmesi 

için satın aldıkları taşları akşam toprağın altına gömüp sabah çıkarttıktan 

sonra kullanmaktadır. Ayrıca doğal taşlar üzerindeki enerjinin nötrlenmesi 

için kullanılan bir diğer yöntem ise alınan taşın tütsülenmesidir. Doğal taş-

lardan bazıları ısıya duyarlı olduğundan sık kullanılmaları durumunda renk 

değiştirebilmektedir. Ancak doğal taşların renk değiştirmesi, bu taşları satın 

alan kişiler tarafından taşların enerji ile yüklendiği şeklinde yorumlanmak-

tadır. Bu durum karşısında doğal taşlardaki enerjinin nötrlenmesi adına taşı 

toprağa gömme ya da tütsüleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Müşterileri-

min büyük bir kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Çanakkale kent merkezinde 

yaygın olan halk inanışlarına ilişkin uygulamalara -özellikle- son dönem-

lerde kent sosyetesi de aşırı ilgi göstermektedir.” (KK-15). 

Sonuç 

Dünya üzerinde Sanayi Devrimi ile başlayan ve teknolojik gelişmele-

rin ilerlemesiyle hız kazanan kentleşme süreci, sahip olduğu yeni ve gün-

cel unsurlar ile sağlık, eğitim, iş vb. hizmetlere bağlı çeşitlilik arz eden 

farklı imkânlardan dolayı kırsal ortamda yaşayan insanlar için adeta bir 

cazibe merkezi haline gelmiştir. Zamanla kırsal yaşam düzenindeki insan-

ların kent merkezine göç etmesi, sahip oldukları geleneksel yapı unsurla-

rının da kent ortamına taşınmasına sebep olmuştur. Kırsal ortamda edini-

len bu unsurlar, zaman içerisinde kent formuna sahip mekânlar özelinde 

yeniden uyarlanarak kendisine yer edinmiştir. Günümüzde bu durumun 

doğal bir sonucu olarak kent kültürünü ele alan folklorik çalışmaların, sa-

yıca artmaya başladığı görülmektedir. 

Araştırma konusu olan Çanakkale kent merkezinde yapılan görüşme-

ler sonucunda kaynak kişilerden elde edilen bilgi, birikim ve uygulamala-

rın kökeninde kırsal yaşam geçmişine ait izler bulunmaktadır. Bu doğrul-

tuda kırsal ortamda doğup kent ortamında şekillenerek varlığını sürdüren 

bilgi, birikim ve uygulamaların, kent yaşamının gerektirdiği yeni ve farklı 

ihtiyaçlara göre yeniden hatırlanıp kent ortamına uyarlanarak kullanıldığı 
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görülmektedir. Sözgelimi kırsalda büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvan-

cılığı etrafında yoğunluk kazanan GEB ile ilişkili halk baytarlığı uygula-

malarının; kent merkezinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar etra-

fında gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. Benzer bir durum bitki, hayvan 

ve doğal unsurlar özelinde gelişen GEB odaklı halk inanışları ve uygula-

malarında da bulunmaktadır. Kentsel ve kırsal yaşam düzeni özelindeki 

farklılıklar geleneksel ekolojik bilginin uygulanma biçimini de etkilemiş-

tir.  

Çanakkale kent merkezinin coğrafî konumuna dair doğal karakterli 

unsurlar, GEB merkezli pratiklerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu an-

lamda araştırma konusu olan kent merkezinin, Çanakkale Boğazı’nın kar-

şılıklı en dar kısmında deniz kıyısına paralel bir şekilde uzanması gele-

neksel avcılık bilgisine ilişkin pratiklerin kara avcılığından ziyade deniz 

avcılığı etrafında gelişmesine olanak sağlamıştır. Çanakkale’nin coğrafî 

konumuna bağlı özellikleri, etkisini halk takvimi ve halk meteorolojisine 

dönük pratiklerde de göstermektedir. Zira martıların hem karada hem de 

deniz ortamında sergilediği çeşitli davranışlar ve göçmen kuşların ve ba-

lıkların yıl içerisindeki hareketleri üzerinde yine Çanakkale’nin sahip ol-

duğu coğrafî konumun etkisi yer almaktadır. Benzer bir durum, Çanak-

kale kent merkezindeki bitki varlığı üzerinde de görülmektedir. Ayva ve 

dut ağaçlarının fiziksel hareketleri halk meteorolojisi ve takvimi ile ilişki-

lendirilmiştir.  

Geleneksel ekolojik bilgi ile bağlantılı çeşitli pratikler üzerinde bu 

pratiklerin paylaşıldığı ortamlar da önemli bir rol üstlenmiştir. Apartman, 

site vb. toplu yaşam formuna uygun olarak tasarlanmış konutlar ile alış-

veriş merkezleri ve pazar yerleri gibi kapalı, açık ya da yarı açık formdaki 

ticaret alanları, içerisinde kırsal-kentsel yaşam tecrübesine sahip ve farklı 

alt kimliğe mensup üretici, tüketici ve hem üretici hem tüketici özelliği 

bulunan insanları barındırmaktadır. Çanakkale kent merkezindeki bu or-

tamlar, kent nüfusunun göç ve tersine göç gibi faktörlerle artmasını ve çe-

şitlenmesini sağlayarak GEB ile ilişkili unsurların gerek yayılma gerekse 

de uygulanma aşamalarında etkisini göstermektedir.  

İnsanın doğa ile kurduğu yakın ilişkiler sonucunda elde ettiği bilgi ve 

tecrübeler bütünü şeklinde ifade edilebilecek olan geleneksel ekolojik bilgi 

(GEB), tarihsel süreç boyunca insanlığın yaşamsal fonksiyonlarını sağla-

masında ve bu amaçla geliştirilen çeşitli pratiklerde önemli bir rol üstlen-

miştir. Araştırmaya konu olan Çanakkale ilindeki kırsal ve kentsel bütün-
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leşme, geleneksel ekolojik bilginin içerisinde bulunduğu şartlara göre de-

ğişim ve dönüşüm göstererek varlığını devam ettirmesini sağlamıştır. An-

cak küresel etkiye sahip teknolojik gelişmeler, betonlaşmaya bağlı hızla 

artan kentleşme süreci, doğa ve çevreye verilen zararlar; doğa ile insan 

arasında kurulan bağı azaltmaktadır.  Doğa ve çevreyi tahrip eden beşerî 

faaliyetler ile göç, savaş vb. süreçler zaman içerisinde geleneksel ekolojik 

bilginin de giderek zayıflamasına ya da yok olmasına zemin hazırlamak-

tadır. Bu anlamda geleneksel ekolojik bilginin korunmasını ele alan çalış-

maların ve geleneksel ekolojik bilginin kullanımına yönelik uygulamala-

rın sayıca artırılması ve bu bilgilerin kayıt altına alınarak tescillenmesi ge-

rekmektedir. 
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TARİHİ ALAN’IN KUTSAL MEKÂNLARI VE ZİYARET FENOMENİ 

  

Yasemin Birtane 

 

Giriş 

Dünya tarihinde milletleri gururlandıran, mutlu eden, duygulandı-

ran, manevi açıdan doyuran ve ulusal öneme sahip mekanlar vardır. Bu 

mekanlar ulusal tarihlerindeki önemli olayları toplumsal hafızada muha-

faza eder. Toplumların milli kimliklerini, aidiyet duygularını, manevi 

yönlerini güçlendirir ve besler. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları’nın 

meydana geldiği Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Tarihi Alan’daki ziya-

ret noktaları bu mekanlar arasında gösterilebilir. 

Araştırma sahamız olan Tarihi Alan; Çanakkale ili, Eceabat ilçe sını-

rında yer almakta olup yüz ölçümü toplam 33.500 hektardır. Çanakkale 

deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu 

Tarihi Alanı’nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun 

korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara akta-

rılması amacıyla kurulmuş olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 

Başkanlığına bağlı Tarihi Alan içinde çok sayıda şehitlik, yabancı mezar-

lık, anıt, kitabe, burç, tabya, kale, batık gemi, top, siper, müze bulunmakta 

aynı zamanda sivil mimarlık örnekleri, doğal sit alanları, kumsallar, koy-

lar, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar ile tuz gölü (Suvla) yer almaktadır. 

Tarihi Alan hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli bir turizm 

destinasyonuna sahiptir. Aynı zamanda dünyada en iyi korunmuş Açık 

Hava Savaş Müzesi olmakla birlikte milli birlik ve beraberliğin sembolü 

olan Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan zengin 

bir kültürel miras koleksiyonu barındırmaktadır. Bu nedenle de Çanak-

kale ve Gelibolu I. Dünya Savaşı alanları, dünya tarihini etkileyen önemli 

noktalardan biri olarak kabul edilmiş ve 2014 yılında UNESCO Dünya Mi-

ras Geçici Listesi’ne dâhil edilmiştir (ÇATAB, 2016:1-15). 

Gelibolu Yarımadası'nın geneline yayılmış durumda olan birçok şe-

hitlik bulunmakta olup halen gün yüzüne çıkmaya devam eden yeni şe-
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hitlikler de bulunmaktadır ve ihya çalışmaları devam etmektedir. Şehit-

likler dışında muharebe alanlarının da gün yüzüne çıkması için de çalış-

malar devam etmektedir. Bu aşamada Şevki Paşa Haritasındaki noktaların 

yol gösterici olduğu görülmektedir. Her bir şehitlik vatan savunmasında 

verilen eşsiz mücadeleyi anlatmakta ve Çanakkale ruhunu yansıtmakta-

dır. 

Tarihi Alan’da yer alan ziyaret noktaları; 1915 yılından bu yana mil-

letimizin kahramanlık, cesaret, fedakârlık, milli birlik ve beraberlik gibi 

birçok özelliğini ortaya çıkarmakta, “şehitlik” kavramının İslam dinindeki 

önemini vurgulamakta ve toplumun maneviyat arayışına cevap vermek-

tedir. Aynı zamanda binlerce kilometre uzaktan birçok farklı kültürden 

insan; kaybettikleri insanlarını anmak ve ziyaret etmek amacıyla Tür-

kiye’ye gelmektedir. Özellikle 18 Mart, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde çok sa-

yıda yerli ve yabancı ziyaretçi savaşın gerçekleştiği Gelibolu Yarıma-

dası’na gelmektedir. Bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası boyutta 

Tarihi Alan’a gelen ziyaretçi profili ele alındığında alanın daha çok savaş 

tarihi turizmi olarak adlandırabileceğimiz bir turizm potansiyeline sahip 

olduğu görülmektedir.  

Çalışmamızda şehit, şehitlik, kutsal, kutsallaşma, ritüel, kutsal mekân 

ve ziyaret kavramları ile ilgili bilgiler verilerek Tarihi Alan’daki atalar 

kültü, yer-su inanışları etrafında gelişen ziyaret fenomeni kutsal mekân 

ilişkisi üzerinde durulacaktır. Bu çalışma, toplumların milli ve manevi 

duygularını harekete geçiren ve onları bir arada tutan Tarihi Alan’a yapı-

lan ziyaretler icra ortamının bizzat aktif katılımla gözlemlenmesi yoluyla 

ve çeşitli kaynaklardan literatür taraması yapılarak derlenmiş olup “ziya-

ret fenomeni kapsamına girer mi?” sorusuna cevap aramayı amaçlamıştır.  

1. Şehit ve Şehitlik Kavramı 

Türklerin, tarih sahnesine çıktıkları ilk dönemlerden beri yaşadıkları 

coğrafyalarda tehdit altında kaldıkları için savaşmak zorunda kaldıkları 

birçok kaynakta belirtilmektedir. Bulundukları yeri, konumu ve toplu-

luğu korumak, zaman içinde savaşmanın kutsal bir göreve dönüşmesine 

sebep olmuştur. Bu nedenle de ordu-millet anlayışına sahip Türk düşünüş 

sisteminde, vatan toprağı kutsal bir dava olmakla birlikte vatan uğruna 

savaşmak çok önemli bir yere sahiptir. Jean Paul Roux ise Eskiçağ ve Or-

taçağda Altay Türklerinde Ölüm adlı çalışmasında şunları belirtmiştir: 

“Gök Tanrı’nın iyi bir şekilde algıladığımız tek temel emri savaşmaktır. Eğer 

savaşılmaz ve boyun eğilirse bu ihanet demek olur. O, ilahi halktan, göğün 
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altında bulunan yeryüzünün tüm yüzeyinde hüküm sürmesini, göğün al-

tında yer almayan elverişsiz bölgeleri bir kenara bırakarak yeryüzünü gök 

gibi tek yapmasını beklemektedir. ‘Gök, güneşin doğduğu yerden battığı yere 

kadar bize yeryüzünün tamamını bahşetmiştir. (Bize) boyun eğecek olanın 

hayatı kurtulacaktır… Boyun eğmeyi reddedenler ve direnenler ölecektir.” 

(Roux, 1999: 84). 

Tonyukuk Yazıtı’nda ise “Tanrı şöyle demiş olmalı: “(Sana) han verdim, 

hanını bırakıp (yine) bağımlı oldun.” (Türk halkı yeniden) bağımlı olduğu için 

Tanrı “Öl!” demiş olmalı. Türk halkı öldü, mahvoldu, yok oldu…” (Tekin, 1994: 

2) şeklinde ifade edilmesi Tanrı yolunda ölmenin kutsallığına vurgu yap-

maktadır.  İslamiyet öncesi birçok kaynakta Tanrı yolunda ölmenin kutsal 

bir vazife olduğuna değinilmiştir.  

Türklerdeki bu dava İslamiyet’in kabulünden sonra ise yine kendi dü-

şünüş sistemleri doğrultusunda İslam inancına göre şekillenmiş ve günü-

müze kadar gelmiştir. İslam inancında vatan ve din için yapılan savaş-

larda kutsal mertebeye ulaşmak, Allah yolunda ölmek “şehit” ve “gazi” 

kavramlarıyla ifade edilmiştir. TDK Güncel Türkçe sözlüğe göre “Allah 

yolunda ölen, öldürülen” anlamı zaman içinde “kutsal bir dava veya ülkü 

uğrunda ölen, öldürülen” şeklinde genişlemeye uğramıştır. Fahrettin Atar 

şehitlik kavramıyla ilgili olarak şunları ifade etmektedir:  

“Sözlükte ‘bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir 

yerde hazır bulunmak’ gibi anlamlara gelen şehadet (şühud) masta-

rından türeyen şehid (çoğulu şüheda) dini bir terim olarak Allah yo-

lunda öldürülen Müslümanı ifade eder. Kelimenin sözlük ve terim 

anlamları arasındaki bağı ‘görülen, tanıklık edilen (meşhud) mana-

sına göre açıklayan âlimler, canını Allah yolunda feda eden kimsenin 

hemen cennet nimetlerine erişmesine Allah ve melekler tarafından şa-

hitlik edilmesinden dolayı, ‘gören, tanıklık eden’ (şahid) anlamını 

esas alanlar ise Allah’ın vadettiği nimetleri hazır olarak görüp onlar-

dan yararlandığı yahut kıyamet gününde kendisinden Hz. Peygam-

ber’le birlikte geçmiş ümmetler hakkında şahitlik etmesi isteneceği 

için ona şehit dendiğini belirtirler.” (Atar, 2010: 428). 

Şehit ve şehitlik; vatan, toprak, can, namus, millet, kahramanlık, cesa-

ret, fedakârlık gibi değerleri de içine alarak dinin kutsal kavramlarıyla bir-

likte harmanlanmıştır. Toplumların bir başka güç tarafından tehdit altında 

olduğunda canını hiç düşünmeden feda etmesi “şehitlik” kavramını or-

taya çıkarmıştır. Bu nedenle de şehit ve şehitlik kavramı etrafında birçok 

halk anlatısı teşekkül etmiştir.  
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Şehitlik kavramı sadece İslam dinine özgü bir kavram değildir. Dün-

yadaki bütün din ve inanışlarda farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. 

Diğer dinlerdeki şehit kavramına baktığımızda batı dillerinde, “şahit an-

lamındaki Grekçe martu(y)stan türeyen ve buradan Latince’ye geçen 

martyr, martier kelimeleri” (Gürkan, 2010:431)  geçmektedir. Diğer din-

lerde ve inanışlardaki şekline örnek verecek olursak Budizm’de de şehitlik 

önemli bir yere sahiptir. İnançları uğruna ölen kişilere büyük saygı göste-

rilir. “Mahayana Budacılığında, yaşamlarından herhangi birinde Buda 

olacak kişinin, başkalarının acısını dindirmek için kendi aydınlanmasını 

ertelemesi de şehitlik sayılır.” Tevrat’ta “Ve yerin toprağında uyuyanlar-

dan birçoğu, bunlar ebedi hayata ve şunlar utanca ve ebedi nefrete uyana-

caklar. Ve anlayışlı olanlar gök kubbesinin parıltısı gibi, birçoğunu salaha 

döndürenler de yıldızlar gibi ebediyen ve daima parlayacaklar.” (Tevrat, 

1958:855) şeklinde ifade edilmektedir. Hıristiyanlık ve İslamiyet’te kişinin 

canını feda etmesi yoluyla kazanılan bir mertebe olan şehitliğin, Yahudi-

lik’te kişinin daha ziyade samimi bir dindar olma yoluyla kazandığı bir 

mertebe olduğu görülmektedir (Türksever, 2014: 34-36). Yapılan araştır-

malardan da anlaşılacağı üzere toplumlar kendileri için canını feda eden-

leri yüceltmiş, ayrı bir yere koymuş hatta hangi durumlarda şehit olunur 

hükümleri koymuştur. Dolayısıyla bütün toplumlarda “şehit olmak ölü-

mün onur verici bir şeklidir” şeklinde kültürel belleğe yerleşmiştir. Bu 

kavram diğer uluslarda da olmasaydı sanırım din savaşlarını açıklamamız 

da mümkün olmazdı. 

2. Ziyaret, Ziyaret Fenomeni ve Kutsal 

İnsanlık tarihinde ilkel dönemlerden beri “güçlü bir dinî saygı uyan-

dıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes; tapınılacak veya yo-

lunda can verilecek derecede sevilen, kutsî, mukaddes; bozulmaması, do-

kunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenen; Tanrı’ya adan-

mış olan, tanrısal olan” (URL-1) gibi Türkçe anlamlara gelen “kutsal” 

önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla kutsal olarak atfedilen her şeyin tabi-

atüstü güçlerle bir teması olduğu düşünülür. Kutsala yakın olarak görülen 

insanları ifade etmek için ise veli, evliya, şehit, aziz gibi çeşitli kelimeler 

kullanılmıştır. 

Ziyaret birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme; bir yeri 

görmeye gitme, ziyaretçi ise ziyaret eden, ziyarete giden kimse olarak ta-

nımlanmaktadır. Dini anlamda ise ziyaret kelimesi; ibret almak için kabir-

leri, sevap kazanmak için mübarek yerleri, akrabaları ve hastaları görmeyi 

(Kandemir, 1986: XIII/620) ifade eder. 
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Sosyal ve beşerî bilimlerin nitel bir araştırma yöntemi olan Fenome-

nolojik Yaklaşım açısından ziyaret fenomeni kavramı şu şekilde açımlana-

bilmektedir:  

“Kendilerinde beşer üstü ilâhî güç ve kudretlerin bulunduğuna ina-

nılan, birtakım mezarların, türbelerin ve ağaç, su, dağ, taş vb. gibi 

mevkilerin çeşitli amaç ve usullerle ziyaret edilmesini ifade etmekte 

olup insanları buralara cezbeden şey, onlarda bulunduğuna inanılan 

manevi güç, feyiz ve bereket veyahut da fenomenolojinin diliyle ifade 

etmek gerekirse, kutsalın, onunla birtakım ritüel usullerle temasa ge-

çilmesi halinde insanlara faydasının dokunacağına inanılmakta olu-

şudur.” (Atasağun, 2006: 35).  

Bu tanımlamaya göre ziyaret fenomeni dendiğinde ilk akla gelen ve 

asıl konu olan kutsalın tezahür ettiği genellikle evliya, ermiş olduğu dü-

şünülen yatırlar, türbeler vb. mezarlar vurgulanmıştır.  

Kutsal olduğu ve orada yatanların manevi güçlerinin olduğu düşü-

nülen mekanlara yapılan ziyaretlerin amacı toplumdan topluma, kişiden 

kişiye değişiklik göstermektedir. Şifa bulmak, dilek dilemek, dua etmek, 

bilgi edinmek, ruhani bir huzur hissetmek, kutsala yaklaşmak, kutsalla 

iletişim kurmak ya da saygı göstermek gibi çeşitli amaç ve usullerle ziya-

retler gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Kutsal olarak görülen insanlar dışında ağaçlar, taşlar, evler, mağara-

lar, pınarlar, eşyalar, objeler vb. çeşitli varlıklar da bulunmaktadır. Aynı 

zamanda kutsal mekanlar adak sunmak gibi çeşitli uygulamaları ve ritü-

elleri beraberinde getirmektedir.  

Kutsal, kutsal mekân anlayışı ve ritüeller eski çağlardan beri insanoğ-

lunun kutsal olana yakın olma arzusuyla hemen hemen bütün dinlerde ve 

kültürlerde farklılaşarak görülmektedir. Örneğin “Türkler Müslüman ol-

madan önce, milli dinlerinden başka "Şamanizm'', "Budizm", ''Mazdeizm", 

"Maniheizm", "Yahudilik" ve "Hristiyanlık'' gibi birtakım dini tecrübelerle 

de temasa geçmiş ve hatta onlardan bir kısmını kabul etmişlerdir.” (Kes-

kin, 1999:187). Bu nedenle günümüzde Türkiye’de var olan halk inançları 

ve uygulamalar karşılaştırmalı olarak incelendiğinde farklı kültürlerin 

dini, milli ve sosyolojik unsurlarını, özelliklerini görmek mümkündür. Bu 

açıdan ziyaret fenomeni etrafında teşekkül eden inanç ve uygulamalar 

kültürden kültüre farklılık gösterdiği için bu yönüyle “evrensel bir olgu” 

olma özelliği gösterir. “Ziyaret fenomeni ile ilgili yapılan daha önceki ça-

lışmaların olgunun daha çok dini boyutuna odaklanmış olduğu, konunun 
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sosyal, kültürel ve kimlik inşa boyutuyla çok fazla ele alınmadığı görül-

mektedir.” (Ak, 2018:17).   

Çanakkale yöresinde, Anadolu tarihinin en eski dönemlerine ışık tu-

tabilecek birçok ören yeri ve tarihi yapının bulunması, Anadolu’nun Türk-

leştirilmeye başlandığı zamanlardan beri Türk tarihi mirasının inşa edil-

miş olması bu coğrafyayı hep bir ilgi merkezi olarak gündemde tutmuş-

tur. Yörenin tarihi dokusu içindeki ziyaret mekânları olarak sayılabilecek 

en önemli alanlar şüphesiz Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nda bulunan anıt 

ve şehitliklerdir. Bunun yanında, Osmanlı döneminden kalma bazı önemli 

devlet adamlarının, tarikat mensuplarının, yazar ve şairlerin kabirleri de 

Çanakkale sınırlarında bulunmaktadır (Yolcu, 2018:111).  

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nda yer alan şehitlikler ise 

“Halk bilimi kadroları içerisinde manevi ziyaret yerleri sınıflaması dâhi-

linde incelenen yerler, tüm bunlardan ayrı olarak, etrafında bir dinsel-bü-

yüsel uygulamanın oluşturulduğu mekânlar…” (Yolcu, 2018:111) olma-

dığı düşünülmekte bundan dolayı da günümüzde ziyaret fenomeni kav-

ramı içinde değerlendirilmemektedir. Çünkü ülkemizde görülen ziyaret 

fenomenine konu olan mekanlar yaygın olarak hastalıklardan şifa bul-

mak, iş bulmak, çocuk sahibi olmak, eş bulmak vb. amaçlar doğrultu-

sunda ziyaret edilmekte ve buralarda çeşitli dinsel-büyüsel uygulamalar, 

ritüeller gerçekleştirilmektedir. Ancak şehitlikler etrafında teşekkül eden 

halk anlatıları toplumsal hafızanın inşasında ve kültürel mirasın aktarı-

mında önemli rol oynamaktadır. Tarihi Alan’da yer alan ziyaret mekanla-

rını dini boyutu dışında, kendi etrafında değerlendirdiğimizde sosyal, 

kültürel ve kimlik inşa boyutuyla ele alınmadığı görülmektedir. Fakat top-

lumlar kendi sosyolojik süreçleri içerisinde değerlendirilmelidir. Kutsal-

laşma süreci, kimlik olgusu gibi birçok faktörün kendi ait olduğu çevresi 

içinde şekillendiği ve bu süreçte ait olduğu topluma özgü anlamlar kazan-

dığı bilinmektedir. Bu nedenle de kutsal mekân, kutsala saygı gibi kav-

ramlara bakış bazen farklı şekillerde karşımıza çıkar. Böylece bu kavram-

lar etrafında oluşan ve ritüel haline gelmiş bazı dinsel-büyüsel uygulama-

lar yerini kültürel bellek aktarımlarına bırakır. Bu doğrultuda Tarihi 

Alan’daki şehitliklerde ziyaret fenomenini oluşturan kutsal mekân etra-

fında dinsel-büyüsel uygulamaların yerini toplumu etkileyen kahraman-

lık gibi unsurlar aracılığıyla milli kimliği güçlendirmek için kolektif bilgiyi 

kuşaktan kuşağa aktarma işlevi üstlendiği tespit edilmiştir. Bilgi ziyaret-

çiler tarafından yeniden yapılandırılarak sonraki nesillere aktarılmakta-

dır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde kültürel belleği oluşturması açısın-

dan ziyaret fenomeni kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Bu tarz örneklere 
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Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunan ziyaret mekanlarında ya da Bal-

kanlarda bulunan bazı ziyaret mekanlarında rastlamak mümkündür. Bazı 

yerler ziyaret fenomeni olarak kabul görürken bazıları da kutsal kabul 

edilmeyen mekanlar arasında değerlendirilmektedir. 

Değerlendirme 

Tarihi Alan’da kutsal mekân, kutsala saygı kavramlarının uygulama-

lar aracılığıyla değil kültürel bellekle aktarıldığı gözlemlenmiştir. Her yıl 

bir milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hem şehitlikler hem de yabancı 

mezarlıklar etrafında teşekkül eden halk anlatıları ve ritüeller toplumsal 

hafızanın inşasında ve kültürel mirasın aktarımında önemli rol oynamak-

tadır.   

Burada kutsal mekân etrafında dinsel-büyüsel uygulamalardan zi-

yade kendi özelinde Alan kılavuzları tarafından aktarılan ve ziyaretçiler 

tarafından yeniden yapılandırılan bilginin aktarımı söz konusudur. Bu 

bilginin içine tarihi gerçekliklerle birlikte hatıralar, günlükler, menkıbeler, 

efsaneler, memoratlar gibi farklı anlatı türleri de girmektedir. Bu nedenle 

de alanda kültürel bellekle aktarılan bir ziyaret fenomeni kavramı karşı-

mıza çıkmaktadır.  

Ait olduğu toplumun kutsal anlayışı doğrultusunda değerlendirildi-

ğinde ve sürekli değişen bir yapıya sahip olduğu düşünüldüğünde ziyaret 

fenomenini güçlendirecek ve yeni ziyaret fenomenlerinin ortaya çıkma-

sına zemin hazırlayacak birçok etkinlik görülmektedir.  

Türkiye’den ve birçok farklı kültürden insan; kaybettikleri insanlarını 

anmak ve ziyaret etmek amacıyla 18 Mart, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde sa-

vaşın gerçekleştiği Gelibolu Yarımadası’na gelerek ziyaret gerçekleştir-

mektedir. Devlet eliyle düzenlenen anma etkinliklerine ek olarak “57. 

Alay Yürüyüşü”, “Şehitlere Saygı Yürüyüşü”, “81 İl 81 Bayrak”, “Gençlik 

Şühedanın İzinde” sloganlarıyla gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler şehitlik, 

kutsal kavramına bakış açısına ve geleneğin icadına örnek olarak gösteri-

lebilir. Bu etkinliklerde özellikle o dönem yaşananlar kılık-kıyafet, yeme-

içme taklitleri şeklinde canlandırılmaktadır. Bu etkinlikler incelendiğinde 

ritüel haline gelen özellikler tespit edilebilir.  

Türk kültüründe; vatan, millet, bayrak sevgisi, toprak bütünlüğünün 

önemi, istiklal ve istikbal gibi birçok milli, dini ve manevi değerlerin bir-

leşiminden oluşan “Çanakkale ruhu” kavramı, özellikle Avustralya ve 
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Yeni Zelanda halkında da “Anzak1 ruhu” olarak yansımasını bulmaktadır. 

Bunun en somut örneği ise her yıl 25 Nisan tarihinde sabaha karşı düzen-

ledikleri -ruhani bir tören niteliği taşıyan- ve bir anma ritüeli olan Anzak 

Şafak Ayini’dir (Birtane, 2021: 57-79). Onlar için Çanakkale Muharebeleri, 

yenilgiyle dönmüş olmaktan ziyade ulusal kimlikliklerinin oluşmasına 

katkı sağlayan bir savaş olmuştur. 

İslam dininde kutsalın tezahür etmesi ya da bildirilmesiyle kutsallık 

atfedilen mekanların başında hiç şüphesiz Kâbe gelmektedir. Buraya ge-

len bazı (istisnai) ziyaretçi gruplarıyla yapılan derlemeler sonucunda 

Hacca gitmeden önce buraya gelmenin kutsala yaklaşmada ön hazırlık ni-

teliğinde görüldüğü inancı karşımıza çıkmaktadır. Bu durum daha çok sa-

vaş sırasında evliyaların savaştığı inancı etrafında şekillenmekte bu ne-

denle de evliya ziyareti olarak görülmektedir. Her ne kadar kutsala ilişkin 

büyüsel uygulamalar ve davranışlar karşımıza çıkmasa da dua ve Kur’an 

okuma gibi dini eylemler sıklıkla görülmektedir. Muharebe anlatılarının 

ziyaretçi zihnindeki tezahürü aracılığıyla Tarihi Alan’ı kutsallaştırdığını 

da söyleyebiliriz.  

Bütün bunların yanı sıra kültür turizmi mekânı olan Tarihi Alan’da 

ziyaret merkezleri etrafındaki satış ofislerinde satılan Kızılay yüzüğü, si-

lah, enveriye, fes, asker künyesi gibi savaş objeleri Tarihi Alan’daki “Kül-

tür Ekonomisi” kavramını da açığa çıkarmaktadır.  

Sonuç 

Toplumsal hafızanın canlı tutulduğu ve devamının sağlandığı Tarihi 

Alan; insan ve toplum bilimlerinin iç içe olduğu bir hafıza mekânıdır. Yü-

zün üzerinde yerli ve yabancı birçok ziyaret noktası bulunan bu alanda 

halk inançlarıyla paralel dinsel-büyüsel uygulamalar tamamen yok diye-

meyiz. Görsel verilerin bulunmaması Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 

Alan Başkanlığı’nın alanı iyi koruduğu anlamına gelmektedir. Eğer gele-

cekte alanın korunması sırasında bu tarz uygulamalara dikkat edilmez ve 

izin verilirse ziyaret fenomeninin şekilsel unsurlarıyla karşılaşmak kaçı-

nılmaz olur. Şehitliklerde bulunan ağaçlara çaput bağlama, dilek dileme 

gibi kutsala yönelik birçok dinsel-büyüsel uygulamanın, benzer davranış 

kalıplarının gelişebileceği, yeni ziyaret fenomenlerinin ortaya çıkabileceği 

                                                             
1 ANZAK (İng. ANZAC): Çanakkale Muharebelerinde, anavatanları saydıkları 

İngiltere’ye destek vermek amacıyla oluşturulan birliğe verilen isimdir. Avust-

ralya ve Yeni Zelanda Kolordusu anlamına gelen “Australian and New Zealand 

Army Corps” kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş kısaltmadır.  
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ön görülmelidir. Bir başka şekilsel örnek verecek olursak İslam dinine göre 

uygun görülmeyen mezardan toprak alarak hatıra amaçlı eve götürme 

davranışı ziyaret fenomeninin ortaya çıkışı aşamasında önemlidir. Bugün 

hatıra olan her nesne yarın dinsel-büyüsel inanç uygulamasına dönüşebi-

lir. Bu nedenle şehitlik toprağı kavramı asla bir obje ya da nesne olarak 

değerlendirilmemelidir.  

Milli kimliği ve bilinci, kültürel sürekliliği sağlayan bu gibi ortak ha-

fıza mekânlarının milli bilincin oluşmasına ve kültürel kimlik inşasına kat-

kısının olduğu, tarihi aktarmanın bir nesneyi tanıtmanın çok ötesinde bir 

durum olduğu unutulmamalıdır. 
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ÖĞRETMEN-YAZAR SONGÜL DÜNDAR’IN ÂŞIKLIK YÖNÜ:  
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Ahmet Çıkan 

Mustafa Dinç 

 

Giriş 

Yer yüzündeki tüm kültürlerde öncelikle dini törenler etrafında ritü-

elistik işleviyle ortaya çıkarak zaman içerisinde estetik hüviyet kazandığı 

bilinen şiir, Türk kültür dairesinde de benzer seyri takip ederek zamanla 

edebî üretimlerin başlıca türü haline gelmiştir. Türk Halk Edebiyatı araş-

tırmalarında ise genel olarak “anonim halk şiiri”, “âşık tarzı halk şiiri” ve 

“dini-tasavvufî halk şiiri” gelenekleri altında ele alınıp incelenen halk şiiri, 

anılan üç koldan gelişerek günümüze kadar etkinliğini sürdürmüştür.  

Eski Türk dini inanışının merkez şahsiyeti konumundaki “kam, şa-

man, ozan ve baksı”lar birer dini önder olmalarının yanında Türk edebi 

hayatının ilk şiir icracıları olarak da bilinmektedirler. Halk arasında “halk 

ozanı” veya “halk şairi” gibi isimlerle de adlandırılan “âşık” ise genellikle 

saz eşliğinde din dışı konularda irticalen şiirler söyleyen, halk hikâyesi an-

latan kişi olarak Ozan-Baksı geleneğinin İslamiyetten sonra tasavvufî dü-

şünce ve yaşayış tarzıyla birleşmesinden doğan belirli bir tip olarak be-

nimsenmiştir (Sever, 2013: 22). 

 Âşıklar, içinde yaşadıkları toplumun duygularını, düşüncelerini do-

ğaçlama bir şekilde sözlü olarak daha çok sazıyla birlikte çeşitli 

mekânlarda gerçekleştirdikleri icralarında dile getirmektedirler. Gelenek-

                                                             
 Bu çalışma Ahmet Çıkan’ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Ensitiüsü’nde Doç. Dr. Mustafa Dinç danışmanlığında hazırlamakta ol-

duğu “Öğretmen Yazar Songül Dündar’ın Eserlerinde Folklor ve Eğitim” adlı 

yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eği-

tim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale-Tür-

kiye. E-posta: ahmetcikan3424@gmail.com. ORCID: 0000-0002-4379-570X. 
 Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sos-

yal Bilimler Eğitimi Bölümü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: mustafa-

dinc@comu.edu.tr ORCID:0000-0002-5639-4876. 



126 

 

sel yetişme ortamlarında, usta-çırak ilişkisi içinde nesilden nesle aktarıla-

rak çok sayıda temsilci ortaya çıkaran bu gelenek, sözlü kültür ortamından 

doğarak, yazılı ve nihayet çağımızda elektronik kültür ortamında da gö-

rünür hale gelerek toplumun beğenisini kazanmıştır. Kendi içerisinde ku-

rumsallaşan çeşitli geleneksel kalıp ve kurallar çerçevesinde (mahlas 

alma, bade içme, rüya görme vb.) âşıklık daha sağlam temellere oturtul-

muştur. Bu bağlamda günümüzde de birçok âşık, kitle iletişim araçlarını 

etkin bir şekilde kullanarak geçmişten gelen bu köklü geleneği insanlığın 

hizmetine sunmaktadırlar.  

Gerek yetişme biçimleri gerekse icra ortamları bağlamında daha çok 

erkek egemen bir gelenek olarak şekillenen aşıklık geleneği içerisinde ka-

dın aşıkların da zamanla yer edindikleri görülmektedir. Bu noktada konu 

ile ilgili araştırmalar, kadın âşıkların daha çok yirminci yüzyıl ile birlikte 

görünür olduklarını ortaya koymaktadır. Örneğin Çınar (2008), ülkemizin 

farklı noktalarında âşıklık geleneği içerisinde yetişmiş kadın âşıklarla ilgili 

çalışmasında yaklaşık 50 kadın şairin biyografisine, bestelenmiş şiirlerine, 

gelenekle ilişkisine dikkat çekmiştir. Şahsenem Akkaş (Şahsenem Bacı), İl-

kin Maya (Sarıcakız), Durşen Mert (Nurşah Bacı), Filiz Yurdakul (Sinem 

Bacı), Telli Gölpek (Telli Suna), Sürmelican Kaya (Sürmelican), Ayten Çı-

nar (Gül Çınar), Arzu Yiğit (Arzu Bacı) gibi isimler, söz konusu çalışmada 

ele alınan kadın aşıklardan bazılarıdır. Ancak yine de geleneğin tümün-

deki görünürlüğe bakıldığında elbette ki kadın aşıkların oranı erkeklere 

nispetle son derece düşük kalmaktadır. 

Âşıklık geleneğinde kadın aşıkların anıldığı gibi daha az görünür ol-

maları bir yandan aşıklık geleneğinin yetişme ve icra ortamlarındaki erkek 

ağırlığından kaynaklandığı gibi anlaşıldığı kadarıyla kadının toplumsal 

rol ve statüsüyle ilgili genel toplumsal bakışla da orantılıdır. Günümüzde 

dahi ev ve çevresiyle konumlandırılan kadının elbette ki toplumla son de-

rece yoğun teması bulunan aşıklık icralarının içinde bulunmaları hoş kar-

şılanmamaktadır. Diğer taraftan görünürlüğü az da olsa toplumsal rol ve 

statüsünün yüklediği sorunların üstesinden gelerek sanatı ve cinsiyetiyle 

ilgili önyargıları kıran kadın aşıklar gelenek içerisinde de benzer tutum-

larla karşılaştıklarını düşünmektedirler. Kadın âşıklar, meslekleri gereği 

bir araya geldiklerinde, âşık sanatının erkek egemen toplumda olması ne-

deniyle, yeterince destek görememişler ve meslektaş olarak aynı dili ko-

nuştuklarını savundukları halde de yadırganmışlardır.  Bu bağlamda, ül-

kemizde değişmekte olan sosyal, ekonomik ve kültürel değerlere rağmen, 
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toplumumuzun ataerkil aile yapısı ve toplumumuzda var olan cinsiyet ay-

rımcılığı, toplum içinde kadın için geçerli olan kuralları ve rolleri belirle-

mektedir (Çınar vd., 2008: 50). 

Çalışmamızın odağını oluşturan Songül Dündar da daha çok eği-

timci-yazarlık yönüyle bilinmesine rağmen âşıklık geleneğini çok yakın-

dan tanıyarak geleneğe dahil olmuş ve “Gülüm Ana” mahlasıyla saz çalıp 

şiirler üreten bir kadın âşık olarak dikkat çekmektedir. Songül Dündar’ın 

Anadolu âşıklık geleneği içinde geleneğin geçmişten beri canlı tutularak 

pek çok aşığın yetişmesine zemin hazırlayan merkez lokasyonlarından 

biri olan Kars yöresinde doğup büyümesi onu eğitimci-yazarlık kimliği-

nin yanında âşıklık içinde de kısa zamanda olgunlaşmasını sağlamıştır. 

Yazarın doğup büyüdüğü toplumun kültürünü, yaşayışını, coğrafi özel-

liklerini gözler önüne serdiği çeşitli türlerdeki eserleri hem âşıklık gele-

neği hem de bu geleneğin beslendiği halk bilimi açısından alana büyük 

katkılar sağlamıştır. Kendisinin çeşitli derneklerde aktif bir şekilde rol ala-

rak çeşitli bilimsel toplantılara katılması, eğitimci kişiliğiyle halkın kültü-

rünü bize eserlerinde didaktik yönüyle aktarması, en önemlisi eşinin 

Kars’ın en önemli âşıklarından biri olması (Âşık Selahattin Dündar) onu 

âşıklık geleneğinde diğer kadın âşıklardan ayıran en önemli hususlardan-

dır. 

Songül Dündar, 29 Mayıs 1955 tarihinde Kars ilinin Dikme köyünde 

dünyaya gelmiştir. İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Cılavuz İlköğ-

retmen Okulu’nda (Kazım Karabekir Anadolu Öğretmen Lisesi) okumuş 

ve son sınıftayken, gösterdiği başarıları nedeniyle Ankara Yüksek Öğret-

men Okulu’na gönderilmiştir. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 

Bölümü’nü bitirdiği yıl, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan da lise öğ-

retmenliği diplomasını alan Dündar, öğretmenlik mesleğini seçerek bu 

alanda çalışır. Öğretmenlik yaptığı ilk görev yeri, Ankara-Hasanoğlan Öğ-

retmen Okulu’dur. Daha sonra, Ankara-Mustafa Kemal Lisesi’nde kimya 

öğretmeni olarak çalışır. Akabinde oldukça uzun bir süre  Ankara-Ayrancı 

Lisesi’nde de kimya öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra, emekliye ay-

rılır ve özel dershanelerde çalışmaya başlar. Songül Dündar, kendi ala-

nında başarılara imza atmanın yanı sıra, çeşitli halk kültürü programları, 

halk kültürü dergileri ve halk kültürü kitaplarına danışmanlık yapar.  Kars 

Ölçek Gazetesi başta olmak üzere süreli yayınlarda köşe yazıları yazar. 

Dündar, kendisi gibi öğretmen ve halk ozanı Âşık Selahattin Dündar ile 

evli olup Ezgi ve Ozan adlarında iki çocuk annesidir. Şoför Aga adlı öykü 

kitabı, Savaşların Kadını, Cezo Gardaş ve Yaralarım/Öğretmenin Gözyaşları 

adlarında üç romanı bulunmaktadır. Damladan Deryaya/Dündar Meclisinde 
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Âşık Atışmaları, Hingilleme/ Terekeme Fıkra ve Gülmeceleri ve Bizim Eller/ Âşık 

Selahattin Dündar Şiirleri ise araştırma türündeki eserleridir. 

Âşık edebiyatı geleneğinde, âşıkların olmazsa olmazları mahlas alma-

dır. Mahlas, “âşık ve şairlerin şiirlerinde kullandıkları ikinci isim veya 

takma addır. Mahlaslar, çeşitli sebeplerle; pir, derviş, usta veya herhangi 

bir kişi tarafından verilir. Âşıklar, mahlas olarak çeşitli olaylara bağlı ola-

rak değişik değişik isimleri tercih ederken, bazen de ad, soyad veya hem 

ad hem de soyadlarını mahlas olarak kullanırlar. Şiirin son dörtlüğünde 

kullanılan mahlaslar, bir nev’i âşıkların imzaları gibidir. Şiirin kime ait ol-

duğunu gösterir” (Şimşek 2016: 117-126). Diğer yandan mahlas, âşığın yet-

kinliğini sağlayarak olgunlaştığını ve böylece geleneğe dahil olduğunu 

ifade eden bir inisiyasyon aşamasıdır. 

Araştırmaya kaynaklık eden şair Songül Dündar’ın mahlasını alması 

iki usta âşık tarafından olmuştur. Kısa bir süre şiirlerinde kullandığı “Gü-

lüm” mahlasını eşi, hocası, “üstadım” dediği “Koşasazlı Dede Korkut” 

olarak da tanınan Âşık Selahattin Dündar vermiştir. Âşık İkrâri de sosyal 

medyada okuduğu şiirlerindeki mahlasını görünce “Gülüm Ana” söz ka-

lıbının daha güzel ve estetik olacağını söylemiştir. Kendisi de “Gülüm 

Ana” mahlasını benimseyerek şiirlerinde kimliğini bu şekilde okurlarına 

sunmuştur. 

Eğitimci-yazar Songül Dündar’ın bugüne kadar roman, hikâye, araş-

tırma-inceleme, şiir türünde yazdığı eserleri üzerine şu ana kadar akade-

mik düzeyde bir çalışma yapılmamıştır. Eserlerinin her yönden inceleme-

sini yüksek lisans tezimizde, yazdığı şiirleri ise bu çalışmamızda şekil ve 

içerik yönünden ele alarak hem ülkemizde az da olsa şiirler yazan kadın 

âşıklara yol gösterici olması hem de literatürdeki eksikliği hissedilen bu 

boşluğun doldurulması açısından önemli görülmektedir. 

Farklı yıllarda âşıklık geleneğine bağlı olarak insan hayatının birçok 

evresinde toplumumuz için önem arz eden birçok konuda şiirleri bulunan 

halk aşığı Gülüm Ana, bestesi yapılmış şiirlerinin de içinde bulunduğu 

Sevgi Güneşi adlı şiir kitabını değerli okurları ve sevenleriyle yakın za-

manda buluşturacaktır. Basım aşamasında olan bu kitap, üç bölümden 

oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde hece ile yazdığı şiirler, ikinci bö-

lümünde serbest şiirleri ve üçüncü bölümde ise dostların dizelerinden 

başlıklı farklı aşık ve mesleklerden insanların şiirlerine yer verilmiştir. İlk 

şiirini 1979 yılında yazmaya başlayan Songül Dündar’ın 160 sayfadan olu-

şan eseri farklı çevrelerce önsöz bölümünde yorumlanmış, kendisinin de 
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kitap hakkındaki görüşleriyle birlikte şiirleri bölümler halinde sıralanmış-

tır. Eserin birinci bölümünde Gülüm Ana’nın sıklıkla kullandığı hece öl-

çüsüyle kaleme aldığı 100’e yakın şiiri yer almaktadır. Araştırmamızda bu 

eserde yer alan şiirler, şekil ve tematik açıdan incelenerek kadın âşık Son-

gül Dündar’ın aşıklık geleneği içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Songül Dündar’ın Şiirlerinde Şekil Özellikleri 

Halk Edebiyatının bütün dönemlerinde hece ölçüsü başat ölçü olarak 

kullanılmıştır. Hece ölçüsü ritm, tonlama ve ahenk unsurlarının kaynağını 

oluşturur. Âşık Songül Dündar’ın hece vezniyle yazdığı şiirlerinden 57 ta-

nesi 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. 14’ünde ise 8’li hece ölçüsüne 

yer verilmiştir. “Türkiye-Azerbaycan” isimli şiirinde ise 15’li hece ölçü-

sünü denemiştir.  

Şiirlerde söze estetik değer katan bir diğer unsur kafiye ve rediftir. 

Türk halk şiirinin genel karakteristiğinde yaygınlıkla kullanılan yarım 

veya tam kafiye Gülüm Ana’nın şiirlerinde de sıklıkla örneklenmiştir. 

Dündar, dizelerde genellikle redif ve yarım kafiye kullanılmıştır. Bilindiği 

üzere tek ses birliğine dayanan kafiyelere “yarım kafiye” denir. Az da olsa 

cinaslı kafiye ve tam kafiye de kullanılmaktadır. Mısralar arasında iki ses 

birliğinden oluşan kafiyelere “tam kafiye” adı verilir (Durbilmez 2019: 

111).  

“Âşık tarzı şiirlerin ilk hanelerinin genellikle ikinci ve dördüncü dize-

leri ile diğer bütün hanelerin dördüncü dizelerine veya bu dizeler arasında 

ses birliği oluşturarak bentlerin birbirine bağlanmasını sağlayan kafiyeli 

kelime veya kelimelere ayak adı verilir” (Durbilmez 2020: 118). Gülüm 

Ana şiirlerinde ayakları da ustaca kullanmış ve şiirine ayrı bir ritim coş-

kusu getirmiştir. Dil ve üslup olarak halkın anlayacağı ölçüde sade bir dil, 

az sözle çok şey anlatan yoğun bir anlatımı tercih etmiştir. Âşığın hece öl-

çüsüyle yazdığı bütün şiirlerinde uyak düzeni “abab, cccb, dddb ….” şek-

linde halk edebiyatında aşıkların sıkça kullandığı koşma nazım şeklinin 

uyak düzenidir. 

Songül Dündar bu anlamda şekilsel olarak şiirlerinde koşma nazım 

şeklini bütünüyle uygulamaktadır. Koşma, “hece ölçüsünün (6+5) ya da 

(4+4+3) duraklı kalıbıyla yazılır. Bu kalıpların karışık olarak kullanıldığı 

koşmalar da vardır. Dört dizeli bentlerden oluşur. Dörtlük sayısı en az üç-

tür. Genellikle üç ile beş arasında değişir. Dörtlük sayısı beşten artık koş-

malara da rastlanır. Uyak düzeni birinci dörtlüğün dışında bütün dörtlük-

lerde aynıdır. Uyak düzeni genellikle baba/ ccca/ ddda şeklindedir. İlk 

dörtlüğün uyak düzeni xaxa ya da bbba biçiminde de olabilir. (4+3) yedili 
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ve (4+4) sekizli kalıpla yazılmış koşmalar da vardır. Bunların koşma olarak 

gösterilmeleri ezgilerinden dolayıdır. Koşmanın son dörtlüğünde şair 

mahlasını söyler” (Dilçin, 1983: 306). Koşmanın birçok türü de bulunmak-

tadır (ayaklı, musammat, ayaklı-zincirbend vb.).  Aşığın Sevgi Güneşi şiir 

kitabında ise daha çok koşma-şarkı türünde şiirler bulunmaktadır. 

Koşma-şarkı; ilk dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizesi öteki dörtlüklerde 

nakarat olarak yinelenen özel bir şeklidir (Dilçin, 1983: 309). Hece ölçüsü, 

uyak, redif, mahlas, kullanılan dil vb. bakımından benzerlikler göze çarp-

maktadır. Dizelerinde kullandığı sade dil ve akıcı üslup sayesinde fikirle-

rini açıkça dile getirmiştir. Gülüm Ana mahlasıyla yazılan şiirlerden bazı 

örnekler aşağıda sunulmuştur: 

Sevgi 

Kol kolayım /kurdum divan       (4+4) 

Sevgi benim/ sırdaşımdır             (4+4) 

Gönülleri/ ferahlatan                   (4+4) 

Sevgi benim /yoldaşımdır           (4+4) 

 

Mutluluğa / sır gizledim       

Aylar yıllar / yol gözledim   

Canlarımı çok / özledim         

Sevgi benim / gülüşümdür     

 

Kültür şahı / soy çınarım           

Sağlık bulsun / can pınarım 

Halk uğruna / kor yanarım 

 Sevgi benim /ateşimdir        

 

Gülüm Ana /sana vardım        

Bu dağları / aştım durdum        

Çiçek çiçek / mekân kurdum     

Sevgi benim / güneşimdir         

Bu şiirin tüm dörtlüklerinde 4+4 duraklı 8’li hece ölçüsü kullanılmış-

tır. Koşmanın uyak düzeni olarak abab, cccb, dddb, eeeb şeklinde oluştu-

rulduğu görülmektedir. Bu şiirinde ımdır-ımdır, ledim-ledim, ım, dım-

dum ekleriyle redifler bulunmakla birlikte kâfiye olarak “an-an, z-z-z, nar-



131 

 

nar-nar, r-r-r” sesleriyle yarım, tam ve zengin kafiyenin bir arada kullanıl-

ması suretiyle ahengin sağlandığı ifade edilebilir. Son dörtlüğünde de 

“Gülüm Ana” mahlasını kullanmıştır.  

Kime Dert Yanam 

Dert bilene derdim / sormaya geldim                        (6+5) 

Lokman benden dertli / kime dert yanam                 (6+5) 

Usumla derdime / dermana geldim                            (6+5) 

Uzman benden dertli / kime dert yanam                   (6+5) 

 

Daldan dala kuşlar gibi / iz sürdüm 

Çok acılar çektim / kalbime gömdüm 

Derdim derya oldu / ummana döndüm 

Umman benden dertli / kime dert yanam 

 

Yoklukla yoksulluk / gam yüklü kervan 

Eğitim kaygısı / büyük bir figan 

Herkesin yarası / kendine çiban 

Kervan benden dertli / kime dert yanam 

 

Gülüm Ana der ki / sel gibi coştum 

Dalgalarda çırpınan / gemiye şaştım 

Fırtına içinde /limana koştum 

Liman benden dertli / kime dert yanam 

“Kime Dert Yanam” şiirinin dış yapısına baktığımızda şiirin 6+5 du-

raklı 11’li hece ölçüsüyle kaleme alındığı görülmektedir. Son dörtlükte 

yine mahlasını kullanan âşık, ilk dörtlükte aynı dize sonlarında yazılışları 

veya söylenişleri aynı, anlamları ise farklı sözcüklerden oluşan cinaslı ka-

fiyeye yer vermiştir. Cinaslı kafiye örneklerine nadiren rastlanırken bu-

rada incelememizin sebebi çok yönlü ahenk unsurlarını kullandığını or-

taya koymaktır. İkinci dörtlükte düm-düm-düm ekleriyle redif bulunur-

ken, istisna olarak kafiyenin hiçbir türüne rastlanmamıştır. Üçüncü dört-

lükte ise an-an-an sesleri tam kafiye olarak ortaya çıkmış, redif ise yine 

istisna olarak kullanılmamıştır. Son dörtlükte de tum-tım-tum ekleri redif, 

-ş sesi ise yarım kafiyedir. Uyak düzeni olarak aaab, cccb, dddb, eeeb şek-

linde âşık edebiyatı koşma nazım biçimine uygun düzeniyle devam etmiş-

tir. 
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Songül Dündar’ın Şiirlerinde Tematik Özellikler 

Gülüm Ana mahlasıyla halk şiiri örneklerinde kaleme aldığı şiirle-

rinde Songül Dündar’ın farklı konu başlıklarında daha çok didaktik bir 

anlatım tutumu sergilediği öncelikle dile getirilebilecek bir husustur. 

Koşma nazım şekliyle oluşturulan güzelleme, koçaklama, taşlama türle-

rine dair içeriklere şiirlerinde yer verdiği görülebilmektedir. Ders kitapla-

rında rahatlıkla yer alabilecek nitelikte, estetik açıdan kaliteli, konuyu an-

laşılır kılan, insan ruhuna iyi gelen şiirleriyle Dündar Türkçe Dersi Öğre-

tim Programında Temalar (2019) başlığı altında toplamda 16 temayla iliş-

kilendirilebilecek zengin bir portföy ortaya koyabilmiştir. İlgili prog-

ramda yer alan temalar şunlardır: 

Erdemler, Millî kültürümüz, Millî Mücadele ve Atatürk, birey ve top-

lum, okuma kültürü, iletişim, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim, bilim ve 

teknoloji, sağlık ve spor, zaman ve mekân, duygular, doğa ve evren, sanat, 

vatandaşlık, çocuk dünyasıdır. 3 tanesi zorunlu ve diğerleri seçmeli olmak 

üzere toplamda 16 tane tema önerisine yer verilmiştir. Songül Dündar da 

şiirlerinde burada yer alan bütün temalara az çok yer vererek hemen her 

duyguyu okurlarına aktarmıştır. 

Gülüm Ana mahlaslı şiirler içerisinde günlük yaşama ve toplumun 

belirli günlerine dair hemen her konuda şiir mevcuttur. Âşıklık geleneğini 

yansıttığı bu şiirlerde en çok işlenen temalar; duygular, sevinçler, birlik ve 

beraberlik vurgusu, geçmişte kazanılan zaferlere karşı yazılan kahraman-

lık teması, eğitimci olması dolayısıyla eğitim vurgusudur. Aşağıda sunu-

lan şiirlerle birlikte muhteva özelliklerini daha da ayrıntılarıyla şu şekilde 

ele alabilmek mümkündür: 

Sevgi eken sevgi biçer 

Sevginin sınırı yoktur 

Deli gönül şahnaz seçer 

Sevginin sınırı yoktur 

… 

Mutluluktan oldun deli 

Coşsun yine sazın teli 

Çağlasın hep sevgi seli 

Sevginin sınırı yoktur 

… 
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Canlar canı sevda gülü 

Yüreğimi sevinç sardı 

Buram buram bağda gülüda 

Yüreğimi sevinç sardı 

…  

Kuvvet olur dostun eli 

Işık saçar bilgi seli 

Nağme nağme gönül teli 

Sevgime bir ömür yetmez 

… 

Sevgi aldı sevgi sattı 

Hayatıma neşe kattı 

Güzel günler geldi çattı 

Yüreğimi sevinç sardı 

… 

Yüreğini candan sevdim 

Sevgime bir ömür yetmez 

Umut dolu günler gördüm 

Sevgime bir ömür yetmez 

… 

İlim irfan gerek şehire köye 

Eyvallah etmeyiz ağaya beye 

Şanlı bayrağımız var olsun diye 

Birlik beraberlik çaremiz bizim 

… 

Sevmekle sevilmek yüce bir kavram 

Dostluğun sözüdür sevgi güneşi 

Toplum yüreğinde en güzel ikram 

Umudun özüdür sevgi güneşi 

Âşık Songül Dündar’ın 2022 sonunda yayına çıkardığı Sevgi Güneşi 

adlı kitabında yer verdiği şiirlerinin hepsinin ortak teması sevgi, birlik ve 

beraberlik ruhudur. Daha çok “sevgi, gönül, yürek, dert, dost” gibi keli-

melere sıkça yer verdiği şiirlerinin genel havasında didaktik tarzı hissedi-

lir. Mevlâna Celaleddin-i Rumî ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi tasavvuf ehille-

rinin öğütleri Gülüm Ana’nın şiirlerinde yer almıştır. 
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Hoşgörü bilmeyen herkese çatar 

Yürekten sevenler cana can katar 

Bilimle beslenen doğru yol tutar 

Tezi sevgi olan barışa gider 

… 

Seven insan gönül piri 

Çalışanlar kalmaz geri 

İlim irfan sahipleri 

Selam olsun size canlar 

… 

Hacı Bayram Veli Mevlâna çağdaş 

Kadın erkek insanoğlu bir kumaş 

Kızları okutmak medeni savaş 

Zenler Hacı Bektaş aydınlığında 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arka-

daşlarının Millî Mücadele Döneminde gösterdiği başarılar ve halkımız 

için büyük sevinçlerle kutlanan günler Dündar’ın şiirlerindeki bir diğer 

tematik zenginliği oluşturmaktadır. Gülüm Ana, bu önemli günleri insan-

lığa hatırlatarak vatan ve bayrak sevgisini de okurlarına hissettirmektedir. 

Aşağıda yer verilen dörtlükler bu heyecanı aktaracak cinstendir: 

Ulusun kurtuluş anı 

Otuz ağustos zaferi 

Ata’nın liderlik yanı 

Otuz ağustos zaferi 

… 

Göz koydu ülkeme hain ecnebi 

Şahlandık kükredik aslanlar gibi 

En büyük makamdır milletin kalbi 

Tarihin izidir yirmi üç nisan 

… 

Samsun’dan yakılan zafer ateşi 

Hürriyet yoludur on dokuz mayıs 

Şafağından doğan umut güneşi 

Özgürlük halidir on dokuz mayıs 

… 

Zafer bizim oldu iman gücüyle 

Karşı koydu süngü takan eriyle 
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Ölümü öldürdü ölüm emriyle 

Çanakkale koç yiğitler yuvası 

Toplumun günlük yaşayışları, birbirlerini özel günlerde tebrik etme-

leri, güncel meseleler de Dündar’ın şiirlerinde yer bulmuştur. Örneğin; 

tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dahi şiirlerinde işlenmiştir. 

Bu husus ozanın çağdaş yaşamın sorunlarına ayna tuttuğunu ve gelişme-

leri takip ettiğini göstermektedir. 

Güzellikler seni bulsun 

Doğum günün kutlu olsun 

Hanen gönlün neşe dolsun 

Doğum günün kutlu olsun 

… 

Gönül gözün dostluk kursun 

Kutlu olsun yeni yılın 

Kötü günler geri dursun 

Kutlu olsun yeni yılın 

… 

Karantina dedi eve kapattı 

Pandemi belası her yaşa çattı 

Altmış yaş üstünü gözden çıkarttı 

Yaşlıyı yolladı korona virüs 

İnsanların hayatında bazı şehirlerin derin anlamları vardır. Mensup 

oldukları yörenin yaşayışları, kültürleri, yaşama dair bakış açıları top-

lumda yaşayan bireyleri de etkilemektedir. Sevgi Güneşi isimli eserinde 

dikkat çeken bir diğer konu, şairin doğduğu yer olan Kars ilinden öğret-

menlik yaptığı Ankara’ya kadar bulunduğu hemen tüm şehirlerle ilgili 

hisleridir. 

Tarihte izi var köylerin hası 

İzi güzel yolu güzel köyümün 

Yaylaları dağı taşı ovası 

Düzü güzel çölü güzel Dikme’nin 

… 

Tarihin koynunda mucize şehir 

Halları güzeldir Kars diyarının 

İpek yollarından kervanı gelir 

Yolları güzeldir Kars diyarının 

… 
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Kars çayında hoştur yüzme 

Yaz başında yemlik yeme 

Ay yıldızlı köyüm Dikme 

Unutamam asla seni 

… 

Gör analar nice yiğit doğurdu 

Mustafa Kemal’in yolu uğurdu 

Toprağını güneş ile yoğurdu 

Çağdaş Türkiye’yi kuran Ankara 

… 

Mertlik meydanında kurulur toyun 

Özgürlük bayrağın yirmi dört boyun 

Dilin Kıpçak Oğuz boyu öz soyun 

Sonsuza uzanan yol Terekeme 

Bazı mekânlarla ile olan ilgisi doğduğu büyüdüğü yörenin özellikle-

rinden ve yine birlik, beraberlik vurgusundan ileri gelmektedir. Türkiye-

Azerbaycan kardeşliğine şiirlerinde yer vererek Türk birliği konusunda 

da duygularını dile getiren âşık savaşların üzüntüsüyle yaşayan bu iki 

aziz milleti dizelerinde dillendirmiştir: 

Türkiye Azerbaycan bir çınarın kökleriyiz 

İki devlet bir millet ne mutlu Türk’üm diyene 

Sevinci sevincimiz kederi öz kederimiz 

İki devlet bir millet ne mutlu Türk’üm diyene 

… 

Zaferimiz şadlık buldu 

Gönüllere neşe doldu 

Şuşa şehri sembol oldu 

Ellerimiz Karabağ’da 

… 

Semalarda bayrağımız 

Nöbettedir askerimiz 

Şanla yatar şehidimiz 

Allarımız Karabağ’da 

Âşık Songül Dündar, şiirlerinde ana tema olarak “sevgi” konusuna 

sıkça değinir. Öte yandan toplumların ilimle, eğitimle evrensel sevgiye 

ulaşabileceğini vurgular.  Kendisinin uzun yıllar öğretmenlik mesleğini 

büyük bir özveri ve aşkla yaptığını, öğrenmeyi, öğretmeyi çok sevdiğini 
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eserlerinin toplamından çıkarabilmek mümkündür. Şiirlerinde Cumhuri-

yet döneminin eğitim reformlarını, zor koşullarda fakat nitelikli öğret-

menler yetiştiren eğitim-öğretim süreçlerini işlemiştir. Kadınların toplu-

mun gücü olduğunu ve okullarda alacakları eğitimlerle ülkemizi muasır 

medeniyetler seviyesine çıkaracağını düşünen Gülüm Ana, kırsaldan 

kente Cumhuriyet ideasının gerçekleştirdiği bütün reformları takdir etti-

ğini dörtlüklerinde göstermiştir: 

Aydın olmak büyük erdem 

İlim irfan sevgi gerek 

Özgür nesil özde gündem 

İlim irfan sevgi gerek 

… 

Bilginin kaynağı bilim beşiği 

Sözümüz kitaptır dilimiz kitap 

Yarınlara odur umut ışığı 

Özümüz kitaptır halımız kitap 

… 

Çağdaş nesillerde ocağın tüter 

Engeller koymayın kızlar okusun 

Zifiri çıkmazlar bilimle biter 

Bilgiden caymayın kızlar okusun 

… 

Atatürk bizim gür sesimiz 

Demokrasi el birliğimiz 

Kadın hakları güvencemiz 

Ben cumhuriyet kadınıyım 

… 

Sanat ve üretim kültür devrimi 

Köy Enstitüleri can oldu bize 

Eğitimde çağdaş yolun evrimi 

Köy Enstitüleri kan oldu bize 

… 

Eğitimci ordumuzun 

Aydınları yurdumuzun 

Anısı çok Cilavuz’un 

Unutamam asla seni 

… 
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Öğretmen Dündarla değerli eşi 

Sizleri yürekten kutlamak gerek 

Sizlerden öğrendik üç ile beşi 

Sizleri yürekten kutlamak gerek 

Gülüm Ana anne, baba ve aile sevgisine de ayrı bir önem vermekte-

dir. Cumhuriyet kadının çektiği sıkıntılara, cephede koşan erkeğinin arka-

sında sağlam bir metanetle duran Türk anasının çocuklarına hem ana hem 

baba oluşunu, yaptığı fedakârlıklara şiirlerinde yer vermiştir. 

Geleceğime yön veren mimarım 

Bileği bükülmez ulu çınarım 

Başım dara düşse derman sorarım 

Tabipsin hekimsin lokmansın baba 

… 

Emekleri katar katar 

Gece gündüz nöbet tutar 

Çileleri kendi yutar 

Ailenin yüzü anam 

… 

Ömür boyu emek verdin 

Üstümüze kanat gerdin 

Derindedir gönül derdin 

Yüreğinde sızı anam 

… 

Dündar dünyanın devranı 

Yiğit terketmez meydanı 

Gönüllerin şah sultanı 

Dağ yürekli Songül Anne  

Sonuç 

Âşıklık geleneğinde usta-çırak ilişkisiyle birçok âşık, günümüze ka-

dar farklı çevrelerde yetişmiştir. Farklı kollara ayrılan bu âşıklar, kendi 

yöresinin özelliklerini şiirlerinde, atışmalarında veya farklı fasıl ortamla-

rında insanlara aktarmışlardır. Bu gelenekte yetişen ozanlara baktığı-

mızda birçoğunun erkek olduğu görülmektedir. Kadın âşıklar ise hem 

toplumun bakış açısı hem de geleneğin ortaya çıkardığı şartlar dolayısıyla 

erkek meslektaşlarına nispetle daha az görünür olmuşlardır. Ancak çağı-

mızda teknolojik gelişmelerin hızla artması ve kitle iletişim araçlarının 
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yaygınlaşması kadın âşıkları gelenek içerisinde büyük ölçüde görünür 

hale getirmiştir.  

Çalışmamızda yer verdiğimiz âşık Songül Dündar, bu geleneğin 

içinde yetişmiş, eşi Âşık Selahattin Dündar’ın teşvikiyle şiirlerini yazmaya 

başlamıştır. Kendisinin edebi yaşamı ve folklora bakışını değerlendirmeyi 

amaçladığımız Öğretmen-Yazar Songül Dündar’ın Eserlerinde Folklor ve Eği-

tim isimli yüksek lisans tezimizin eğildiği hususlardan biri olan bu çalış-

mamızda ise “Gülüm Ana” mahlasıyla yazdığı şiirleri şekil ve tematik açı-

dan incelenmiştir. Buna göre “Gülüm Ana” mahlasıyla aşık tarzı halk şiiri 

örnekleri veren Dündar’ın şiirlerinin ana teması “sevgi” olarak ön plana 

çıkmaktadır. Diğer temalara bakıldığında ise kahramanlık, eğitim, birlik 

ve beraberlik, Türk kadınının çektiği zorlukları, toplumu ilgilendiren özel 

günler ve haftalar ile Türk-Azeri dostluğu ve kendisinin doğup büyüdüğü 

yöre olmak üzere diğer şehirlerdeki duyguları şiirlerinin tematik zengin-

liğini oluşturmaktadır. Dündar’ın şiirlerindeki dış yapı özelliklerine odak-

lanıldığında ise şiirlerinin büyük çoğunluğunu 11’li hece ölçüsüyle yazıl-

dığı göze çarpmaktadır. Uyak düzeni, mahlas, hece ölçüsü ve diğer birçok 

yapı unsuru bakımından koşma nazım biçimiyle benzerliği Dündar’ın şi-

irlerinin hem içerik hem de şekil açısından âşıklık geleneğini birçok açıdan 

yansıttığını söyleyebiliriz. 
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SEMBOLLERİN GÜCÜ: RUNE TERAPİSİ İLE ŞİFALANMA 

  

Büşra Özdemir 

 

Giriş 

        Kültüre bağlı olarak doğan, gelişen ve yok olan semboller toplumsal 

gelişimlerin de göstergeleri olmuştur. Semboller farklı kültürlerin dünya 

görüşlerinin ve inanç sistemlerinin düşünce ve hareket yoluyla ortaya çık-

makta ve kültürlerarası iletişim, etkileşim ile ortaya çıktıkları bölgenin 

özelliklerini de taşımaktadır. Grekçe olduğu düşünülen sembol terimi 

müphemiyet içinde, görülmeyen bir gerçekliği yansıtan bir simge ya da 

maddi bir nesnedir. Bu bakımdan, müşahede olunamayan ve esrarlı bir 

olgu hakkında bize çok net olmayan bir duygu, his ve izlenim vermektedir 

(Bayray, 1956: 1; Kılıç, 2013: 9). 

       Semboller ve onların sistemleri işaret ve onların anlamlarından oluş-

muştur. Semboller duygu ve değerleri açıklar ve onları harekete geçirir” 

(Warner, 1961: 7; Koca, 2012: 8) demektedir. Salt’a göre ise semboller 

“Daha soyut bir şeyi anlatmaya yarayan daha somut şey ya da evrensel 

yasa, ilke, bilgi ve fikirleri açıklayan işaretler”dir (Salt, 2006:288; Koca, 

2012: 8).1 

        Semboller, birikerek, üst üste konularak ve öğrenilerek gelen kültür 

kalıtlarının en temel unsuru olarak işlev görürler. Bu bakımdan geçmişe 

ait her sembolik yapı, topluluğun ortak uzlaşımsal anlam kodlarıyla şekil-

lenir. Bu anlam kodları aynı zamanda sembollerin iletişimsel yanını gös-

terir. Yolcu ve Aça’nın belirttiği gibi, “folklor da dâhil olmak üzere, kültü-

rün tüm alt sistemleri ve bu alt sistemlere bağlı parçaları toplumsal siste-

min ön gerekleri olan işlevsel birtakım zorunlulukları karşılamak üzere 

yapılandırılmıştır”. Bu bakımdan hem maddi kültür ve hem de manevi 

kültür unsurlarında kullanılan semboller tamamen kültürün gerektirdiği 

işlemlerin yapılmasında ve yerine getirilmesinde olmazsa olmaz işlevleri 

yüklenirler (Alp ve Mutlu, 2021: 1009- 1010). 

                                                             
 Bilim Uzmanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eskişehir-Türkiye. E-posta: bursra-

busra@gmail.com. ORCID: 0000-0002- 1699-8579. 
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        Sembolün ifa ettiği fonksiyonlar arasında, bir şeyin yerine geçirilmiş 

olma, Brehier’in anlatımıyla, seçilmiş sembol aracılığıyla tasavvur edilen 

bir dünya algısının, ‘lojik’: Akıl ve mantık vasıtasıyla düşünülebilen bir 

dünyanın yerini almasıdır. Buna göre denilebilir ki, sembol bir anlamda, 

soyut ve tinsel/ruhi ve manevi olanı müşahhas vasıtasıyla anlatmayı he-

deflemektedir (Caillet, 1954: 174; Kılıç, 2013: 10). 

        Ruhi ve manevi olanın tasvirine yönelen ‘sembolleştirme’, işte bu 

gizli ve örtülü olana ulaşmak için bir sondaj; sezilen, ama düşüncemizin 

hâkimiyet alanı dışında kalan bir olguya yaklaşma, onu his ve idrak ala-

nımıza yakınlaştırabilme deneyimidir. O halde, sembolleştirme ve sem-

bol, genel karakteri bakımından düşüncenin hizmetinde olan, fakat daha 

etkin bir şekilde inancın da kullandığı bir araçtır (Bayray, 1956: 12; Kılıç, 

2013: 11). 

        İnsan bir homo symbolicus olduğundan ve bütün etkinlikleri simgesel-

lik içerdiğinden, bütün dinsel olgular ister istemez simgesel bir özelliğe 

sahiptir. Her dilsel olgunun ve her kültürel nesnenin deneyim- ötesi bir 

gerçekliği hedeflediğini düşünürsek bundan daha kesin bir şey yoktur. Ve 

her dini eylem, dinsel olduğundan ötürü, son tahlilde “simgesel” bir an-

lam yüklenir, çünkü doğaüstü değer ve figürlere gönderme yapar (Eliade, 

2020: 209). 

        Sembolleştirme insanın algılamasını ve anlamlandırmasını sağlamış 

bu doğrultuda da çeşitli şekil ve yapılara simge değerle yüklenmiştir. 

Sembolleştirilen şekiller içerisinde geometrik şekiller önem kazanmıştır. 

Öyle ki “Tarihin her döneminde ve her kültürde geometrik semboller ge-

nel olarak hep aynı anlamlarda kullanılmışlardır (Koca, 2012: 12). 

        Simgesel eylem, simgelerin ortaya çıkışına yol açan zihinsel sürecin 

bir parçasıdır. Simgelerin sahip oldukları doğa ve işlevlerin neredeyse bir 

töz birliğine kadar giden bir bütünleşme süreci ile açıklandığı görülmek-

tedir. Sözcüğün gerçek anlamında simge, simgesi olduğu varlık ya da nes-

neyi “temsil etmekte” yani onun mevcudiyetini bir somutluk kazandır-

maktadır (Bruhl, 2016: 261). 

1. Runik Harfler ve Menşei Hakkında 

        Runik harflerin menşei üzerindeki araştırmalar hiçbir netice verme-

miştir; runik harfler anonimliğini sürdürmektedir.  Runik harflerin menşei 

hakkında hiçbir yazılı kaynağın bulunmaması birkaç sebebe bağlı olabilir; 

akla ilk gelen sebep konunun kayıtlara geçirilmemiş olmasıdır veya ko-

nuyla ilgili belgelerin kaybolmuş olmasıdır veya konuyla ilgili belgelerin 
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henüz bulunmamış olmasıdır. Runik harflerin bir hamlede icat edilmiş bir 

yazı sistemi olduğu görüşünün ve doğrudan doğruya Soğutlardan alın-

dığı genel kanısının aksine runik harfler farklı zamanlarda farklı yerler-

deki beylerin, hanların arzularını ve kararlarını ifade eden ve tedricen 

oluşmuş bir yazı olduğu bugün bize mantıklı gelen görüştür. Türklerin 

runik harfleri keşfetmesi veya kabul etmesi ile Moğol imparatorluğuna 

yazı sisteminin girmesi arasında 650 yıllık bir zaman farkı vardır. Runik 

alfabeleri kullanan Türkler yazının sihirli gücüne inanmış olsalar bile, ru-

nik harflerle fal kitapları ve Mani metinleri yazmış olsalar bile runik harf-

lerin kullanıma girmesini dini faktörlere bağlamak doğru değildir (Gür-

soy Naskali, 1993: 44- 46). 

        Scerbak’ ın aktardığına göre Türk runik yazısının kökeni ve yayıl-

ması sorunları çoktan beri ele alınan bir konudur. Yapılan araştırmalar 

sonucunda şu tahminlerde bulunulmuştur: Türk runik alfabesi ilk defa 

Orhon ırmağı kıyılarında daha sonrasında Yenisey ırmağının yukarı 

mecrası boyunca ve Altay’ da kullanılmıştır. Geniş yere yayıldığı için o 

ayrı ayrı değişme istikametleri takip etmiştir. Türkologların bazıları ise 

Yenisey harflerinin Orhon harflerine göre daha eski olduğunu ve Türk 

runik alfabesinin Yukarı Yenisey bölgesinde meydana gelerek Orhon ır-

mağı kıyılarında mükemmellik derecesine varmış olduğu tezini ortaya 

atmışlardır. Ancak bu görüş W. Radloff tarafından kabul edilmemiştir 

(Şçerbak, 1990:183). 

          Radloff’ a göre ise Türk runik alfabesi ‘kuzey’ denilen, Cermen ve 

İskandinav runik yazıları aracılığıyla oluşmuştur. Aynı zamanda Radloff 

V. V. şunu belirtir: “Bu iki yazı türünün kökeni hususunda V. Thomsen’in, 

‘Orhun alfabesinin, Türklerin İrani dillerden birisi aracılığıyla aldığı Sami 

alfabesinden türediği’ görüşüne tamamen katılmaktayım.” V. Thomsen ve 

V. V. Radloff’un Türk runik yazılarının kökenini incelediğinde eski Av-

rupa tarihi sonrası keşfedilmiş ve çalışılmış kaynakçası günümüzdeki ka-

dar zengin olmaması yüzünden görüşleri ikilidir. Sibirya’daki yazıtların 

ilk kaşiflerinden birisi olan İsveçli subay Strahlenberg, XVIII. yüzyılda 

anıtların üzerindeki işaretlerin ‘kuzey’ runik yazılarıyla dikkat çeken ben-

zerliklerini belirtti (Tuguşeva, 2012: 79-80). 

          Sıkı etkileşim olunca (kültür etkileşimi de dahil) kullanışta tıkız ve 

kolay olan fonetik yazının alınması olağanüstü bir şey değildi. Böylelikle 

Türkler, Avrasya bozkırlarında sonradan Hunları görüp üzerinde konuş-

tuğumuz yazıyı miras olarak almış olabilirlerdi. Moğolistan yazıtlarında 
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bulunan Türk runik yazısı 30 (~31) işaretten ibaret olup sağdan sola yazı-

lır. Var olduğu ilk çağlarda ‘ünsüz + ünlü’ şeklinde olup, hece işaretleri 

bulundurup ‘kutsal yazı’ olarak kullanılırdı. ‘Gökyüzü’ olan Tengri tara-

fından verilmiş tanrısal gücüye sahip olan Kaganlar bu yazı ile yazmak-

taydı. Doğu Türkistan’da yazılmış ‘fal kitabı’ (Irk Bitig, IX. yüzyılın baş-

langıcı) da runik yazıyla yazılmıştır. Sıralanmış bütün bu kanıtlara göre, 

Türk runik yazısının kullanıldığı süreç esnasında runik işaretlerin fonetik 

manalarının değişmesine rağmen Eski Avrupa yazılarının temel özellikle-

rini korunduğu tespit edilmektedir (Tuguşeva, 2012:82). 

         Germen runelarıyla ilgili diğer en güçlü tez Batı Hunlarıyla yaşayan 

Gotların, İskandinavya’ya bu yazıyı taşımış olduğudur. Bu konuda ol-

dukça yeterli dilbilimci yanında Edda Destanları da runik harflere Türk-

leri işaret etmektedir ve rune yazılarını icat etti denilen mitolojideki baş 

tanrı Oden, Odin Wodan’ın da Türk olduğu ve rune harflerinin böylece 

Türklerden geldiği aşağıda veya bahsedilecek olan çoğu bilimsel eserde 

ve İskandinav/Norveç Edda Destanlarında kayıtlıdır. Günümüze dek Ku-

zey Avrupa’daki tamgalı yazıtların Türkçe olduğu rune düşünülmediğin-

den ya da değişik başka nedenlerden dolayı Batılılarca çözülememiş, an-

cak Türkçe oldukları kısım kısım ima ve kabul edilegelmektedir. Norveçli 

araştırmacı Shell Artun’un Oslo Tarcan, Üniversitesi Gazetesi 12 Ekim 

1994’te ‘Runik yazılar Orta Asya’dan geliyor. Alman kökenli değil, Türk 

kökenlidir. Bilinen ve zannedilenden 2000 yıl daha eskidir’ diye yazdığını 

aktarır (Tarcan, 2003:27; Keleş, 2017: 75). 

          Yapılan dil araştırmaları sonucu Runik alfabesi ile ilgili farklı teo-

remler ortaya atılmış araştırmacılar arasında fikir ayrılıkları ve çatılmalar 

çıkmıştır. Bu araştırmalar neticesinde Runik işlemeli çiniler, şarap kadeh-

leri incelendiğinde üzerinde bulunan yazılardan hareketle Türklerin Ru-

nik alfabeleri kutsiyet amaçlı kullandığı bu alfabeyi ilahi varlıklar ile ileti-

şime geçerken kullandığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

2. New Age ile Yeni Şifa Teknikleri: Rune Sembolleri ve Kullanım 

Alanlar 

         Kişilerin manevi olarak kendini eksik hissetmesi ve herhangi bir top-

luluğa ait hissetmemesi onu, kendine benzer kişileri aramaya sevk etmiş 

bu sebeple de farklı gruplar, topluluklar oluşmuştur. Bu yeni düzen ve 

kendini arayış ile inanç sistemleri de değişiklik göstermeye başlamıştır.  

        Bireyin kendisini değerli görmesi, farkındalık geliştirme, pozitif dü-

şünce, içsel yolculuk, bolluk ve bereket atölyeleri gibi birçok bilişsel ikna 

yöntemleriyle şifalandırma çalışmaları yapıldığı görülmektedir (Mirza, 
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2018: 58; Arıcı, 2021: 235). Aynı zamanda enerji şifacılığından yararlanan 

kişiler bir şifa cemaati ya da bir şifa kültü oluşturmakta, belirli zamanlarda 

bu gruplar bir araya gelerek olumlu duygu ve düşüncelerin sürekliliği için 

birbirlerine destek vermektedirler (Özkan, 2014: 39; Arıcı, 2021: 235). 

         New Age kavramı nedir sorusuna cevaben Miandji şöyle söylemek-

tedir: “New Age kişiyi ne günlük hayattan koparan ne de şahsiyetinden 

uzaklaştıran bir kutsallıktır. Bu, tam bir kutsallık ve bütünlük arz eden bu 

vasıta ile kişinin, insan bedenine bürünmüş (enkarne olmuş) yüce Tanrı-

nın ruhu ve tabiatı ile çok yakın iletişime geçme yolculuğu evresidir. Eko-

lojik ve enkarne olma anlayışıdır ki halk nezdinde bizim bu Yeniçağ ma-

neviyatına yeni dememize sebep gözüküyor. Halbuki bu kabulleniş aslı 

itibariyle bizim tarihi manevi kökenlerimizde, özellikle de mistik gelene-

ğimizde ve de büyük dinlerde de bulunmaktadır…Bundan maksat ise 

özellikli bir bedene bürünme ve bu beden ile öğretilere varma değil belirli 

coğrafi alanlarda yayılan Şamanizm ya da tarihi geçmişi bulunan Hindu 

kültürleri gibi bütün büyük geleneklere açık olan duyargalara sahip ola-

bilme becerisidir”. Bu tanımlamada dikkatleri çeken hususların başında 

ise gerçekten geçmişi inkâr etmeme ama inancı / dini de o geçmiş üzerine 

bina etmeme anlayışı vardır.” (Miandji, 2019: 29). 

        1980’li yıllara gelindiğinde meditasyon, yoga, ruhlarla irtibat kurma 

(channelling), reenkarnasyon (ruh göçü¨), holistik sağlık, kristaller, bire-

yin ruhsal yeteneklerini dışa yansıtması anlamına gelen psişik deneyim, 

UFO gibi alt kültleri ifade etmek için kullanılan New Age kavramı oldukça 

popüler bir kavramdır. Günümüzde New Age inançları müzik, sanat, si-

nema, geleneksel medya ve sosyal medya, Facebook, Instagram gibi sosyal 

paylaşım siteleri, dernekler, holistik sağlık, alternatif tıp, enerji ile şifalan-

dırma ve farklı terapi programları gibi birçok alt kategorilerle servis edil-

mektedir. Özellikle tıbbi olarak tedavi edilemeyen hastalıklar, varoluşsal 

boşluklar, anlam arayışı, modernizmin dayattığı hayat algısına uymayan 

hayat formlarının reddedilmesi gibi birçok problemin çözümü için ortaya 

koyulmuş olan teknik ve uygulamaların toplumun farklı kesimleri tara-

fından takip sonucu New Age hareketi yaygınlaşma imkânı bulmaktadır 

(Doğan, 2020: 38-39). 

         Günümüz modern şifacılığı olarak adlandırılan bu uygulamaların 

tümüne bakıldığında dijitalleşme ve sosyal paylaşım ağları sayesinde hızlı 

bir şekilde insan hayatına giren bu şifa yöntemleri kişilerin atalardan 

gelme karmaların ödenmesinde, bilinçaltı temizleme ve şifalandırmasında 
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veya refah bir hayat istekleri için Lnp veya bilinçaltı uzmanlarına başvu-

rarak sadece birkaç seansla sonuçlanan yeni bir şifacılık anlayışı kabul 

görmektedir.  

2.1. Rune Sembolleri ve Rune Sembollerinin Kullanım Alanları 

        Sosyal paylaşım ağlarının son dönemde oldukça popüler olması ve 

kişilerin çektikleri içerikler ile kendilerine yeni gelir kapıları elde etmesi, 

aynilik duygusu ile ortak özellikleri paylaşan insanların kişisel hesaplar 

etrafında toplanması ile belirli kitleler oluşturması oldukça önemlidir. Ya-

pılan çalışma doğrultusunda sosyal medya hesaplarında kendine yer edi-

nen Rune sembolleri, bir zamanlar kiliseler tarafından yasaklanmış dahi 

olsa da şimdilerde hem ülke dışında hem de Türkiye sınırları içinde ortaya 

çıkmaya başlamış ve enerjilerinin aktif edilmesi ile kullanılmaya başlamış-

tır. Rune sembolleri Kuzey Avrupa halkları tarafından milattan sonra 

ikinci yüzyıldan orta çağ başlarına kadar kullanılan bir yazı sistemidir. İs-

kandinav ülkelerinde yaşayanların belirlediği yirmi dört takım yıldızına 

denk düşecek şekilde yirmi dört harfe sahip olan bu alfabe günlük hayatta 

kullanılan bir alfabeden daha çok majik ve kehanette kullanılan bir yazı 

sistem olmuştur.   

        Her ne kadar yazı sistemi olarak kullanılsa da incelenen sosyal medya 

hesaplarına bakıldığında rune sembollerinin rune bağlama ve enerji ya da 

tılsımının aktif edilerek kişiye özel yapılarak teslim edilmesi uygulayıcıla-

rın “büyü” yaptığı ve rune sembollerini asıl amacına istinaden kullandık-

ları görülür. 

        Büyünün tanımlanmasına bakılacak olursa Büyükokutan’ ın da be-

lirttiği gibi büyü olayının özünde kişinin mevcut olana karşı çıkma, diğer 

insanları hayvanları, bitkileri, tabiat olaylarını ve güçlerini kendi menfa-

atleri doğrultusunda etkileme ve yönlendirme isteği yatmaktadır. İnsan 

çaresizlik ve bilinmezlik karşısında, içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan 

kurtulmak, sorunlarını kendi gönlünce çözmek, olayları istediği şekilde 

yönlendirmek ve sonuçlandırmak, bilinmezliğin kapılarını aralamak iste-

ğiyle birtakım doğaüstü güçleri kullanmakta, böylece bir anlamda alın ya-

zısına direnmedir (Büyükokutan, 2012: 597). 

        Kullanılan rune sembolleri sıcak büyü ve soğuk büyü için kullanıl-

maktadır. Sıcak büyüler; ak büyü, olumlu büyü koruyucu büyü olarak da 

bilinir genellikle toplumun iyiliği için yapılan büyülerdir. Soğuk büyüler 

ise sıcak büyülerin aksine, kişilere kötülük yapmak, ıstırap çektirmek, za-

rar vermek ya da onları kötü anlamda etkilemek amacıyla yapılmaktadır 

(Büyükokutan, 2012: 604-610). 
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       Yapılan araştırmada rune sembolleri ile ilgili bilginin olduğu dört ana 

sayfa tespit edilmiştir bu sayfaların takipçi kitlesi yadsınamaz derecede 

büyüktür. İncelenen sayfalar “runemucizesi, runebilgesi, thetabirarma-

gan, kayipkartlar” adlı sayfalardır.  Bu sayfaların takipçi kitlesine bakıla-

cak olursa “runemucizesi” adlı kullanıcının 50,7 bin takipçisi, “runebil-

gesi” adlı kullanıcının 104 bin takipçisi, “thetabirarmagan” adlı kullanıcı-

nın 23,4 bin takipçisi bulunurken “kayipkartlar” adlı kullanıcının 47,2 bin 

takipçisi bulunur. Bu Instagram sayfalarının incelenmesindeki amaç hem 

takipçi kitlesinin yüksek olduğu hem de sembolleri kullanan takipçilerin-

den gelen geri dönüş mesajlarının profillerinde sabitlendiği görülür. Ta-

kipçilerini bu semboller hakkında bilgilendiren sayfalardan “kayipkart-

lar” adlı kullanıcı kendisinin eski arkeolog olduğunu belirtirken sadece 

rune sembolleri hakkında bilgi vermeyip bu sembollerin eğitimini de ver-

diği görülür.  Öne çıkarılan hikâyelerinde semboller, geri dönüşler ve döv-

meler hakkında bilgi veren sayfa sahibi aynı zamanda doğal taş eğitmen-

liği ve okült astroloji ile de ilgilenmektedir. Her ne kadar rune eğitmenliği 

yapsa da kendisi rune açılımları yapmamakla birlikte kullanıcılara sadece 

imgeleme ile sembolleri kullanmaları gerektiğini, dövme olarak kullanımı 

kendisinin uygun görmediğini belirtir. Sayfasında post olarak yaptığı pay-

laşımlarında astrolojiye, doğum haritasında bulunan evlerin konumlarına 

göre değerlendirmeler yaparken, sayı sekanslarının hangi alanlarda kul-

lanılması gerektiğine dair bilgiler verir ve antik Mısır, mitoloji gibi birçok 

konu hakkında da paylaşımlar yaparak takipçilerini bilgilendirmektedir. 

Diğer sayfa “thetabirarmagan” sayfası oldukça dikkat çekicidir kendisi 

Profesyonel bir yaşam koçudur. Thetahealing, Jaas Eğitmeni ve Yedi Işın 

Şifası, Reiki ve Kundalini Boster, Sarkaç ve Dowsing eğitmeni olduğunu 

belirtir. New Age inanışının eğiticisi olması bakımından oldukça önemli-

dir. Sayfada öne çıkarılan hikayelerinde Thetahealing, Numeroloji, Jean 

Adrien Arınma Sistemleri, Sarkaç Eğitimi, Reiki, Mühürler, Dowsing 

workshopları, takipçilerinin geri dönüşleri ve Rune sembollerinin nasıl 

kullanıldığı, nasıl uyumlanma gerçekleşir gibi sorularının cevaplarına 

ulaşmak için takipçilerini WhatsApp hattına yönlendirdiği bir link bulu-

nur. Sayfada yapılan paylaşımlara bakıldığında imgeleme ve olumlama-

nın oldukça önemli olduğuna dikkat çekilmiş ve her konuda yapılan his 

yüklemeleri ile takipçilerinin isteklerinin gerçekleşeceği belirtilmiştir. Ör-

neğin bir postunda his yüklemesi ve sayı sekansları ile ideal kiloda kalma-

nın mümkün olduğunu belirtir (URL-1) Rune sembolleri ile ilgili yapılan 

paylaşımlarda nasıl kullanılması gerektiği ve ne niyetle kullanılması ge-
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rektiği hakkında bilgiler verilir. Bu sayfada aktif olarak rune bağlama ya-

pıldığı ve takipçilerin yorum ve sorularına yönelik rune bağlama yapıp 

post paylaştığını da belirtir (URL-2). 

        “runemucizesi” adlı Instagram sayfasına bakıldığında hesapta ilk ola-

rak  “Mucize, enerjinizi korkularınıza değil rüyalarınıza verdiğiniz zaman 

başlar🍀” yazısı ve iletişim numarası ile birlikte   internet sitelerinin ad-

resi “Rune Mucizesi” bulunur. Sayfanın öne çıkarılanlarında takipçilerin 

meraklarına karşılık sorularına cevap verdikleri Rune hakkında genel bil-

giler paylaşıldığı ve rune sembollerinin sadece enerjisinden yararlanarak 

büyü yapmadıklarını belirten sayfa sahipleri, bunun büyü olması için her-

hangi bir canlının kanı ile yapılacağı bilgisini ve öteki varlıklardan yardım 

alınması gerektiğini belirtirken kendilerinin sadece rune bağlama yaparak 

beyaz bir kağıda sembolleri çizerek bir kolye içine yerleştirip bu kolyelerin 

kişiye özel, dileklerine göre yapılıp satışa sunulduğunu belirtir. Rune sem-

bollerini yer aldığı kolyelere bakıldığında bir kontraplak üzerine çizildiği 

ve kolyenin dış yüzünde hayat ağacının resmedildiği görülür. 

         Ergun’ un aktardığına göre Türk ve dünya kültürlerinde ağaca atfe-

dilen pek çok rol bulunmaktadır. Bunlar; doğa, atmosfer, bereket, yaşam 

ve ritüeller ile ilişkilidir. Kozmik ağaçla birlikte (dünya ağacı, hayat ağacı), 

tabiat olaylarını yönlendirme törenlerinde ağaç, güneşin batışını engel-

leme/geciktirme törenlerinde ağaç, rüzgâr estirme/durdurma törenlerinde 

ağaç, yağmur yağdırma törenlerinde ağaç şeklinde anlam kazanmıştır. 

Bunların yanı sıra şeytan ya da kötü ruhları kovma törenlerinde, sağaltma 

törenleri gibi törenlerde de ağacın rolü bulunmaktadır. (Ergun 2004: 17-

66).  Bu durumda rune sembollerinin işlendiği bu kontraplak kolyelerde 

hayat ağacı sembolünün bulunması kişinin rahatsızlanmasına sebep olan 

kötü ruhların kovuluşu için önemli bir sembol olarak görülebilir. 

       Diğer sayfaların aksine postlarda runeler ile ilgili bilgi vermedikleri 

kolyelerin satışından sonra rune sembollerinin kişinin şifalandırmasında 

etkin rol oynadığını belirten geri dönüşleri paylaşmaktadırlar. Takipçile-

rinden birinin kilo problemi için bu rune sembollerine başvurduğunu ve 

işe yaradığını belirttiği mesajında başka konularda da rune sembollerine 

başvuracağını belirtir (URL-3). 

        “runebilgesi” adlı sayfaya bakıldığında profilde WhatsApp hattı bu-

lunmakta ve sayfa sahiplerinin kişiye özel hazırladıkları rune sembolleri-

nin satışının yapıldığı telefon numarasına yönlendirilmektedir. Yine bu 

sayfada rune sembollerinin anlamları ve kullanım alanları hakkında bilgi-
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ler verilirken yeni ayda veya dolunay zamanlarında yapılması gereken ri-

tüeller hakkında da postların paylaşıldığı görülürken rune sembollerinin 

yer aldığı kolyelere yer verilir bu kolyeleri kullanan takipçilerden geri dö-

nüş mesajlarına da yer veren sayfa sahibi hem şifa çalışması yapacağı yeni 

hastalarına güven veriyor hem de müşterilerine prestijli bir reklam yapı-

yor denilebilir. Ayrıca sayfa sahipleri çalışmanın konu bazlı yapıldığı ve 

kişinin sıkıntılarına göre fiyat farklılıkları da gösterdiğini belirtmektedir. 

        İncelenen sayfalara bakıldığında bu sayfaların hem yüksek takipçili 

olması hem de takipçi kitlesinin merak içinde hem bu rune sembollerinin 

kullanımını öğrenmek için çaba sarfettiği hem de sayfaların hem şifalan-

dırma hem de ticari amaç doğrultusunda takı olarak rune sembollerini sat-

tığı görülmektedir. Takipçiler için yeni bir şifa yöntemi olan rune sembol-

lerinin kullanımının bilinç dışı gerçekleştirilmemesi ve rune sembollerinin 

kökeni hakkında bilgiye sahip olması gerekir. Her ne kadar sayfa sahipleri 

tarafından büyü olmadığı iddia edilen rune sembollerinin hem geçmi-

şinde hem de günümüzde bu amaç uğruna kullanıldığı aşağıdaki örnek-

lerde de gösterilecektir. Bu yirmi dört rune sembolü içinden incelenen Ins-

tagram sayfalarınca en çok kullanılan runelerden Uruz ve Dagaz sembolü 

seçilerek sembollerin kehanetlerine ve kullanım alanları ile birlikte genel 

özelliklerine yer verilecektir.  

Uruz-Güç Runesi: Aurochs “Nesli tükenmiş yaban öküzü” anlamına 

gelirken; galibiyet, kararlılık, kontrol, kendine güven, disiplin, kendini be-

ğenme, yetki, fiziksel ve zihinsel güç, sağlık konularının sağaltımında kul-

lanılır. Erkekler için erkeklik gücü, vücut sağlığı, dayanıklılık kadınlar 

içinse doğurganlık ve seksilik konularında kullanılır. Uruz sembolünün 

yorumlaması yapılırken kişinin içinde bulunduğu bazı durumların ya-

kında sonlanıp ve yeni başlangıçların başlayacağını işaret eder. Kişinin 

beklediği bu başlangıç beklediği şekilde olmayabilir. Kişinin etrafındaki 

gizli tehditleri fırsata çevirmekte başarılı olacağı bir döneme gireceğinin 

habercisi olan bu sembol, kişinin karşılaşabileceği riskli durumların ken-

dilerine yeni başlangıçlar getireceğini de ifade eder.     

 

Uruz-Güç Runesi sembolü 
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        Ayrıca kişinin zihinsel ve fiziksel gelişiminde başarılı olabileceği bir 

dönemi de işaret eder. Kişinin cinsel yaşamının renkleneceği ancak kişinin 

bu hazlara çok fazla kapılmaması gerektiği konusunda uyarır. 

        Sembolün kehanetine bakıldığında kişiye karşısına çıkacak belirgin 

fırsatların olduğunu ancak bu fırsatları değerlendirirken acele etmemesi 

gerektiği bu fırsatların aldatıcı olabileceğine dair uyarıda bulunur.  Uruz 

runik sembol sırası iki, rengi ise koyu yeşildir. Her Rune sembolünün bir 

elementi olduğu gibi Uruz’ un elementi de topraktır. Astrolojik denkliğine 

ve uyumuna bakıldığında Uruz’un Boğa burcunu temsil ettiği görülürken 

mitolojide ise Thor, Urdl ile eşleştirilir. Her Rune sembolünün bir de bit-

kisi ve ağacı bulunmaktadır. Uruz runesinin bitkisi İzlanda yosunu ağacı 

ise huş ağacıdır. Bu runeye ait doğal taş ise Lal taşıdır. Kişilerin meditas-

yon esnasında bitki veya ağaca ait yaprak bulamaması durumunda lal taşı 

kullanması uygulama için yeterli olacaktır. Bu runenin majikal uygulama 

günü pazartesi günüdür. Genellikle bu rune düşmana karşı galip gelmek, 

kişinin kendine olan güvenini artırmak, disiplinli bir şekilde çalışmak, do-

ğurganlık, sağlık ve fiziksel güç için kullanılır. Bu rune ile majikal uygu-

lamaya başvuran kişinin temiz kalpli olması gerekir yoksa uygulayıcı bu 

enerji alanına giremez ve uygulamayı başarılı şekilde gerçekleştiremez. 

Dagaz: Değişim Runesi anlamına geldiği gibi gün ışığı, şafak anlamla-

rına; atılım ve radikal bir değişiklik anlamına da geldiği görülür. Kişi Rune 

sembollerine fal olarak başvuruyor ve karşısına Dagaz sembolü çıktıysa 

eğer kişinin hayatında radikal değişimlerin başlayacağına işarettir. Bu de-

ğişimler genellikle iyi yönde olacaktır. Bu rune kişinin hayatında yeni gi-

rişimler, maddi kazançlar ve ruhsal ilerlemenin habercisi olarak kabul edi-

lir. Dagaz sembolü ile karşılaşan kişiyi yeni bir gün beklemektedir, karan-

lığın artık arkada kaldığını ve tüm sorunlardan uzaklaşarak hedeflere 

ulaşmanın çok yakın olduğunu sembolize eder. Kişinin hayatındaki yeni 

başlangıçlar için iyi şans ve ışığın rehberlik edeceği ve yolunu aydınlata-

cağı bilgisini verir. Ayrıca bu rune kişinin öngörüsü ile köklü başarılara 

imza atacağını da sembolize eder. Kişinin bu durumda kendini egodan ve 

kibirden uzak tutması gerekir kişinin ego ve kibre yönelmesi durumunda 

tüm iyi şansı ve yol aydınlığı kaybolacak ve işler tam tersine ilerleyecektir. 
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Dagaz-Değişim Runesi sembolü 

        Dagaz Runesinin kehanet ve uyarısına bakıldığında başvuran kişiye 

henüz gün ışığının gelmediği ve yeni girişimler için çok acele etmemesi 

gerektiği; şu an değişim için uygun bir zaman dilimi olmadığını belirtir. 

Ancak kişinin istediği değişim çok yakında gelecektir bu nedenden dolayı 

başvuran kişinin hem gücüne hem de yeteneklerine güvenerek fırsatların 

doğmasını beklemesi gerekir. Dagaz Runik sıralamada yirmi dördüncü sı-

rada yer alırken temsil ettiği renk açık mavidir. Her runenin bir elementi 

olduğu gibi Dagaz’ ı temsil eden element ise hem ateş hem de hava ele-

mentidir.  Astrolojide dolunayı temsil eden Dagaz runesinin değerli taşı 

sarı yakuttur. Her runenin bir bitkisi ve ağacı bulunur Dagaz’ ın ağacı La-

din bitkisi ise ada çayıdır. Majikal Uygulama günü ise sadece dolunay za-

manıdır başka günlerde kullanılması tavsiye edilmez. Kişiler genellikle 

tüm sorunlarından kurtulmak, yeni başlangıçlar yapmak, maddi ve ma-

nevi kazanım için bu sembolün gücüne başvururlar. 

        Runelerin çoğu tahtadan yapılmış bazıları ise taştan yapılmıştır ancak 

günümüzde plastik runeler kullanılır fakat bu runelerin doğasına aykırı 

bir durum olduğu için tercih edilmemesi daha doğrudur. Kişilerin tahta 

runelere ulaşamaması durumunda plastik yerine kâğıt veya karton rune 

kullanmak daha uygun olacaktır. Ancak kişinin mümkün olduğu müd-

detçe taş veya tahta rune kullanması önerilir. Runeleri majisyenin kendi-

sinin hazırlaması veya çizmesi runelerle arasındaki enerji bağını güçlen-

dirmesi bakımından daha iyi bir yol olarak kabul edilir. 

        Kişinin kendisi için rune hazırlamak isterse eğer doğada bulduğu 

oval birbirine yakın büyüklükteki taşları toplayarak üzerine harfleri kazı-

yabilir. Nehir ve deniz kenarında bulunan düz yüzeyli taşlar oldukça uy-

gundur. Ancak majisyenlerin aktardığına göre rune hazırlamak için en iyi 

yol, runenin meyve veren bir ağaçtan yapılmasıdır. Böylelikle meyve ve-

ren ağaçtan yapılan rune kişiye daha çok sonuç verecektir. Kişinin bozuk 

para büyüklüğünde tahta parçalarını kesmesi ve zımparalaması gerekir, 

bu işlemler bittikten sonra rune sembolleri kazıyarak çizilir ve dağlanarak 

hazır hale getirilir.  
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        Tüm majikal uygulamalar sessiz ve yalnız, loş ışıkta, akşam veya gece 

yapılmalıdır. Genelde majikal uygulamalarda çember açılır ve bu çember 

majisyeni koruma amaçlıdır. Rune alfabesinin enerjisini davet etmek ve 

harekete geçirmek için bir çember açılır. Çember runenin enerjisi ile kişi-

nin enerjisinin bütünleşmesi isteğin gerçekleşmesi içindir. Örneğin aşağı 

tarafta görülen rune alfabesi ile oluşturulan daire pozitif uygulamalar için-

dir. Ancak her ne kadar pozitif uygulamalar için rune alfabesine başvuru-

luyor ise kişiye veya nesneye zarar vermek için de rune sembollerine baş-

vurulduğu görülür.  

 

Yukarıdaki çemberin harfleri beyaz tebeşir kullanılarak Fehu harfi 

kuzeye bakacak şekilde çizilmelidir. Fehu sembolü çizildikten sonra çizil-

dikten sonra diğer harfler çemberi oluşturacak şekilde saat yönünde çizil-

melidir. Uygulama sırasında runenin bitkisi, tütsü olarak yakılmalıdır. “X 

runesinin enerjisini X isteğimin gerçekleşmesi için harekete geçiriyorum” 

denilir. Kişi isteklerini rune sembolüne söyledikten sonra çemberin için-

den çıkmadan hemen önce herhangi bir ağaç parçasına veya taşa rune 

harfleri ile isteklerini kazımalıdır. Böylelikle kişi runenin enerjisini aktif 

eder, kişinin ayrıca istek ve dileklerini imgeleyerek bencillik ve kibir duy-

gusuna girmeden dileğinin gerçekleştiğini hayal etmesi gerekir. Kişinin 

sembolleri yazarken soldan sağa değil sağdan sola olacak şekilde boşluk 

bırakmadan birleşik yazması gerekir. Uygulamayı yaparken kişi çizme 

işini bitirdikten sonra runelere dileklerini anlatarak neden bunu istediğini 

söylemelidir daha sonrasında bir ağaca veya taşa yazılan metin doğaya 

veya ormanlık bir alana bırakılmalıdır. Rune sembollerine başvuran kişi-

nin itikat ederek dileğinin gerçekleşeceğine net bir şekilde inanması gere-

kir kişinin içine şüphenin girmesi dileğinin gerçekleşmesini engeller ve di-

leği ile kendisi arasına blokaj koyar (Melammu, 1992: 53). 
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Bir diğer uygulama ise soğuk büyü niteliğindedir. Kişinin yukarıda 

yapılan uygulamanın tam tersine olacak şekilde niyetini bozması ve karşı 

tarafın hayatını olumsuz yönde etkilemek adına yaptığı işlemlerdir. 

Yanda görülen rune bağlaması ile büyüyü yapacak kişi çemberin içine gi-

rip, uygulama yapmak istediği runeye doğru dönmelidir daha sonrasında 

ise kişi “Hagalaz runesinin enerjisini Zehra, Mehmet ve Ali’nin arkadaşlı-

ğını bozmak için harekete geçiriyorum” demeli ya da “Thurisaz runesinin 

enerjisini Zehra’ nın fiziksel olarak yaralanması için harekete geçiriyo-

rum” demesi gerekmektedir. Veyahut büyüyü yapacak kişinin Sowilo ru-

nesini seçerek “Sowilo enerjisini Zehra ve Mehmet’ e fiziksel ve ruhsal za-

rarlar vermesi için harekete geçiriyorum” şeklinde söyledikten sonra söy-

lenilen cümlenin aynı şekilde ağaç veya taşa yazılması gerekmektedir. 

Enerjisine başvurulan rune sembollerine neden böyle bir istekte bulundu-

ğunu büyüyü yapan kişinin açıklaması gerekir (Mellammu, 1992:54). 

        Kişilerin somut dünyada kendi ihtiyaçlarına cevap bulamamaları on-

ları yeniye, farklı olana yönelmektedir. Kişi kendisi ile baş başa kaldığı 

ilahi varlık ile iletişime geçmek için kendine bir araç arar. Kişinin kendinin 

sağaltımında etkin bir rol oynaması oldukça dikkat çekicidir. Kendi ile baş 

başa kalarak öze dönüş gerçekleştirir. Meditasyon için aromatik tütsüler 

yakılması veyahut runeye ait bitkiyi yakarak tütsüleme yapması akıllara 

bu sembolün temsili ruhunun çağırıldığı ve kendini kötü hissetmesine se-

bebiyet veren “kötü ruhların” kovumunun gerçekleştirilmesi için bir ha-

zırlık sayılabilir. Kişinin meditasyon için seçtiği müzikler oldukça önem-

lidir. Genellikle ihtiyaç doğrultusunda değişim gösteren müziklerin yerini 

çoğu zaman konusuna göre frekanslar alabilirler.  Kişilerin Tibet çanı veya 

piyano gibi sakinleştirici müzik aletlerini tercih ettiği görülürken doğaya 

ait seslerin kuşların, yağmur ve gök gürültüsü gibi seslere de başvurduğu 

görülür. Kişi tabiatın iyileştirici gücünü koruyucu ruhunu meditasyon sı-

rasında yanında ister her ne kadar gerçek bağlamında bulunmasa bile kişi 

odasında seslerin duyulmasını, kendisine eşlik etmesi adına tabiatın ko-
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ruyucu ruhlarını yanına çağırır. Meditasyon esnasında kişinin hangi çak-

rasında blokaj görüyorsa o blokajı çalıştırmak için nefes teknikleri ile 

odaklanmaya başlar ve isteklerinin gerçekleşmesi için rune sembollerini 

bileklerine tükenmez kalem ile çizmeye başlar. Kişi koluna çizdiği simgeyi 

gözleri kapalı şekilde imgeler, hayal eder ve transa geçer adeta bir şama-

nın transa geçmesi gibi transa geçer ve ilahiden istediğini diler bu du-

rumda kişi kendinin şifacısı olur. 

        Halk hekimliğinde olduğu gibi bazı hastalıkların tedavisi için belirli 

günler vardır rune sembollerine bakıldığında da her birinin ayrı bir günü, 

uygulanması için önemli vakitler vardır, kişi herhangi bir günde herhangi 

bir rune kullanamaz. Eskişehir ili şifa ocaklarından hareketle Anadolu 

ocaklılarından bir kısmının hastalığın tedavisini gerçekleştirirken tüken-

mez kalem ile hastalığın bulunduğu kısmı çizmesi ancak iki ocakta ocaklı 

kişinin hastanın temresini tedavi ederken bir çember çizerek etrafına sem-

bollere benzer şekiller çizdiği görülür.2 Ocaklı kişiye neden bunu çizdiği 

sorulduğunda ise çember çizerek hastalığı çemberin içine hastalığı hapset-

tiğini belirtir. Her ne kadar bu uygulamalar Rune sembollerinin şifalan-

dırma olarak kullanılması New Age kavramı altında sınıflandırılsa da 

özüne bakıldığında Anadolu coğrafyasında yer alan halk ocaklarından ba-

zıları ile benzerlik gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

  

Eskişehir’ de bir temre ocağının sağaltım uygulamasından örnekler 

        Bir diğer husus ise Rune sembollerinin meditasyon esnasında kulla-

nılacak sayı sekanslarıdır. Bu sayı sekansları “melek sayıları” olarak kabul 

                                                             
2 Bu veriler, araştırmacının da ekip üyesi olduğu, ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Ko-

misyonu tarafından “202019010” kodu ile desteklenen “Geleneksel Tedavi Yöntemleri Bağ-

lamında Eskişehir İlindeki Ocaklar Üzerine Halkbilimsel Bir Değerlendirme” adlı projeye 

dayanmaktadır. 
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edilir. “222, 444, 777, 7777, 333, 666, 999” gibi sayıların her birinin melek-

lerden birer işaret olduğu ve yoktan yere kişinin karşına çıkmadığına ina-

nılır. Örneğin kişinin başarılı olmak için “214618319947” sayısını söyle-

mesi gerekir. Meditasyon esnasında kişinin bileğine bu melek sayılarını 

yazması yine ilahi yardımcı bir ruhtan yardım istediğinin göstergesidir. 

Sadece meditasyon esnasında değil telefon arka planlarında sosyal medya 

hesap profillerinde hatta ve hatta dualarının ve dileklerinin sonlarına dahi 

“777” veya “aldım kabul ettim” ibaresi ile karşılaşılır.  

        Dijitalleşen çağ ile günümüzde sosyal paylaşım ağlarından uzak kal-

mak pek de mümkün değildir. Hayatın her alanında bize eşlik eden ve 

etkin bir şekilde kullanımın görüldüğü kullanıcıların gerek Twitter ge-

rekse Instagram gibi platformlarda söz konusu edilen melek sayıları ile 

ilgili paylaşımlarda bulunmuş dualarının sonunda kullanır hale dahi ge-

tirmişlerdir. Örneğin “yasincimgrcktnmi” adlı kullanıcının tweetine bakıl-

dığında “Iphone 13 Pro who 777 aldım kabul ettim 777 Allah’ım kötülerin 

şerrinden sana sığınırım lütfen sabah telefonum 13 proya dönüşsün sa-

baha yetişmez diyorsan bir aya da olur hiç sorun etmem” veya “onur” adlı 

kullanıcının tweetine bakıldığında kullanıcının “Manifest 111 222 333 444 

555 666 777 888 ne varsa salavat zinciri” şeklinde tweet attığı görülür. Sos-

yal medya dili ile söylenecek olursa Onur dileğinin kabul olması için tüm 

tuşlara basmıştır. Twitter kullanıcıların haftalık astrolojik yorumlarının al-

tına mention olarak yine kullanıcıların “Aldım kabul ettim öyle de oldu” 

ya da “Oldu oldu” veya istemedikleri durumlarda “İptal iptal” yorumları 

yaptığı ve tweetlerinin sonuna “Amin” niteliğinde “999” melek sayısını 

yazarak bu olumlu yorumları hayatlarına çekmek için manifest ettikleri 

görülür. Ancak bazı kullanıcı yorumlarına bakıldığında inanan bir kesi-

min olduğu kadar inanmayan bir topluluğun olduğu da yorumlarda gö-

rülmektedir. “esssrabeyazoglu” adlı kullanıcının “Her tarotu burç yoru-

munu beğeniyorum alıp kabul ediyorum ama yaprak kımıldamıyor acaba 

bende mi bir sorun var” tweetine karşılık olarak “anarşist panda” adlı kul-

lanıcının “Gerçek olmadığı için olabilir” diye cevap verdiği görülür. Bazı 

tarotologlar tarafından ise melek sayılarının bilinçsizce kullanılıp manifest 

ve sadece “Aldım kabul ettim” demekle dileklerinin kabul olmayacağını 

bunun için emek verilmesi gerektiğini savunurlar. 

        Bruhl’ uın da aktardığı gibi gerçekleşmesi çok istenen bir dilek, bir 

arzu ifade eden bu formüllerde fiil, dilek değil de bildirim kipindeyse bu, 

olayın sözlü olarak dile getirilişi esnasında gerçekleştiği ya da daha söy-

lenmeden gerçekleşmiş olduğu şeklinde algılanmaktadır. Dileğin yoğun-

luğuyla formülün gücü gelecek ve şimdiki zaman arasındaki mesafeyi yok 
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etmektedir. Gelecekte gerçekleşmesi beklenen olay sanki o anda gerçek-

leşmiş gibi hissedildiğinden o an gerçekleşmesi arzulandığından sonuç 

olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. İlkel insanların kafasında, arzu, 

nesnesini gerçekleştirebilecek donanıma sahiptir. Hatta arzusunun bilin-

cinde olmayan insanda bile harekete geçebilmektedir. Özellikle de bu ar-

zuyu dile getirdiği zaman bu sözcükler nesnel bir gerçekliğe tekabül edip, 

kendilerine özgü bir büyülü güce sahiptirler. Özellikle de formüller, bed-

dualar, lanet okumalar gibi (Bruhl, 2016: 258-259). 

Sonuç  

Sonuç olarak bakıldığında insanlar her zaman kendi sorunlarına bir 

cevap, ihtiyaçlarına bir karşılık aramışlardır. Modern toplum algısı ile de-

ğişen gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bireylerin gerek sosyolojik ko-

numu gerekse psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmek adına bireysel 

bir eylem ile runeleri kullandığı görülür. Kullanan kişilerin sayılarının 

azımsanamayacak kadar çok olduğu ve bu konuda eğitim alarak bilinç-

lenmeye çalışan birçok kişinin olduğu sanal mecralarda bu şifalanma tek-

niği ile de olumlu dönütler aldıklarını belirterek daha fazla kişinin bu te-

davi yöntemine başvurması için kapı araladığı söylenebilir.  

Yeni dünya algısıyla değişim gösteren inanç sistemleri ile birlikte 

farklı şifalanma yöntemlerine başvuran kişilerin sosyal medyanın yayılım 

hızından faydalanarak bu şifalanma yöntemleri ile tanıştıkları görülür. Fa-

kat rune sembollerinin şifalandırma yöntemi olarak kullanılmasının uy-

gulayıcının ne kadar bilgili olup olmadığı oldukça önemlidir. New Age 

inanış sisteminin uygulayıcılarından sayılabilecek olan “thetabirarma-

gan” adlı kullanıcının tedavi için başvuran kişileri doğru yönlendirebile-

ceği düşünülebilir. Rune sembollerinin özelliklerine bakıldığında sıcak 

büyü ve soğuk büyü olarak kullanılabileceği örnekleri ile verilirken “ru-

nesembollleri” adlı kullanıcının bu sembollerin büyü olmadığına vurgu 

yapması oldukça dikkat çekicidir. Akıllara ya uygulayıcının bu semboller 

hakkında bilgi sahibi olmadığı ya da insanların “büyü yaptırıyor” olma 

düşüncesinden çekinerek geri duracakları, kolyeleri satın almayacakların-

dan dolayı ticari kayıp yaşamamak adına potansiyel müşterilerinin gö-

zünü korkutmamak adına söylemediği de düşünülebilir.  

Sosyal medyanın insan hayatında etkin bir şekilde yer almasıyla be-

raber ritüel kavramının sürekli kullanıldığı fakat büyü kavramı ile yer de-

ğiştiği “kara büyülerin” yumuşatılarak ritüel kavramı altında yer aldığı ve 

kullanıcıların bilinçsiz bir şekilde bu uygulamalara başvurduğu görülür. 

Böylelikle üfürükçü ve büyücülerin bağlamlarının değiştiği potansiyel 
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müşterilerinin sadece bir tık uzaklarında sosyal paylaşım ağlarında oluş-

turdukları profiller ile yer aldığı görülür. Yeni dünya şifacılarının (tarot ile 

ilgilenenlerin bile) kendilerini şaman olarak adlandırması ve sağaltımla-

rını gerçekleştirdiklerini belirtmeleri önemli bir problemdir. Büyük kitle-

lere sesini kolaylıkla duyuran bu kişilerin yanlış bilgilendirmeler yapabi-

leceği ve kendisini takip eden insanları yanlış yönlendirebileceği söylene-

bilir. 

Ayrıca insanın içgüdüsel olarak sözün gücüne, imgelemeye her daim 

başvurduğu sadece sosyal paylaşım sitelerinin etkisi ve görünürlüğünden 

dolayı bu gibi kullanımların aktif şekilde devamlılığı bilgisine ulaşılırken, 

sosyal medya kullanıcıların kalıplaşmış söz öbeklerinin yaratım gücüne, 

melek sayılarının kullanımında farklı bir boyuta geçip birer mizah ögesi 

ya da dini bir kullanım olarak dahi başvurdukları görülür. 

Anadolu coğrafyasında devamlılığını sürdüren şifa ocaklarından 

olan temre ocağının Eskişehir örnekleri oldukça dikkat çekicidir. Hastalı-

ğın sağaltımı için çember ve sembol kullanan ocaklı kişiler ile rune sem-

bollerini bir çember olarak çizilip hastalığın çember içine hapsedilmeye 

çalışılması, kötülüğün defedilmeye çalışılması geleneksel şifacılardan mo-

dern inanış sistemindeki şifacılara dönüştüğü; geleneksel kültürden sanal 

odalara yavaş yavaş taşındığı söylenebilir. Uygulayıcı her ne kadar farklı 

bağlamlarda yer alsa da amaç insanı tedavi etmektir hem onlara verilen 

yetki ile hem de manevi güç ile aynı iç güdü ile hastanın tedavisi gerçek-

leşir.  
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KENT KÜLTÜRÜNDE BEKÂRLIĞA VEDA PARTİLERİ: ESKİŞEHİR 

ÇEKİM BAHÇESİ ÖRNEĞİ 

  

Tuğçe Özdemir 

 

Giriş 

Aile toplumsal düzenin ve yapının temeli ve olmazsa olmazıdır. Aile 

olgusunun meydana gelebilmesi için öncelikle evliliğin gerçekleşmesi ge-

rekmektedir. Evlilik eylemi aile olgusunun yapısını oluşturmada ilk adım 

sayılmakla birlikte tüm toplumlarda önem arz etmiş ve gelenekselleşmiş-

tir.  

Ailenin, toplumsal yapının temeli olması, bu birliği sağlayan evlenme 

olayına evrensel bir karakter kazandırmıştır. Dünyanın her yerinde her 

aşaması, bağlı bulunduğu kültür tipinin öngördüğü belirli kurallara ve ka-

lıplara uydurularak gerçekleştirilen evlenme olayı, özellikle tören, töre, 

adet, gelenek ve görenek bakımından zengin bir tablo çizmektedir (Örnek, 

2018: 255). Bu tabloda en çok üzerinde durulan kadınlardır. Kadının 

bekârlıktan evliliğe geçişi hem dinsel hem de büyüsel birçok uygulama ile 

korunmaya ve kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.  

Kadın, aile içinde karşılıklı saygı, sevgi, dayanışma, bağlılık ve iş bö-

lümünün önderi; toplumdaki geleneksel rollerin yeni nesillere aktarıcısı; 

kültürün değişen şartlara bağlı olarak güncellenmesinde vazgeçilemeyen 

sosyal bir müessese gibidir (Büyükokutan, 2012: 110). Kadının en az ha-

sarla eşiği atlatabilmesinde neslinin devamlılığına kadar etkileyeceği dü-

şünülmektedir. Bu doğrultuda kültürel belleğin getirisiyle değişerek ve 

gelişerek taşınan uygulamalar yaşayışını sürdürmektedir.  

Geçmiş kendiliğinden oluşmaz, kültürel yapının ve temsilin sonucu-

dur; her zaman özel motifler, beklentiler, umutlar ve hedeflerle destekle-

nir ve şimdiki zamanın çerçevesi ile biçimlendirilir (Assmann, 2018: 98). 

Şimdiki zaman çerçevesiyle şekillenen uygulamalar temelinde geçmişin 

kültürel tohumlarını yeşertir. Bu tohumlar nesilden nesile kültürel bellek 

aracılığıyla taşınır ve canlılığını korur.  
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Kültürel bellek biyolojik olarak devredilemediği için, kuşaklar bo-

yunca kültürel olarak canlı tutulması gerekir. Bu, anlamın kaydedilmesi, 

canlandırılması ve ifade edilmesi, yani kültürel bellek tekniği ile yapılır 

(Assmann, 2018: 98). Eğlence kültürü, kültürel bellekle taşınan dinsel-bü-

yüsel uygulamaların canlandırılması ve ifade edilebilmesi için bir ortam 

hazırlamaktadır. 

Eğlence kavramını “geleneklerin bileşkesi” olarak niteleyen Nebi Öz-

demir, kültürel kimliği meydana getiren gelenek, görenek ve inançların 

birçoğunun eğlence ortamlarında oluşturulduğunu ve eğlence ortamları-

nın geleneğin sürdürülmesinde bir araç olduğunu dile getirmektedir. Eğ-

lence ortamı vesilesiyle kültürel değerler somut ve soyut unsurlarla nesil-

den nesle aktarılmaya devam etmektedir. Eğlence ortamlarında birey 

kendi toplumunun kültürünü tanıma ve benimseme fırsatı bulur. Kültürel 

değişim ve gelişimin değerlendirilebileceği en önemli alanlardan biri eğ-

lence ortamlarıdır. (Özdemir, 2005: 9). Dinsel-büyüsel uygulamalarla işlev 

kazanan eğlence ortamlarında gerçekleşen ritüellerin birçoğunun temeli 

şamanik unsurlara dayanmaktadır.  

Şaman, eğlence ve törenlerde dans eder, çalgı aleti çalar, yüz kaslarını 

da kullanarak çeşitli sesler çıkarır, dramatik ögelere başvurur, taklit yapar 

ve şiir okur (And, 2012: 37). Düğün gibi eğlence ortamlarında gerçekleşti-

rilen faaliyetlerle şamanik ögeler arasında büyük oranda ilişki kurulmak-

tadır. 

Türk kültüründe geçiş dönemleri ve toplumu ilgilendiren önemli 

günler eğlence kapsamında çeşitli uygulamalar ve ritüellerle donatılmış-

tır. Evlilik eğlence kapsamına giren en temel geçiş dönemidir ve birçok 

uygulamayı içerisinde barındırır. Bu ritüel ve uygulamaların birçoğu ge-

lin etrafında şekillenmektedir. Gelinin baba ocağından çıkarken başına ge-

lebilecek tehlikelerden korunabilmesi için ve gelin gittiği ocağa adapte 

olabilmesi dinsel-büyüsel ritüellerle güçlendirilmiştir.  

Ritüel sadece düzeni kesin belli bir sürecin tekrarlanması değildir. Ri-

tüel daha çok zamanın işlenmesidir, bir yüzeyin hep tekrarlanan bir fi-

gürle bezenmesi gibi, dönemsel olarak tekrarlanan aynı eylemsel akışlarla 

bir model haline gelmesidir (Assmann, 2018: 99). İçinde yaşanılan toplu-

mun koşullarına ve şimdiki zaman kavramının getirisine göre değişiklik-

lere uğrayabilen ama özünü koruyan ritüeller “moda” kavramının etki-

sinde şekilsel değişikliklere uğrayabilmektedir. Bu durum kent kültürü ve 

teknolojik gelişmelerle daha hızlı olmaya başlamıştır. Sadece bellekte var 



161 

 

olan kültürel değerle değil batıdan gelerek Türk kültür değerlerine uyar-

lanan ritüeller de görülebilmektedir. Bu noktada toplumlararası etkileşim 

ortaya çıkmaktadır ve 21. yüzyılda bu etkileşimin temel aracısı sosyal 

medyadır.  

Birey ve toplumun karşılıklı etkileşiminden doğan kültürün devamlı-

lık sağlama mecburiyeti bulunmaktadır aksi takdirde kültür olamaz 

(Türk, 2018: 28). Ritüelin devamını sağlamak aslında geleneğe de sahip 

çıkmak anlamına gelmektedir. Bu türden tekrarlanan davranışlar aynı za-

manda topluluktaki aidiyet duygusunu da pekiştirmektedir (Türk, 2018: 

31). Batıdan gelen ritüelin devamının sağlanabilmesi için öncelikle Türk 

kültür değer yapısına göre işlenmelidir. Aksi takdirde benimsenme ve ai-

diyet duygusundan yoksun kalan bir uygulama ritüel oluşturamaz ve kül-

türel bir değere sahip olamaz.  

Batıdan gelen, kültürde kendine bir yer edinmeye çalışan ve henüz 

adaptasyon sürecini tamamlamayan “bekârlığa veda partileri” gelinlerin 

yaşıt olan hemcinsleri ile bir araya gelerek düğün öncesinde kalabalık ol-

mayan bir eğlence hazırlamasıdır. Bu, kadınlar arasında çok yeni bir kav-

ram olarak görülse de Türk kültüründe erkekler arasında fazla duyurul-

madan yapılan bir eğlencedir. Kadınlar arasında yapılması görsel bir şö-

len haline getirilerek sosyal medyaya kadar taşınan bir ritüel haline gel-

miştir. 

Her ritüel topluluğu kaynaştırıcı ve tek biçimli hale getiren sosyal/si-

yasal bir yapı oluşturur. Yapılan tören sırasında farklı cinsiyet, yaş kesit-

leri, hiyerarşik yapı ya da halkı birbirinden ayıran ekonomik/sosyal fark-

lar ortadan kalkar, homojen bir durum elde edilir. Özellikle siyasal otorite 

için ritüel, kendi varlığını meşrulaştırdığı bir tören haline döner. Komünal 

paylaşım, toplumu oluşturan değerler, etnik bütünlük duygusu bu sırada 

tecrübe edilir (Demirci, 2013: 50; Türk, 2018: 41). Oluşan bütünlüğü pekiş-

tirmek adına bekârlığa veda partilerinde somut eşyalar, aparatlar, süsler 

kullanılabilmektedir. Kullanılan araç ve gereçler batıdan Türk kültürüne 

geçerken kültürel değişmelere uğrayarak adaptasyonun ilk adımı atıl-

maya çalışılmaktadır. Bu hususta tamamlanamayan eksikler vardır. Tam 

anlamayla adaptasyon sağlanamadığı için benimseme ve aidiyet duygu-

sunda boşluklar oluşabilmektedir. 

Eski Türk düğünlerine bakıldığında; cuma günü kız evinde gelen mi-

safirler oturur, sohbet ederler. Kadınlar ve gelinin arkadaşları isterlerse 

evin içerisinde müzik eşliğinde oynarlar. Kız evinde yapılan asıl eğlence, 
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gelin kızın baba ocağında kalacağı son gece olan, cumartesi akşamı yapı-

lan kına törenidir. Bu törende gelinin ve damadın ellerine kına yakılır. Ay-

rıca kınaya gelenlere de kına dağıtılır (Yeşil, 2014: 191-192). Kınanın ge-

line, bekâretin simgesi olduğu, gelini güzelleştirdiği, gelin olduğunun 

belli olması, ailesine söz getirmeden gelin olduğu ve geleneğe bağlı ol-

duğu için yakıldığını söylemek mümkündür (Büyükokutan, 2012: 371). 

Kına gecesi Türk kültüründe gelin için düğünden hemen önce yapılan son 

eğlence niteliği taşımaktadır. Ağıtların ve ağlamaların da içinde bulun-

duğu ritüelin canlandırma ve dramı da taşıdığını söylemek mümkündür.  

Evlenecek olan kızın en yakın kadın akrabaları ve samimi arkadaşla-

rıyla geçireceği son gecede yapılan büyük eğlence ve şenlik; kına geceleri, 

kadınlarla erkeklerin ayrı mekânlarda gerçekleştirilen eğlenceler, kültürel 

kimliğin inşa edildiği ve bireylere aktarıldığı ortamlardır. Değişen üretim 

ve tüketim yapıları karşısında, birey ve toplumun ihtiyaçlarına paralel 

olarak meydana gelen kültürel değişim, gelişim ve güncellemelerin takip 

edilebileceği söz konusu eğlencelerde ön planda olan, girişken ve güçlü 

kadınlardır (Büyükokutan Töret, 2017: 166). 

Sevinçle hüznün iç içe olduğu, buruk bir sevincin yaşandığı kına ge-

celeri, kız evi için son derece anlamlıdır. Kına gecesinde yakılan kına ile 

hem gelin süslenmiş olmakta hem de bekârlıktan yeni bir hayata geçiş 

olan bu mutlu olay kutsanmaktadır. O geceden sonra kız, kendi ailesini 

kuracaktır. Bununla birlikte kınanın gelini her türlü nazardan ve kötülük-

lerden koruyacağına inanılmaktadır. Kına gecesinde yapılan eğlence ise, 

bu mutlu anın, kız ve oğlan evi arasında paylaşılması, bu paylaşımın çev-

reye olan yansımasıdır. Diğer taraftan kına gecesi, gelin kız için, bir an-

lamda bekârlığa veda gecesidir (Büyükokutan, 2012: 370-371). Bu noktada 

kültürde kendine yer bulmaya çalışan bekârlığa veda partileriyle geceleri 

arasında kavram karışıklığı meydana gelmektedir. Bekârlığa veda partile-

rinin kına gecesinden en belirgin farkları aile büyüklerine ve yengelere yer 

verilmemesi, kına yakılmaması, damadın yer almaması, ağıt yakılmaması, 

ağlanmamasıdır. Bir kadın eğlencesi olarak görülen bekârlığa veda parti-

lerinde gelini mutlu etmek ön plandadır.  

Kent kültürünün bir parçası olan kadın eğlencelerinin, günümüzde 

güncellenerek devam ettirilmesi, söz konusu işlevleri açısından önemlidir. 

Yaşanan değişim ve dönüşüm özellikle de kadınların eğitim durumunun 

yükselmesi ve çalışma hayatına dâhil olmaları nedeniyle eğlence anlayışı 

da değişikliğe uğramıştır (Büyükokutan Töret, 2020: 668). 
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Yazıda, Eskişehir kent merkezindeki Bekârlığa Veda Partilerinin “Es-

kişehir Çekim Bahçesi” mekânında uygulanışı yapısal ve işlevsel özellik-

leriyle ele alınacaktır. Çalışmanın verileri, Eskişehir Çekim Bahçesi’nin sa-

hibi Emre Pullukçu, mekân içerisinde bekârlığa veda partisi düzenleyen 

gelin ve arkadaşları ile görüşme sağlanarak elde edilmiştir. Ayrıca elekt-

ronik kültür ortamında paylaşılan gönderiler ve yapılan yorumlardan da 

yararlanılmıştır. Kullanılan fotoğraflar gelin aracılığıyla elde edilmiştir ve 

izinler doğrultusunda yayınlanmıştır. Türkiye’ye yeni yerleşen “bekârlığa 

veda partileri”nin Eskişehir’de kendine bir kültür alanı oluşturmaya baş-

ladığı ve topluma adapte olan ritüellerini görebilmek için yapısal özellik-

lerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Yapısının Türk kültürüne uyarla-

nırken yararlanılan işlevsel değerlerin de tespiti konusunda önem arz 

eden bir çalışmadır.  

1.Eskişehir Çekim Bahçesi Mekânı 

Fotoğraf ve sonrasında hareketli görüntü yani videonun bulunuşu 

1800’lü yıllara dayanmaktadır. Fotoğraf, kültürün birçok alanında ken-

dine yer edinerek somut bir taşıyıcı işlevi görmüştür. Aynı zamanda bu, 

yazıdan sonra kalıcılığın bir diğer önemli unsurları olmuştur. Hemen he-

men her alanda kendine yer bulan fotoğraf ve video, “fotoğrafçılık” mes-

leğinin doğmasına yol açmıştır.  

Fotoğrafçılar 1800’lü yılların ikinci yarısında, hayatın her alanına gir-

mişlerdir. Her olayın her nesnenin fotoğrafını çekmişlerdir. Bir taraftan 

günlük hayat resmedilirken öte yandan fotoğraf makinesi bir göz gibi sa-

vaş alanlarına girmiştir. Ayrıca fotoğrafın resmetme tekniğinin kendine 

özgü ifadesini yaratıcı fotoğrafçılar sanatın ortamına taşımışlardır (Kılıç, 

2011: 118). Sanat ortamına dâhil olan fotoğraf, estetik algısıyla birlikte poz 

verme kültürünü de oluşturmuştur.  

1900’lü yılların başından itibaren, hem siyah-beyaz hem de renkli fo-

toğraf alanında önemli gelişmeler olmuştur. Fotoğraf toplumsal yaşamın 

her alanına girmiştir. Bu dönemde bir taraftan da fotoğrafçılık önce elekt-

ronik daha sonra ise sayısal teknolojilerle birleşerek gelişmiştir. XXI. yüz-

yılda, fotoğraf ve film, sayısal ve bilgisayar teknolojileriyle birleşerek yeni 

bir döneme doğru evrilmiştir. Artık fotoğraf ve film tek ortamlar olarak 

değil melezleşmiş ortamların bir parçası olarak gelişmektedir (Kılıç, 2011: 

130-131).  
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Fotoğrafçılık, kültürün taşındığı en temel unsurlardan olan eğlence 

ortamlarına da dâhil olarak zamanla en önemli uygulamalardan biri ha-

line gelmiştir. Eğlence kültürünün bir ritüel halinde gerçekleşen en önemli 

temsili de düğünlerdir.  

Uzun yıllardır oldukça talep gören bir meslek olan düğün fotoğrafçı-

lığı, yıllar içinde pek çok yeni moda ve trendin ortaya çıkmasına aracılık 

etmektedir. Daha önceden düğün fotoğrafları için çiftler stüdyo çekimleri 

yapılmaktaydı. 1900'lü yılların neredeyse tamamına yayılan bu moda 

2000'li yıllarda yerini dış mekân çekimlerine bırakmıştır (URL-1). Dış 

mekân çekimleri için ilk başlarda doğa ortamları ve parklar kullanılmıştır. 

Her ne kadar bu ortamlar kullanılmaya devam edilse de farklı konsept-

lerde çekim yapabilmek için binlerce kilometre yol giderek birden fazla 

mekân gezmek hem fotoğrafçıları hem de evlenen çifti yormaktadır. Bu 

durum yeni bir ihtiyaca neden olmuştur. İhtiyaç doğrultusunda fotoğraf-

çılık her geçen gün değişim ve gelişim göstererek kent kültürüne ve tek-

nolojiye ayak uydurmak zorundadır.  

İhtiyaç doğrultusunda, dünyada ve Türkiye’de fotoğrafçılık çalışma-

ları için platolar oluşturulmuştur ve bunlar başta düğünler olmak üzere 

birçok konseptle hizmet verilmektedir. Çekim platolarının doğanın geti-

risi birçok unsurdan yararlanılan şehre uzak mesafelerde kurulduğu gö-

rülmektedir. Bu plato alanlarının metrekaresi oldukça geniş bir alanı kap-

samaktadır. Platolar her ne kadar fotoğrafçıların işini kolaylaştırsa da kent 

kültüründe zamanın değeri her geçen gün daha da artarak yeni bir ihtiyacı 

ortaya çıkarmaktadır. Fotoğrafçıların kent kalabalığında oluşan yoğun pi-

yasası, çiftlerin iş hayatlarında ayırabildikleri zaman dilimi; alanın küçü-

lürken konsept sayısının da aynı oranda artması çekim bahçesinin doğu-

şunu meydana getirmiştir.  

Türkiye’de yeni bir fikir olan “Eskişehir Çekim Bahçesi” adıyla açılan 

ve fotoğrafçılık kültürüne ve işleyişine yeni bir anlam kazandıran mekân, 

Emre Pullukçu tarafından 20 Şubat 2020 tarihinde hazırlıkları başlayarak 

29 Mayıs 2020 tarihinde hizmete başlamıştır. Çekim bahçesinin açılmasın-

daki en önemli etken fotoğrafçının ve gelen müşterinin yorulmaması, za-

mandan da kazanç sağlayabilmek adına küçük bir alanda çok fazla kon-

septi bir arada bulundurabilmektir (KK-21). 

                                                             
1 Çalışma içerisinde kaynak kişiler (KK-1, KK-2, KK-3…) şeklinde belirtilmiştir. 

Kişiler hakkında ayrıntılı bilgilere (adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, mesleği 

ve görüşme tarihi) yazının sonunda yer verilmiştir.  
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Bahçe Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeniakçayır mahallesinde-

dir ve virane bir haldeyken alınmıştır. Her bir köşesine farklı konseptler 

planlanmış ve ona göre malzemeler alınarak hazırlanmıştır.  Hazırlanan 

konseptlerde yabancı fotoğrafçıların sosyal medya paylaşımlarından ya-

rarlanılmıştır. Bahçenin tanıtım ve reklamları sosyal medya ve broşürler 

aracılığıyla yapılmıştır. Bahçenin sosyal medya hesabında güncel olarak 

tüm fotoğrafçıların yaptığı çekimler izin doğrultusunda paylaşılmaya de-

vam etmektedir. Bu paylaşımlar çekim yaptırmak veya etkinlik konsept-

lerinden yararlanmak isteyenlere fikir oluşturmaktadır (KK-2). 

 Bahçenin hiçbir köşesine fotoğrafçı olan bahçe sahibinin reklamı ya-

pılmamıştır. Tüm fotoğrafçılara, sosyal medya fenomenlerine, bireysel çe-

kimlere açık bir şekilde hizmet verilmektedir. Fotoğrafçılar çekim paket-

leri sunarken çekim bahçesi mekânını da seçenek olarak sunabilmektedir 

ve böyle durumda çekim bahçesinin günlük kirasını da fotoğrafçı öde-

mektedir. Bireysel girişlerde ise ödemeler şahsa aittir. İçeri giriş yapan 

herkes her konseptten sınırsız bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir 

(KK-2). 

Çekim bahçesinin ilk hizmete başlamasıyla birlikte tüm dünyada pan-

deminin yayılması bahçeyi avantajlı kılarak ilgi odağı olmasını arttırmış-

tır. Açık havada hem kapalı bir alandaymış gibi tasarlanan konseptler hem 

de geniş bir doğa ortamını andıran konseptlerle gelinin ve damadın pan-

demi etkisinde fotoğraf hayallerinin sınırlandırılmasının önüne geçmiştir.  

Her yıl, hatta yaz-kış olmak üzere konseptler değişmekte, yenilen-

mekte ve güncellenmektedir. Bahçede elliye yakın konsept yer almaktadır. 

Gitgide artmakta ve güncelliğini korumaktadır. Bahçe gün batımından 

sonra da hizmet verebilmek adına özel bir ışıklandırma sistemiyle çekime 

hazır bir planlamaya sahiptir (KK-2). 

Bahçenin fotoğraf çekiminden çok daha fazla bir imkân sunabildiği 

görülmektedir. Bahçedeki konseptler her yaştan bireye hitap edebilecek 

çeşitlilikte hazırlanmıştır. Bu imkânlar doğrultusunda evlenme teklifi, yıl-

dönümü, bekârlığa veda partileri gibi etkinliklerin de odağı haline gelmiş-

tir. Hazırlanan konseptler sadece fotoğraf çekimleriyle sınırlı kalmamış, 

yapılan kutlamalara da eşlik ederek anlamlandırılmıştır. Her kutlamaya 

özgü ayrı konseptler de ön plana çıkarılmaktadır.  

Kutlamalar için bahçenin herhangi bir organizasyon firmasıyla anlaş-

ması bulunmamaktadır. Bireylerin kendisi organizasyon firması tutabil-
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diği gibi tüm hazırlığı kendileri de üstlenebilmektedir. Kurulum ve topar-

lama işlerinden çekim bahçesi sorumlu değildir. Etkinlik için bahçe kira-

lanmaktadır (KK-2). 

Yazıda üzerinde durulacak olan etkinlik olan bekârlığa veda partileri, 

çekim bahçesinde belli bir konseptle gerçekleştirilmektedir. Konseptin de-

tayları gelinin isteğine göre düzenlenebilmektedir. Çekim bahçesi bekâr-

lığa veda partisi için iki saatliğine kiralanmaktadır. Bu süre içerisinde 

mekân gelin ve arkadaşlarına kapatılmaktadır. İçeride bulunan herkes 

tüm konseptlerden yararlanma ve sosyal medyada paylaşma hakkına sa-

hiptir. Bekârlığa veda partisi konsepti için mekân kiralanırken, aynı za-

manda mekân sahibi olan fotoğrafçıyla ya da farklı bir fotoğrafçıyla anla-

şılarak fotoğraf ve video paketi de dâhil edilebilmektedir (KK-2). 

2.Yapısal Özellikleriyle Bekârlığa Veda Partisi 

Bekârlığa veda partisi gelin ve gelinin yakın arkadaşları ile birlikte 

yapılmaktadır. Genellikle 10-15 kişi arasında yapılan bu parti için ön ha-

zırlık gerekmektedir. Çekim bahçesini kiralayan gelin tarafından tüm da-

vetliler için davetiye ya da sosyal medya üzerinden bir davet yazısı gön-

derilir. Elektronik kültürün getirisiyle çoğunlukta gelin tarafından sosyal 

medya üzerinde oluşturulan bekârlığa veda ekibi grubunda davet yazısı 

paylaşılır. Bu grup içerisinde hazırlıklar da konuşulur. Hazırlıklar; kıya-

fet, yiyecek, süsleme ve eğlence temalarından oluşmaktadır. Ayrıca gelin 

tarafından hatıralıklar da hazırlanır (KK-10). 

 

Bekarlığa veda partisi masa Görüntüsü 

Toplum ve kültürler arası karşılaşma ve etkileşimlere eklenen sosyo-

kültürel ve ekonomik değişim ve dönüşümler, inanç ve değerler alanın-

daki gelişmeler, toplumların giyim-kuşam ve süslenme biçimlerine doğ-

rudan etki edebilmektedir (Keskin, 2019: 328). Kent kültüründe kendine 

yer edinen bekârlığa veda partileri giyim-kuşam olarak da renkler etra-

fında şekillenmektedir. Gelinin çoğunlukla beyaz ya da açık renk tercih 

ettiği bekârlığa veda partilerinde, gelinin arkadaşlarının da tek bir renk 
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giyindiği görülmektedir. Model olarak çoğunlukla bir sınırlama getirilme-

mektedir. Saç, makyaj ise kişinin kendi hazırlığına bırakılmaktadır. Gelin 

tarafından ayarlanan saç aksesuarları da mekâna gelindiğinde davetlilere 

verilebilmektedir. 

Gelinin beyaz ya da kendi tercihinde bir renk olan elbisesi çoğunlukla 

duru, sade bir modelde olmaktadır. Gelinin başına İngilizcede gelin anla-

mına gelen “bride” yazılı taç takılmaktadır. Elbisesinin üzerine de takı tö-

renlerinde kullanılan kalın kurdelelere benzer “bride” yazılı bir kurdele 

çapraz olarak bağlanır. Elbise genellikle beyaz ya da açık bir renk tercih 

edildiğinden bu kurdele canlı renkli olabilmektedir (KK-7, KK-8, KK-10). 

Gelinin çekimlerde kullanabileceği “bride” yazılı çeşitli aksesuarlar da et-

kinlik boyunca takıp çıkarılmaktadır.  

 

Bekarlığa veda partisi yapılan bir gelin adayı. 

Gelin tarafından arkadaşlarına “bride” yazılı ya da farklı tasarımlarda 

bileklikler hediye edilmektedir. Bilekliklerle birlikte her gelen davetliye 

“bride time” yazılı yaldızlı geçici dövmeler verilmektedir. Her davetli bu 

dövmeyi elinin üzerine ıslak peçete yardımıyla yapıştırmaktadır (KK-3, 

KK-9). 

 

Gelinin arkadaşlarına hazırlanan bileklikler. 
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 Masaların üzerine her davetli için hazırlanan hediyelikler ve da-

vetlinin ismi yazılı bulunan not vb. hatıralıklar koyulur. Davetlilerin fo-

toğraf çekimlerinde yararlanabilmeleri için yazılı kartlar, “bride” yazılı 

yüz maskeleri ve çeşitli aksesuarlar da masada yerini almaktadır (KK-9).  

 

Masa aksesuarları. 

Planın ikinci önemli meselesi ise yiyecek-içecek kısmıdır. Yiyecek ve 

içecek olarak gelinler ve davetliler evden hazırlık yapabildikleri gibi dışa-

rıdan hazır yiyeceklerle de getirebilmektedirler (KK-4). Konseptlerinin 

rengine uygun olarak süslenmiş bir masa bekârlığa vedanın en göz alıcı 

noktalarındandır. Kullanılan tabaklar, peçeteler, mumlar, çiçekler, çatal ve 

bıçaklar, bardaklar konsepte göre planlanır. Bardak olarak genelde kadeh 

tercih edilmektedir. Çünkü bekârlığa veda partilerinde gelenekselleşen bir 

içecek olan “alkolsüz simli şampanya” kullanılmaktadır. Piyasada “bride” 

yazılı kadehlerin de satışta olduğu görülmektedir (KK-3). 

Yiyecek olarak tatlı ve tuzlu hamur işleri, kısır vb. yiyecekler tercih 

edilir. Masada şık durması adına da minik kekler renkli olarak süslenir. 

Tatlı ve tuzlu yiyeceklerin üzerine batırılan kürdanlarda konseptin ren-

gine uygun olarak “bride” yazılı kartlar takılıdır (KK-3, KK-10). 

 

Yiyecek örnekleri. 

 Yiyecek hazırlığının en önemli noktalarından biri de pastadır. Geli-

nin isteğine göre tasarlanan bir pasta yaptırılır.  Konsepte uygun çiçeklerle 
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ve süslerle hazırlanabildiği gibi geline özel mizahi bir cümlenin yer aldığı 

sade pastalar da tercih edilebilmektedir (KK-7).                                                                 

Planın üçüncü noktası da mekânın süslenmesidir. Mekânın süslen-

mesi maddi duruma göre gelin tarafından tutulan bir organizasyon şirke-

tiyle hazırlanabildiği gibi gelin ve arkadaşları tarafından da yapılabilmek-

tedir (KK-1, KK-7, KK-9, KK-10). 

Planda kullanılan “bride” yazılı bir arka plan konsepti, yere kurulan 

masa ve minderler çekim bahçesi içerisinde yer almaktadır. Bunun dı-

şında masanın hazırlığında kullanılan süsler geline aittir. Gelin ve arka-

daşları mekâna geldiğinde hep birlikte bir kurulum sağlayabilmektedir. 

Organizasyon firması tutulduğunda ise gelin mekâna gelmeden kısa bir 

süre önce hazırlığın bitmiş olması gerekir. Çekim bahçesinde birçok kon-

septin göz doldurması ve ortamın ışıltılı, aydınlık olması süsleme konu-

sunda birçok yükü hafifletmektedir. Masa olarak ortaya uzun bir masa 

kurulur. Yere yer minderleri hazırlanır. Gelin masanın başına geçer. Onun 

tam arkasına da “bride” yazılı konsept panolar yerleştirilir. “Bride” yazılı 

arka planın çevresinde balon, ışıklı ya da çiçekli taglar, ahşap çerçeveler 

vb. fonlar kullanılabilmektedir (KK-2, KK-3). Önemli olan gelinin arka-

sında konsepte uygun bir fon oluşması ve çekimlerde net gözükmesidir. 

Süslemedeki ortak detay ise yere minderlerle kurulan bir sofra olmasıdır. 

Minder renkleri yine gelinin tercihine göre ayarlanabilmektedir.  

 

 

Bekarlığa veda partisinde kurulan yer sofralarından örnekler. 
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Planın son hazırlığı ise eğlence kısmıdır. Eğlence için mekânın ses sis-

temi kullanılır. Ses sistemine bağlamak üzere önceden müzik listesi akta-

rılan bellek getirilir. Müzik listesinde hareketli Türkçe pop şarkıların ya-

nında oyun havaları da yer almaktadır. Hafif müzikler ise yemek esna-

sında açılabilmektedir (KK-3, KK-10). 

Müzik dışında kelime oyunlarına da yer verilebilmektedir. Kalıp ola-

rak verilen bir kelimeyle cümle türetme, son harften kelime türetme, sessiz 

sinema gibi oyunlar örnek olarak verilebilmektedir. Ayrıca sesi güzel ola-

nın şarkı söylediği, taklitlerin yapıldığı çeşitli etkinliklerle süslenebilen bir 

partidir (KK-10). 

Gerçekleştirilen bekarlığa veda partisi konseptinin arasında çekim 

bahçesinde yer alan tüm konsept ve süslerden yararlanılarak fotoğraf ve 

video çekimleri yapılmaktadır. Ortaya çıkan görüntüler güldürücü ve eğ-

lendirici nitelikte olabilmekle beraber hatıra olarak saklanmaktadır. Bah-

çenin en büyük avantajı ve farkı olan birbirinden farklı çekim alanlarının 

olması bekârlığa veda partisine renk ve özgünlük katabilmektedir (KK-7, 

KK-8, KK-10). 

3.İşlevsel Özellikleriyle Bekârlığa Veda Partisi 

Bekârlığa veda partisi Batı kültüründen Türk kültürüne geçmiştir. İki 

kültürün de bu uygulamayı gerçekleştirme amacı evlenen kadının evlilik 

olgusuna kolay adapte olabilmesi ve bu geçişi sorunsuz bir şekilde atlata-

bilmesidir. Bu noktada Türk kültüründe, gelenekselde ve kent kültüründe 

sürdürülmeye devam eden kına yer almaktadır. Bekârlığa veda partileri 

kına ile karıştırılabilmektedir ya da kına yerine tercih edildiği de görül-

mektedir. Bekârlığa veda partilerinin en büyük farkı kına gecelerinde yer 

alan akrabaların ve aile büyüklerinin yer almamasıdır. Bekârlığa veda par-

tileri kalabalık olmamakla birlikte gelinin en yakın kadın arkadaşları ile 

gerçekleştirilmektedir.  

Geleneksel Türk kültüründe kızın baba evinde geçireceği son gece 

olan kına gecelerinde, kız ve oğlanın yengeleri aktif bir rol oynamaktadır-

lar. Kına tepsisinin hazırlanması, kınanın karılması, geline yakılması ve 

törende bulunanlara dağıtılması, kına yemeğinin organize edilmesi, ek-

siklerin ivedilikle tamamlanması şeklindeki işlerden yengeler sorumlu-

dur. Yengelerin yardımıyla kınası yakılan gelin ciddi anlamda evlilik sü-

recine girmiş sayılmaktadır (Büyükokutan, 2012: 371). Bekârlığa veda par-

tilerinin ise gelinin yakın arkadaşları tarafından yapılması, kent kültü-

ründe uzaklaşan akraba bağlarının yerini ve akrabaların destek görevinin 

büyük bir yükünü yakın arkadaşlara bıraktığı söylenebilir. Özellikle 
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yenge kavramının sadece temsili olarak düğünlerde sürdürüldüğü ancak 

işlevsel olarak görevin yakın arkadaşlara taşındığı görülmektedir.  

Yengelik kurumunu kırsal ya da kentte yaşayan kadın için asıl işlevini 

kaybetmeye yüz tutmuştur. Günümüzde uzak dağ köylerinde dahi yen-

geler sembolik olarak çiftlerin yanında bulunmaktadır. Bunda kitle ileti-

şim araçlarının yanı sıra düğünden sonra çıkılan balayının rolü büyüktür 

(Büyükokutan, 2012: 172).  

Bekârlığa veda partilerinde kıyafette tek bir renk giyinilmesi gelinin 

gözünde bir bütünlük oluşturarak duygusal bir bağ ortamı kurar. Gelini 

psikolojik olarak rahat ve güçlü hissettirir. Ayrıca bekârlığa veda partile-

rinin az kişi ve yakın arkadaş ortamında yapılması eğlence anında rahatlık 

sağlamaktadır. Herkes istediği gibi dans ederek, şarkı söyleyerek ve fotoğ-

raf çekerek eğlenebilmektedir (KK-1, KK-3, KK-9, KK-10). 

Bekârlığa veda partilerinde davetlilere dağıtılan hediyelikler, kına ge-

cesinde dağıtılan hediyeliklere benzerlik göstermektedir. Hediyelikler, 

bekâr olan davetlilerin tıpkı gelin gibi mutlu bir yuva kurabilmesi için 

şans getirmesi ve evli olan davetlilerin ise sağlıklı evliliklerini geline yan-

sıtabilmesi için bir bağ zinciri oluşturmaktadır.  

Masalara konulan instagram etiketleriyle de ortamda sağlanan birlik 

beraberliğin sosyal medyada devamlılığı ve kalıcılığı sağlanmaktadır. 

Paylaşılan fotoğrafların kartlarda belirlenen etiket ile paylaşılması bir anı 

çekmecesi gibi tıklandığında içerisinde o güne ait video ve fotoğrafları ba-

rındırır. Sosyal medyanın, bekârlığa veda partilerine şahitlik ve yeni ge-

linlere aracılık işlevi gördüğü söylenebilmektedir.  

 

Bekarlığa veda partisi sosyal medya görünürlük etiketleri. 

Belirli kültürlerde bayram, festival, şölen, kutlama ya da kutsal ritü-

eller yemekle ilişkilendirilir (Beardsworth ve Keil, 2011: 91; Türk, 2018: 38; 

Dinç, 2019: 308). Bekârlığa veda partilerinde hazırlanan yiyeceklerin ka-

dınlar arasında yapılan “gün” toplanmalarını anımsattığı görülmektedir. 
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Ayrıca minderler kullanılarak hazırlanan yer sofrasının kurulması ise ge-

leneksel Türk kültürünün sofra geleneğini tekrar bellekte canlandırarak 

moda haline getirmiştir.  

Bekârlığa veda partileri düğün eğlencesinde olduğu gibi pasta kesim 

törenini de içinde barındırır. Burada pasta kesimini gerçekleştiren kişi ge-

lindir. Tatlı ile başlamanın tatlılık getireceği inancıyla bu uygulama hem 

Batı kültüründe hem de Türk kültüründe devam etmektedir. “Benzer ben-

zeri doğurur.” inancının ortak bir temelde buluştuğu görülmektedir. 

 

Parti pastasından bir örnek. 

Bekârlığa veda partileri esnasında kına yakmayı tercih eden gelinler 

de olmaktadır (KK-2). Bu noktada kına yakma ritüeli tüm gerekçeleriyle 

gerçekleştirilmeyebilmektedir. Bu da kültürde değişmelere yol açabilir. 

Kırmızı duvağın, kına mumlarının, yengenin, anne ve kayınvalidenin yer 

almaması kınanın başlıca değerlerini değiştirmektedir. 

Bekârlığa veda partileri kınadan hemen önce ya da hemen sonra ya-

pıldığında kına gecesi ile birlikte gelinin geçiş evresini kolay atlatabilmesi 

durumunda pekiştirici bir etkiye sahiptir. Kına ile düğün arasında yapıl-

dığında köprü görevi görebilmektedir. 

 Bekârlığa veda partilerinde yaldızlı geçici dövmelerin hem gelin 

hem de davetlilerin eline yapıştırması, kına ritüeli ile benzerlik göstererek 

işlevsel olarak da bireyleri bir arada tutma ve mutluluğu çoğaltma etkili-

liğini sürdürmektedir.  

Bekârlığa veda partilerinde tıpkı şeker gibi tatlı ve renkli olan, alkol-

süz simli gelin şampanyasının patlatılması ve bu esnada etrafa yayılımı-

nın sağlanarak video çekilmesi geleneksel kültürde saçı geleneğinin işle-

vine benzerlik göstermektedir. Gelin içeceği olmakla tılsımlı görülen içe-

ceğin tüm davetliler tarafından aynı anda içilmesi de temas büyüsünün 

bir örneğini temsil etmektedir. 
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 İçeceğin patlatılması ve bardakların birbirine tokuşturularak içilmesi 

de Türk kültürüne yerleşirken geline yaklaşabilecek kötü iyelerin uzaklaş-

tırılması maksadıyla yapılan, tıpkı kınalarda kullanılan tefler ve ziller gibi 

şamanik uygulamaları andırmaktadır.  

 

Kadehlerin tokuşturulmasından bir görünüm. 

Bekârlığa veda partisinin bitiminde çekilen fotoğraf ve videolardan 

sosyal medyada paylaşılmak üzere kısa filmler oluşturulmaktadır. Film-

lerin arkasına eklenen müziklerde kadın eğlencelerine uygun ve hareketli 

parçalardan seçilmektedir. Sosyal medyada bekârlığa veda paylaşımı ya-

pılması gelinin “Ben evlenmeye ve yeni hayatıma hazırım.” dediğinin bir 

göstergesidir.  

Sonuç 

Bekârlığa veda partileri her ne kadar Türkçe bir adlandırmayla anılsa 

da parti kelimesi kültürel bir anlama sahip değildir. Türk kültüründe “dü-

ğün”, “eğlence”, “şölen” gibi kavramların alışa gelindiği ortamlarda 

bekârlığa veda partisi kulağa yabancı gelerek benimsenmekte zorluk çe-

kilmektedir. Kültürde yeni bir yer edinebilmesi için uygun bir adlandır-

maya da ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bekârlığa veda partilerinin Türkiye’de görülmeye başlamasında en 

temel etkenin sosyal medya ortamı olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medya, 

gelin adayları arasında bir moda ortamı oluşturarak bekârlığa veda parti-

sini gündem haline getirmektedir. Gelinlerin birçoğunun ise uygulamala-

rın işlevinden hiçbir bilgisi olmadan, sosyal medyadaki video ve fotoğraf-

lardan etkilenerek tercih ediyor olması, fotoğrafçılık sektöründe bekârlığa 

veda partilerine bir kapı açmıştır. Partinin içeriği kadar çekilen fotoğraf ve 

videolar da gelinler için önem arz etmektedir. Bu nedenle konsept ayarla-

nırken fotoğraf ve video planlaması da yapılmaktadır.  
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Eğlence kültürü her zaman bireyi yeni bir eşiğe atlatırken kolaylık 

sağlamada yararlanılan en temel kavram olmuştur. Elektronik kültür ve 

kent kültürünün getirisiyle birlikte gerçekleştirilen bekârlığa veda parti-

leri çekilen video ve fotoğraflar aracılığıyla sosyal medyada paylaşılmak-

tadır. Bu durum bir moda ortamı oluşturmaktadır. Oluşan moda bekârlığa 

veda partisinin Türk kültürüne yerleşmesi yolunda bir kapı açmaktadır.  

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara olumsuz yorumların da geldiği 

tespit edilmiştir. Bu yorumlarda kullanılan malzemelerin henüz Türk kül-

türüne uyumlandırılamaması ve değişikliğe uğramadan getirilmeye çalı-

şılması vurgulanmaktadır. 

Bekârlığa veda partilerinin çekim bahçesi mekânında gerçekleştiril-

mesi partinin fikir sınırlandırılmasını ortadan kaldırarak özgün ve sanat-

sal gelişmeye olanak tanımaktadır. Ayrıca teknoloji ve fotoğrafçılık sektö-

rüyle iç içe ilerlemesine vesile olmuştur. Bu durum fotoğrafçılığa yeni bir 

iş sahası açmıştır.  

Bekârlığa veda partilerinin Türk kültürüne uyarlanırken kadın gün-

lerine benzetildiği gözlemlenmiştir. Kısır, börek, kek, sarma vb. yiyecek-

lerin ön planda tutulduğu ve kadınların takıp takıştırarak süslendiği bir 

gün olması, yeme-içme faslından sonra kadın kadına dans edilmesi yapı-

sıyla oldukça benzemektedir.  

Bekarlığa veda partilerinde konsept olarak yere hazırlanan bir sofra 

düzeni kullanılması geleneksel Türk kültüründe yer alan “yer sofrası” ge-

leneğini de güncelleyerek yaşatmaya aracılık sağlamaktadır.  

Bekârlığa veda partilerine genç neslin oldukça talep gösterdiği ve 

kent hayatının telaşesinden zaman ayırıp stres atabildikleri bir çeşit kadın 

eğlencesi olduğunu vurguladıkları tespit edilmiştir. Özellikle aynı yaş 

grubundan kadınların bir arada olması büyük oranda eğlence zevklerinin 

de yakın olduğunu göstermektedir.  

Bekârlığa veda partilerinin mekân algısının oluşmasında pandemi 

şartlarının etkili olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca bekârlığa veda parti-

lerinin Türkiye’de yayılması da pandemi sürecinde gerçekleşmiştir. Az sa-

yıda davetli ile ve açık havada yapılabilecek eğlence anlayışı bekârlığa 

veda partisine ortam oluşturmuştur.  

Bekârlığa veda partilerinde kullanılan taçlar, peçete yazıları, arka fon-

lar, el dövmeler vb. diğer tüm gereçlerde Türkçe adlandırmaya sahip bir 

üretim gerçekleştirilmemiştir. Hepsinde İngilizce gelin anlamına gelen 

“bride” yazmaktadır. Bu durum kültürel bir yerleşimi engellemektedir. 
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Bekârlığa veda partilerinin işlevi her ne kadar gelinin geçişini kolaylaştır-

mak olsa da kültürel etkileşimin gereği değişim ve adaptasyon sürecinin 

gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Organizatörlerin bekârlığa veda partisi hazırlıklarında gerçekleştiri-

len eyleme yapısal bir bakış açısıyla yaklaştıkları ve işleve bakıldığında 

yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Bu doğrultuda or-

ganizatörlerin kültürel bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. 

Kent merkezlerinde organizasyon firmalarının bağlı bulundukları toplu-

luklar ya da dernekler aracılığıyla seminerler düzenlenmesi ve kitapların 

önerilmesi bu konuda yapılabilecekler arasındadır. Düzenlenen bekârlığa 

veda partileri kültürel bir adaptasyon sürecinden geçtiğinde kendine bir 

yer edinebilecek ve geçiş aşamasında geline fayda sağlayabilecektir. Ay-

rıca yapılan uygulamaların kültürel işlevi geline de aktarılmalıdır.  

Kına gecelerinin kültürel bir bozulmaya uğramaması ve yok olma-

ması için bekârlığa veda partilerinden ayrı tutulabilir. Bu doğrultuda kı-

nadan bir gün önce ya da bir gün sonra organizasyon firmaları, düğün 

salonları ve fotoğrafçılar tarafından bir paket halinde sunulabilir. Bu pa-

ketler sosyal medya ve reklam panoları aracılığıyla da bir yayılım göste-

rerek zamanla kültürel bir yerleşime zemin hazırlayabilecektir. En önem-

lisi ise kına ve bekârlığa veda partilerinin birbirinden ayrı olduğunu en 

açık şekilde aktaracaktır.  

Bu ayrımı sağlayan en etkin ve aktif aracılar fotoğrafçılardır. Sosyal 

medyada paylaştıkları tüm fotoğraf ve videolar ile reklam yaparken bir 

yandan da bekârlığa veda partisinin içeriğindeki tüm farkları ve detayları 

gözler önüne sermektedirler.  
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MEKÂN VE HAFIZA İLİŞKİSİNE HALKBİLİMSEL BİR BAKIŞ: ÖDE-

MİŞ LÜBBEY KÖYÜ ÖRNEĞİ 

  

Hüseyin Ali Arayıcı* 

 

Giriş 

İnsanlık tarihi boyunca içinde yaşanılan mekanlar büyük öneme sa-

hip olmuştur. İnsanlığın barınma, korunma, yuva, sevgi, aidiyet gibi çe-

şitli duygu durumlarını da ifade eden mekanlar, akademik anlamda da 

sıkça üzerinde durulan bir mesele olmuştur. Mekân olgusunu anlamaya 

ve yorumlamaya yönelik çalışmalar; sembolik, yapısalcı, psikolojik, feno-

menolojik, bağlamsal, dönüşümsel, etkileşimsel, davranışsal, kültürel, 

ampirist/deneyimci, kişi temelli, sosyal grup temelli, antropolojik ve tarih-

sel gibi pek çok başlık ve disiplin içerisinde irdelenmiştir (Güleç Solak, 

2017: 15). Mekân olgusunun çeşitli disiplinler ve farklı bakış açıları ile ele 

alınışının temelinde mekânın ve mekânı oluşturan unsurların her disiplin 

açısından farklı anlamlarının olması yatmaktadır. Henri Lefebvre, 

mekânın pasif ve boş bir şey olarak düşünülemeyeceğinden ve çok daha 

derin anlamlara sahip olduğundan söz ederek mekânın etki ya da tepki 

yoluyla bizzat üretime dahil olduğuna değinmiştir. Ürün ve üretici olan 

mekânın, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin dayanağı olduğunu; mekân 

kavramının zihinsel ile kültürel olanı, toplumsalla tarihseli birbirine bağ-

ladığını eklemiştir (Lefebvre, 2014: 24-25). Lefebvre’nin bu yaklaşımı 

mekân olgusunun toplumsal ve dolayısıyla kültürel bir özne etrafında şe-

killendiğini ve anlam kazandığını ifade etmesi yönüyle önemlidir. Pierre 

Nora ise mekânı ve hafızayı yani insan belleğini ilişkilendirerek mekân-

toplum, mekân-hafıza, mekân-kültür ilişkileri üzerinde durmuştur. Nora 

bu hafıza mekanlarını, insanların kendi iradeleri ile veya zamanın işleyişi 

ile toplumların ortak bir unsur olarak gördüğü ve simgesel bir öge haline 

getirdiği maddi ya da fikri düzendeki birim olarak görmüştür (Nora, 2006: 

171). Bir başka deyişle mekân, toplumların ortak belleklerinin ve hatır-

lama eylemlerinin bir ürünü olarak anlam kazanmakta ve bu sayede 

mekân, içinde yaşattığı kültürle ve tarihle var olmaktadır. John Urry, 
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mekânı sosyolojik açılardan irdelerken Simmel’in mekâna anlam kazandı-

ran toplumsal etkileşimlerin beş temel özelliğini vurguladığı makalesin-

den referans almıştır. Bu beş temel özellik; bir mekânın eşsiz ve biricik ni-

teliği, mekânın parça ve etkinliklere bölünebilme biçimleri, toplumsal et-

kileşimlerin mekân içine yerleştirilebilme düzeyi, özellikle kentsel mekan-

daki yakınlık/uzaklık derecesi ve görme duygusunun rolü, konumların 

değişme olanağı ve özellikle “yabancının” gelişinin sonuçları olarak sıra-

lanmıştır (Urry, 1999: 20). Simmel’in mekân ve toplum ilişkisi üzerine ge-

liştirdiği bu beş özellik, sosyolojinin mekâna bakışı ve algılayışı açısıyla 

büyük öneme sahiptir. Bachelard “Mekânın Poetikası” adlı eserinde 

mekân olgusunu spesifik olarak farklı bağlamları ile ele almış, mekânın ve 

mekânı oluşturan yapıların insan ile olan ilişkisine dair çeşitli analizlerde 

bulunmuştur. Bachelard, mekân algısını ev kavramı ile açıklamaya çalışa-

rak evi, insanın anılarının ve düşlerinin sığınağı olarak görmüştür (Bache-

lard, 2014: 37-38). Bachelard, bu savı ile mekânın somut bir yaşam alanı 

olmaktan ziyade, insanın geçmişinden izler taşıyan, geleceğine ve düşle-

rine yön veren dinamik bir yapısı olduğuna dikkat çekmektedir. 

Mekân olgusu diğer disiplinler kadar halkbiliminin de üzerinde dur-

duğu ve farklı bakış açıları ile irdelediği bir konu olmuştur. Özellikle in-

san-mekân, kültür-mekân, kültürel bellek ve mekân ilişkileri üzerine pek 

çok çalışma yapılmış, mekânın insan yaşamı ve kültüründeki etkisi, yeri 

ve önemi kavranmaya çalışılmıştır. Öcal Oğuz’a göre mekân, folklorun 

üretildiği ve yaşatıldığı yerler olarak büyük öneme sahiptir. Kültürün ya-

ratıldığı ve aktarıldığı bu mekanlar, kentleşme, teknolojik gelişme ve kü-

reselleşme gibi olgulardan olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca Oğuz, top-

lumların kültürel belleklerinin oluşup geliştiği ve kültürel üretimlerinin 

kuşaktan kuşağa aktarıldığı bu ritüel mekânların modern yaşamın etki-

siyle değişip dönüştüğünün altını çizmiştir. Bununla birlikte mekânını 

kaybeden ve icra edilmeyen eski kültürlerin yok olmaya başladığını ekle-

miştir. (Oğuz, 2007: 31-32). Oğuz, özellikle somut olmayan kültürel mira-

sın tespiti ve korunması konusunda da mekânın vazgeçilmez bir önemi-

nin olduğu kanısındadır. Aynı zamanda kültürün devamlılığı ve sürekli-

liği konusunda da mekân olgusu en önemli kavramlardan birini oluştur-

maktadır. Büyükşahin ise mekânın kültüre etkisi konusunda, kültürün 

bulunulan mekâna göre farklılıklar gösterdiğini vurgulamıştır (Büyükşa-

hin, 2017: 30). Yani mekân, toplumun yaşayışını, kültürel yaratımını, ak-

tarımını ve ekolojik birikimini düzenleyen, etkileyen, dönüştüren ve fark-

lılaştıran bir niteliğe sahiptir. Aksu ise mekânı, kültür aktarım aracı olan 
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hatırlama eylemi ve toplumsal bellek ilişkisi üzerinden açıklamış; kültü-

rün korunması, yaşatılması ve aktarılması için gerekli olan hatırlama ey-

leminin “anlatı, mekân ve ritüel” ilişkisi içerisinde mümkün olacağını sa-

vunmuştur. Aynı zamanda mekânın tek başına bellek aktarıcısı olmasının 

yanında, belleğin anlatı ve ritüel yoluyla aktarımı için de uygun koşulları 

sağladığına değinmiştir. Toplumsal ve kültürel belleğin oluşumunda 

mekân olgusunun önemine vurgu yapan Aksu mekânın kimlik ve aidiyet 

duygusunun varlığından; mekân olmadan kültürel belleğin korunup ya-

şatılamayacağından bahsetmiştir (Aksu, 2021: 34- 35). Mekânda yaratılan 

ve kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel halk bilgisini sözlü gelenek ve 

mekân çerçevesinde inceleyen Emir İlhan da mekânın sözlü iletişime or-

tam sağlayan yönüne odaklanmıştır (İlhan, 2018: 112). Avcı da mekân ol-

gusunu bellek kavramı ile ilişkilendirerek insanın yaşadığı fiziksel çevre-

nin kültürel içeriklerle örtüşmesi ve kaynaşması sonucunda “bellek 

mekânı”nın oluştuğuna değinmiştir. Kültürel belleğin mekânda kodlan-

dığını ve icra edilen ritüelle birleştiğini bunun sonucunda da kolektif ha-

tırlamanın gerçekleştiğini dile getirmiştir (Avcı, 2020: 1521).  

Halk hayatındaki geleneksel bilginin yaratımı, aktarımı, korunması 

ve dönüşmesi gibi kritik noktaları nedeniyle büyük önem arz eden 

mekânın zaman kavramı ile de yakın dereceden bir bağı bulunmaktadır. 

Durkheim’in “zamanı algılamamızı sağlayan mekândaki değişimlerdir.” ve 

Moore’nin “zaman yoksa değişim olmaz; mekânda değişim yoksa zaman kavra-

nılamaz.” (Türkeli, 2012: 4) analizleri mekân ve zaman arasındaki kırılmaz 

bağın en etkili göstergeleridir. Sözlü gelenekte oluşan bilgi, mekânın ken-

disi içerisinde aktarılırken ve korunurken bu bilginin kuşaktan kuşağa ak-

tarılması ve zaman geçtikçe geleneksel bilgiyi oluşturması mekân ve za-

manın halk kültürü üzerindeki etkinliğine işarettir. Urry “Mekânları Tü-

ketmek” adlı eserinde mekân ve zaman ilişkisini toplum bilimlerinin ek-

seni etrafında incelemiş; insanlığın tüm etkinliklerinin ve faaliyetlerinin 

mekân ve zaman içinden geçtiğini, toplumsal etkileşimlerin zaman için-

deki değişimlerinin mekânsal açıdan da değişimleri gerektirdiğini ve gün-

delik yaşamın yinelenmesinin dahi zamansal ve mekânsal düzenlilikleri 

kapsadığını vurgulamıştır (Urry, 1999: 94-95). 

Halk kültürü ürünlerinin yaratımının ve aktarımının doğal süreç içe-

risinde gerçekleştiği mekân, başta bireyi daha sonra toplumu etkileyen bir 

özne olarak varlığını hissettiren ve bu mahsulleri etkileyen, dönüştüren ve 

geliştiren bir yapıya sahiptir. Güleç Solak, halk yaşantısındaki mekân un-

suruna değindiği bir yazısında yaşanılan mekâna yüklenen anlamların bi-

rey-toplum arasındaki iletişimin ve çevre-insan arasındaki etkileşimin en 
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önemli unsurlarından olduğuna dikkat çekmiştir. Mekânın insanın gele-

neklerini, kültürlerini, değerlerini, yargılarını ve dünya görüşlerini ileten 

ve etkileyen çok katmanlı anlamları barındıran bir ortam olduğunu ve ya-

şanılan mekânla etkileşimin bireysel olduğunu eklemiştir. Bu nedenle 

mekâna yüklenen anlamların zamana, duruma ve kişilere göre değiştiğini 

vurgulamıştır (Güleç Solak, 2017: 18-19). 

Lübbey Köyü ile İlgili Genel Bilgiler 

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı olan Lübbey Köyü; Ödemiş ilçe merke-

zine 13 km uzaklıkta, 500 metre yükseklikte ve Küçük Menderes Hav-

zası’nda yer almaktadır. Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan ve kendisi de 

bir dağ üzerine kurulmuş olan Lübbey Köyü, güneydoğu ve güneybatı 

yönlerine doğru bakmaktadır (Acar, 2015: 64-65). Lübbey Köyü’nün 5 km 

kuzeyinde köyün yaylası olan ve günümüzde Çamyayla Mahallesi olarak 

anılan bir yaylak bulunmaktadır ve 1960’lı yıllara kadar daha alçakta ol-

ması nedeniyle kış aylarını Lübbey kışlağında geçiren yöre halkı, yaz ay-

larında Çamyayla yaylağına göç ederek yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bu 

tarihlerden sonra çeşitli nedenlerle kalıcı göç süreci başlamış ve yöre halkı 

Çamyayla’ya göçmüştür. Ödemiş Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü 

1904 tarihindeki kayıtlara göre köyün nüfusunun 238 erkek ve 248 kadın 

olmak üzere toplam 486 kişiden oluştuğu görülmektedir ve günümüzde 

Çamyayla’nın nüfusu 467 kişidir. Lübbey Köyü’nden göç edenlerin büyük 

kısmı Çamyayla’ya, Ödemiş’e veya İzmir’e gitmiştir (Güler, 2016: 155-

156). Lübbey Köyü çam ağaçlarının arasında konumlanmıştır ve Akdeniz 

iklimi altındadır bu nedenle kar yağışı yılda ortalama iki gün civarındadır 

(Tülek & Saner, 2020: 1029). Lübbey Köyü, kültür ile doğanın organik bir 

uyum içerisinde olduğu ve topografyanın adeta okunması sonucu buna 

uyumlu bir şekilde konumlandırılması, bu özgün yapısını büyük ölçüde 

korumuş olması, içerisinde barındırdığı camisi, konutları, çeşmeleri, bitki 

örtüsü ve iklimi, yaban hayatı gibi pek çok özelliği ile geleneksel dokunun 

muhafaza edildiği bir görünüme sahiptir (Güler, 2016: 172).  

Lübbey Köyü’nün tarihsel gelişimine bakıldığında köyün ne zaman 

ve kimler tarafından kurulduğu konusu belirsizdir. Osmanlı Devleti’nde 

konar-göçer toplulukları yerleşik düzene geçirme yolundaki iskân politi-

kaları köyün özellikle 18. veya 19. yüzyıllarda kurulduğunu düşündür-

mektedir. Köyün yapı ve kalıntılarının daha eski tarihlere ait kanıtlar sun-

maması bu görüşün yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ödemiş nüfus kayıtla-

rında doğum yeri Lübbey olan en eski kayıt 1830/1831 tarihlerine aittir. 

Yaylak olarak kullanılan Çamyayla’nın ise Efes ve Sardes arasındaki antik 
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bir yolda konumlandığını ileri süren araştırmacılar mevcuttur fakat Lüb-

bey ve Çamyayla’nın kuruluş tarihinin kesin olarak belirlenebilmesi için 

bilimsel nitelikli arkeolojik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Güler, 

2016: 173-175).  

Lübbey Köyü’nün geçen zaman içerisinde çeşitli nedenlere bağlı ola-

rak göçlerle terk edilmesi ve artık köyde yaşayan insan sayısının bir elin 

parmaklarını geçmemesi sonucu köy hakkında bazı söylentiler ve gerçek-

liğe dayanmayan anlatılar ortaya çıkmıştır. Bu konu ile ilgili yapılan bir 

araştırmada, köy ile ilgili çıkan video başlıklarının “hayalet, cin, esraren-

giz, paranormal, lanetli ve tuhaf” gibi sansasyonel kelimeler içerdiği ve bu 

yönde bir algı yarattığı görülmektedir (İçöz & Bozkurt, 2020: 8). Köy, or-

taya atılan bu gibi olumsuz ifadeler nedeniyle günümüzde birçok ziyaret-

çinin uğrak noktalarından biri haline gelmiştir. 

Lübbey Köyü üzerine yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar mevcuttur 

(Güler, 2016; Acar, 2015; Tülek & Saner, 2020; İçöz & Bozkurt, 2020; Başa-

ranbilek, 2015; Kut Görgün & Yörür, 2016) fakat bu çalışmalar arkeoloji, 

mimarlık ve turizm gibi Lübbey Köyü’nü farklı bakış açıları ve disiplin-

lerce ele alan çalışmalar olup halkbiliminin bakış açısı ile ele alınmış her-

hangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bildirinin temel amacı, köy üze-

rine yapılan alan araştırmaları ve incelemeler doğrultusunda Lübbey 

Köyü’nün halkbiliminin bilimsel yöntem ve teknikleri kullanılarak ince-

lenmesidir. 

Lübbey Köyü’ne Halkbilimsel Bir Bakış 

Lübbey Köyü; tarihsel arka planı, geleneksel mimari dokusu, ekoloji 

ile olan uyumu ve içerisinde barındırdığı ve unutulmaya yüz tutan kültü-

rel zenginliği ile İzmir’in saklı cevherlerinden biridir. Mekân olgusunun 

insan ve toplum üzerindeki etkilerini gözler önüne sermesi yönüyle de 

ayrı bir öneme sahiptir. Günümüzde Lübbey Köyü’nde kalan son altı kişi, 

yok olmaya yüz tutan mekânları ve kültürlerine rağmen bugüne kadar 

yaşattıkları geleneksel bilgiyi nispeten korumuşlardır. Geçmişte uygulan-

masına rağmen artık yapılmayan kimi halk bilgisi mahsulleri, mekânın 

“hatırlama” eylemini güçlendirici etkisi ile sadece hafızalarda kalmış fakat 

unutulmamıştır. Bu çalışma, Lübbey Köyü’nde artık gerçek anlamda uy-

gulanmayan fakat hafızalardaki yerini bazı bulanıklıklara rağmen koru-

yan geleneksel halk kültürü unsurlarını incelemek, literatüre kazandır-

mak ve mekânın yok olma tehlikesine karşın somut olmayan kültürel mi-

rasın korunmasına olanak sağlamaktır. 
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Lübbey Köyü, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı olan ve günümüzde 

Çamyayla’nın bir mahallesi sayılan fakat tarihsel arka planı nedeniyle 

hala Lübbey kelimesinin kullanılmaya devam edildiği bir köydür. Yöre 

halkı, Lübbey kelimesinin ve köye bu adın veriliş sebebinin köye çok da 

uzak olmayan Sardes Antik Kenti’nin kralının iki oğlundan birinin adı 

olan Lüb’den geldiğini düşünmektedir. “Sard kralının iki oğlunun birinin 

adı Lüb, diğerinin adı Dab. Lüb burada beylik kurduğu için köyümüzün adı Lüb-

bey olmuş. Köyümüzün kuruluş nedeninin birincisi, Sard Krallığı ile Efes Kral-

lığı arasında geçiş güzergahında bulunuyor. İkinci nedeni iklimi, doğal güzelliği, 

güneye bakması. Üçüncü neden de o tarihlerde savaş çok olduğu için hâkim bir 

yerde kurulup öncü birlik yerleştirilip krallığa haber verilmesi amacı taşımaktadır 

(KK1).” Yine aynı şekilde köyün kuruluş dönemlerinin çok eski dönem-

lere dayandığını aktaran köy sakinleri, sözlü kültürle aktarıla gelen kimi 

ifadeleri de belleklerinde tutmuşlardır. “Ege bölgesinin en eski yerleşim bi-

rimlerindenmiş burası. Ödemiş’in o zamanlarda deniz olduğunu söylüyorlar. O 

zamandan bu zamana yerleşim birimi imiş (KK3).” 

Yörenin coğrafi özelliklerine bakıldığında Akdeniz iklimi etkisi altın-

daki Lübbey Köyü, iç kesimlere de yakın olması nedeniyle yılda ortalama 

iki gün kar yağışı almakta fakat nispeten düşük olan 500 rakım seviyesi 

nedeniyle köy halkı tarafından kuşaklar boyunca kışlak olarak kullanıl-

mıştır. Bu durumla ilgili kaynak kişilerden Muzaffer Coşut: 

“Bizim köyümüz yeşillik; zeytin, narenciye ürünleri yetişiyor. Köyümüzün 

tepelerinde çam, meşe yetişiyor. Köyümüzün iklimi güneye bakması nede-

niyle Akdeniz iklimi yani kışları ılık yazları sıcak. Rakımı 500 olduğu için 

çok soğuk görülmüyor burada. Kışın kar yağmasına rağmen bir iki günde 

erimesi nedeniyle ılık bir mevsim yaşanıyor. Eskiden elektrik yokken herkes 

kışın Lübbey’e yazın da tarım işiyle uğraştıkları için yaylaya göçerlerdi. 

Ekim-dikim yapıp yetiştirdiği ürünleri satıp para kazanmak amacıyla. Bura-

nın yaylası olan Çamyayla’dan sonra artık Ödemiş’in köyleri bitiyor, 3 

km’den sonra Salihli’nin köyleri başlıyor (KK1).” 

 ifadelerini kullanmıştır. Yine Lübbey yerleşiminin kışlak ve Lübbey’in 

yukarısındaki yaylanın yaylak olarak kullanılmasıyla ilgili Mehmet Güler: 

“Eskiden mayıs ayında yukarı Çamyayla’ya kasım ayında buraya göçülürdü. Bu-

rası kışlak olarak kullanılıyordu (KK3).” Kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan 

konar-göçer yaşam ve buna bağlı oluşan yaylak-kışlak kültürü, Lübbey 

halkının kuşaklar boyunca uyguladığı bir yöntem olarak süregelmiştir. 
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Lübbey Köyü’nden genel görünüm. 

Lübbey Köyü’nden yapılan göçlerin başlangıç zamanları 1960’lı yıl-

lara dayanmaktadır. Fakat 1983 tarihinde Lübbey’in yaylası olan Çam-

yayla’ya elektriğin gelmesi, Lübbey’deki tek su kaynağının köy meyda-

nındaki çeşme oluşu, tarım arazilerinin yeterli olmayışı ve buna bağlı ge-

lişen ekonomik nedenler ve Lübbey’in zorlu arazi koşulları göçleri hızlan-

dıran ve günümüzde Lübbey Köyü’nü “terkedilmiş köy” sıfatına taşıyan 

olaylar olmuştur. Köy halkı yapılan göçlerin nedenleri hakkında  

“Birincisi elektrik kaynaklı. İkincisi burada suyumuz var ama tek çeşmemiz 

var ve evlerde su yok. Çamyayla’da ise her evde şebeke suyu var. Burada bu 

suyu sırtımızla taşırken orada evlerden akıyor. Üçüncü neden köyün zor 

şartları. Yollar patika ve engebeli fakat yayla daha düzlük (KK1).”, “60’lı 

yıllarda yavaş yavaş göçler başlamıştı aslında. Köyün zenginleri çocuklarını 

düşünerek şehirlere göçmeye başladılar. 80’lerden sonra diğer köylüler eko-

nomik nedenlerle göçtüler. Yaylaya da elektrik gelince göçler hızlandı 

(KK4).” 

Lübbey Köyü’nün geleneksel geçim kaynaklarına bakıldığında ko-

nar-göçer yaşamın etkileri nedeniyle hayvancılık, yaylanın verimli tarım 

arazilere sahip olması sebebiyle tarımsal faaliyetler ve yoğun ormanlarla 

çevrili olması sonucu ormancılık faaliyetleri yöre halkının temel geçim 

kaynakları olmuştur. Konuyla ilgili olarak Muzaffer Coşut:  

“Yörenin yaylası tarıma elverişli. Barbunya, fasulye, patates, domates, biber, 

patlıcan, eylülden sonra ceviz ve kestane yetişiyor. Köy ormanlarla kaplı ol-

duğu için kışın Orman Dairesi, köylülere kesilecek olan meşe ve çam ağaçları 

alanları gösteriyor, çalışmak isteyenler o alanları kesip, para kazanıyorlar 

yani ormancılık faaliyetleriyle uğraşıyorlar. Yağ oranı çok yüksek olan zey-

tinler yetişiyor. Eskilerden kalma bağcılık faaliyetleri, nar, yemiş yetişiyor. 

Lübbey’in arazisi az olduğu için artık bu faaliyetler yaylasında gerçekleşiyor. 

Eskiden tarım arazisi az olduğu için ve buranın da merası çok olduğu için 

küçükbaş hayvancılık ve yerli ırk inek yetiştiriliyordu (KK1).”  
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ifadelerini kullanmıştır. Bunun yanında köyde eskiden tarımsal faaliyet-

lerin yanında daha çok hayvancılık üzerine kurulu bir düzenin olduğu şu 

sözlerle ifade edilmektedir: “Lübbey’in öz geçim kaynağı hayvancılıktı. Ben 

kendim çobanım. Koyunumuz çoktu fakat babam keçiye karşıydı fidancılık yüzün-

den. Keçinin olduğu yerde tarım ve meyvecilik olmaz, fidanları yerler. Bu nedenle 

keçi haricinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık buranın geçim kaynağıydı 

(KK4).” Günümüzde Lübbey’in yaylası olan Çamyayla’da Orman Müdür-

lüğü denetiminde gerçekleştirilen orman kesiminin ardından fidan dikimi 

işlemini köylü kadınların yaptığı ve bu sayede geleneksel üretime dahil 

oldukları şu sözlerle ifade edilmiştir: “Kışın Orman Müdürlüğü dağlarda ke-

sim yaptırır, oradan para kazanılır. Devlet köylüyü kazandırıyor ve ağaç kesimi 

olmuş oluyor, yerine de fidan diktiriyorlar. Köylü kadınlar da çam fidanı dikerek 

parasını kazanıyor (KK2).” 

Lübbey Köyü’nde gayrimüslimlerin yaşayıp yaşamadığına ilişkin 

olarak yöre halkı ortak bir bellekte buluşmaktadır. Özellikle mübadele yıl-

larında Lübbey’de gayrimüslimlerin yaşadığı şu şekilde ifade edilmekte-

dir: “Anneannemlerin annesi burada Yunanlarla birlikte yaşamışlar. Bizden bi-

rileri hastalandığında onlar manda sütü ve yoğurt getirirlermiş. Köyün meyda-

nında kazanlarla yemekler yapıp dağıtırlarmış (KK2).” Bu sözlerden de anlaşı-

lacağı gibi geçmiş zamanlarda Lübbey halkı derin bir birlik ve beraberlik 

ilişkisi içerisinde gayrimüslimler ile yaşamlarını sürdürmüştür.  

Lübbey evlerinin büyük bir kısmının doğal süreçte yıkılması konu-

sunda hiçbir doğal afetin etkili olmadığını dile getiren yöre halkı evlerin 

yıkılma nedenini bakım yetersizliğine bağlamaktadır:  

“Lübbey kayaların üzerine kurulduğundan depremden etkilenmemiştir. Bu 

evler neden yıkık dökük derseniz, biz tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmı-

yoruz, neden? Babamız bize bir ev bırakmış, iki kardeşiz diyelim, herkes farklı 

yerlere göçmüş. İki kardeş birleşip bu çatıyı yaptırsaydı bu evler hiçbir zarar 

görmezdi ama durulmadığı için yağmur ve kar suları bu kiremitleri eskitiyor 

ve ev çatıdan yıkılmaya başlıyor sonra taban derken duvar sağlam kalsa da 

ev çökmüş oluyor. Yani buradaki evler bakımsızlıktan yıkıldı (KK1).”  

 Kaynak kişinin bu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere günümüzde 

Lübbey’de kalan yöre halkının, yöreden göç eden kesime karşı bir sitemi 

de söz konusudur. 
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Lübbey’deki yıkılmış evler. 

Lübbey Köyü, derin tarihsel arka planı nedeniyle eski mezarların bu-

lunduğu bir köydür fakat mezarlık engebeli bir arazide olduğu ve toprağı 

çok sert olduğu için uzun yıllardır buraya defin işlemi gerçekleştirilme-

miştir. Köy halkı ölülerini köyün yaylası olan Çamyayla’ya defnetmekte-

dir. “Köyümüzün eski mezarlığı olmasına rağmen kayalık olduğundan bir günde 

bir mezar kazılamıyormuş. Şimdi de ölülerimizi Çamyayla’daki mezarlığa defne-

diyoruz. Lübbey’deki mezarlığımız da yine tepede olduğundan ve toprağı kazmak 

zor olduğundan artık ölüleri buraya gömmüyoruz (KK1).” 

Lübbey Köyü çeşitli nedenlerle yoğun bir nüfus kaybı yaşadığından 

özellikle internet ortamında Lübbey Köyü hakkında olumsuz ifadeler ve 

içerikler kullanılmıştır. Köy, elektrik ve su sorunu, tarım arazilerinin elve-

rişsiz oluşu ve ekonomik temelli sorunlar nedeniyle terk edilmesine rağ-

men sosyal platformlarda “hayaletli köy, cinli köy, lanetli köy” gibi ifade-

ler ile olumsuz bir imaj yaratılmıştır. Nitekim Lübbey Köyü ile ilgili video 

paylaşımlarının 28 tanesi olumlu yönde ve 22 tanesi olumsuz yönde olma-

sına rağmen olumsuz içeriklerin izlenme oranının oldukça fazla olması 

(İçöz & Bozkurt, 2020: 8) bu yöndeki algının bir göstergesidir. Sosyal mec-

ralardan derlenen bilgilerde Lübbey Köyü ile ilgili;  

“içerisinde paranormal aktiviteler bulunması kuvvetle muhtemel olan bir 

köy”, “cinli bir köymüş, o yüzden insanlar bu köyü terk etmişler.”, “köyün 

manzarası evler falan korkutucu, bir de ihtiyar dayı var dolaşıyor karşınıza 

çıkabilir tuhaf hareketleri var sorulara cevap vermiyor, dönüşte yola oturmuş 

toprağı eşeliyordu öyle garip terk edilmiş bir köy.”, “içindeki insanların garip 

olduğu(garip hareketler, diyaloglar, engelli insan, delirmiş dede vb.) hak-

kında paranormal söylentilerin olduğu bir köy.” (URL-1)  

şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Ayrıca Lübbey Köyü ile ilgili çekilen bel-

geseller, filmler ve sosyal platformlardaki amatör videolar köyün bu yön-

deki imajını büyük ölçüde arttırmıştır. Yöre halkından Mehmet Güler, ko-

nuyla ilgili “Köyle ilgili söylentilerin hepsi yalan ve uydurmadan oluşuyor. Biz 
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Türk halkı olarak maceracı olduğumuzdan böyle şeyler uyduruyoruz (KK3).” ifa-

delerini kullanmıştır. 

Dünyada 1970’li tarihlerden itibaren akademik çevrelerce tartışıl-

maya başlanan ve ülkemizde de özellikle son yıllarda ilgili çalışmalara 

konu olan “fakelore” terimi, folklor bilgilerinin çeşitli amaçlar doğrultu-

sunda farklı şekillerde sunulması veya “uydurma” bilgiler şeklinde ifade 

edilebilir. Fakelore terimini ilk kullanan araştırmacı olan Dorson bu terimi 

“gerçek oldukları iddia edilen sahte ve sentetik eserlerin sergilenmesi” 

olarak ifade etmiştir. Dundes de fakelore terimini irdelerken Grimm ma-

salları ve Kalevala’dan örnekler vermiş ve bu terimin folklore bilgileriyle 

birlikte süregelen uydurma ve sahte bilgiler olduğunu belirtmiştir (Dun-

des, 2006: 92-95).  

Lübbey Köyü hakkında çıkan bu söylentiler köyün ücra bir bölgede 

yer alması ve içinde yaşayan birkaç kişinin kalması nedeniyle ortaya atıl-

mış ve yayılmış kültürel icatlar olarak değerlendirilebilir. Nitekim Lübbey 

Köyü’nde çekilen korku filmleri ve paranormal içerikli videolar bu bilgi-

lerin yaygınlaşmasında önemli bir etkiye sahip olmuştur. Benzer durum-

larla Anadolu’nun başka yörelerindeki yerleşimlerde de karşılaşılmakta-

dır. Örnek olarak Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba 

köyleri arasında bulunan Issız Cuma camii ve onu çevreleyen mezarlık ile 

yine Yenice ilçesine bağlı Namazgah Köyü etrafında da benzer anlatımlar 

yayılmış; korku filmleri ve sosyal medya kanallarında gerçekleştirilen ya-

yınlar aracılığı ile bu iki alan oldukça fazla sayıda ziyaretçi çeker hale gel-

miştir. 

  

Lübbey Köyü’nde çekilen film ve videolar sonrası yıkılmış evlerin duvarlarında 

kalan duvar yazıları. 

Lübbey Köyü’nde yöre halkının ortak fikir beyan ettiği üzere “Dede 

Dağı” ve Sarıkız Dağı” adlı iki ziyaret yeri bulunmaktadır. İki farklı dağda 

kutsal olduğuna inanılan mezarlar kuşaklar boyunca ziyaret edilerek bu 
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inanış sürdürülmüştür. Fakat yapılan alan araştırması sonrası bu mezar-

ların dağıtıldığı ve yok olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak 

Mehmet Güler;  

“Eskiler anlatırdı Sarıkız Dağı ve Dede Dağı var burada. Orada mezarları 

vardı. Bizim çocukluğumuzda gider ziyaret ederdik fakat biz millet olarak çok 

meraklıyız mezar kazmaya. Mezarları kazdılar, mezar falan kalmadı define-

ciler yüzünden. Ama eskiden o Sarıkız ziyaretinden ışık yanarmış. Rahmetli 

babaannem anlatırdı, bunlar Birgi’ye giderlermiş orada Dede Dağı’nda ermiş 

bir dede abdest alırmış. Şimdi ne dede kaldı ne Sarıkız kaldı, mezarları dağıt-

mışlar (KK3).”  

ifadelerine yer vermiştir. Definecilik faaliyetleri nedeniyle yıkılan bu iki 

mezarlık artık yöre halkı tarafından ziyaret edilmeyen ve sadece hafızala-

rında yer bulan mekânlar haline gelmiştir. 

Lübbey evlerinin mimari yapısı geleneksel halk mimarisine uygun şe-

kilde tasarlanmıştır. Geleneksel dokuyu oluşturan en önemli yapılar, köy 

halkının barınma ihtiyacına karşılık yaptığı konutlardır (Güler, 2016: 182). 

Evler genellikle iki odadan oluşurken evlerin yapımında kullanılan mal-

zemeler taş, ahşap ve çamurdur: “Evlerin mimarisi yurdumuzda örnek göste-

rilecek bir mimari. Daha çimento icat edilmeden önce yapılmış bu evler ve top-

rakla, çamurla bu hale getirilmiş. Yerleşik hayata geçişle ve bitişik nizamla yapıl-

mış köy. Bazı binalar dört duvarın üçünü kullanmış komşunun duvarıyla bitişik 

yapıp bir duvardan tasarruf edilmiş (KK1).” Bunun yanında evlerin çatı kıs-

mını oluşturan kiremitlerin yapılara sonradan eklendiği bilgisi, yapılan 

alan araştırması sonucu elde edilmiştir. “Buradaki evlerin tamamı dam başı 

evlermiş, kiremite sonradan çevrilmiş (KK3).” Lübbey’deki son evi 1980’li yıl-

larda kendisi inşa eden Mehmet Gürkan konuyla ilgili “Buradaki son evi 

1980 senesinde ben yaptım. Lübbey’in en yeni evi o yıllarda yapıldı yani (KK4).” 

ifadelerini kullanmıştır. Evleri yapan ve onarılması gereken kısımları ona-

ran kişilerin yerli halk olduğu yani ustaların Türk ustalar olduğu Mehmet 

Güler’le gerçekleştirilen mülakat sonrası öğrenilmiştir. Mehmet Güler ko-

nuyla ilgili “Bu kahvenin eski sahibi taş ustasıydı. Hasan Amca’da taş ustasıydı. 

Yıkılan yerleri yapıyorlardı. Buraları yapanlar köy halkıydı (KK3).” sözlerine 

yer vermiştir. 



190 

 

   

Lübbey Köyü’nde yer alan iki katlı bir ev ve Lübbey Köyü’nün uzaktan görü-

nümü. 

Lübbey Köyü’nün minaresiz camisi köyün sembollerinden biri haline 

gelmiş ve mekânı özgün kılan unsurlardan biri olmuştur. Caminin dış mi-

marisi, içerisindeki desenler ve sanatkarlık camiye duyulan büyük ilginin 

başlıca nedenleri arasındadır. Cami hakkında Muzaffer Coşut “Camimiz 

çok önemli. Çünkü benim tahminimce cami, Birgi’deki Aydınoğlu Mehmet Bey 

Cami’deki aynı desenler burada da var. Oradaki camiyle buradaki caminin desen-

leri yapım şekli hemen hemen aynı. Yani bu cami beylikler zamanından kalma bir 

cami (KK1).” İfadelerini kullanmıştır. Caminin tarihselliği yerel halk tara-

fından da çeşitli nedenlere oturtularak somutlaştırılmıştır. 

   

Lübbey Camisi ve içerisindeki duvar çinilerinden örnekler. 

Lübbey Köyü; tarihsel ve kültürel geçmişi, tarihi yapıları ve doğal gü-

zellikleri nedeniyle günümüzde önemli turistik destinasyon noktaların-

dan olma potansiyeline sahiptir. Konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı 

çalışmalar yapmış ve Lübbey’i koruma altına almıştır. Lübbey’in önemli 

turistik bölgelerden olma ihtimali nedeniyle son yıllarda köydeki ev ve 

arsalar büyük oranda satılmıştır. Muzaffer Coşut bu konuda şunları ifade 

etmektedir: 

“Köye bizim haricimizde yerleşen yok ama köyden ev alan var ama bir kişi 

yaptırdı o da hafta sonları gelip bir iki saat durup tatil yapıp geri dönüyor. 
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Benim bildiğim kadarıyla köyümüzden 25-30 tane ev satılmış durumda. İz-

mir ve İstanbul’dan satın alıyorlar. Satın alınma nedeni; iklimi, doğası, sa-

kinliği, havasının temizliği en önemlisi de turistik bir bölge olma ihtimali. 

Birkaç sene sonra burasının bir turizm merkezi olma düşüncesiyle alanlar 

var. Devlet buraya doğasını koruyarak bir çalışma yapacak, altyapısı yapıldı, 

buradan ev alanların nedenlerinden biri de ileriye dönük yatırım olarak gör-

meleri (KK1).” 

Lübbey Köyü’nde geçmişi olmamakla birlikte özellikle köyü tanıtmak 

ve turistik bir nokta haline getirmek amacıyla çeşitli şenlik ve festivaller 

düzenlenmiştir:  

“Lübbey’in şenlikleri 2019 yılında başladı. Ödemiş Ticaret Odası’nın destek-

leriyle “Lübbey Bahar Şenlikleri” yapıldı. Sonra pandemi gelince bu yıl 8 

Mayıs 2022 de eşimin önderliğinde Ödemiş Belediyesi destekli “Otantik Fes-

tival” adıyla bir festival düzenledik. Köylülerin yetiştirdiği doğal ürünleri, 

eski zamanda kullandığı ürünleri tanıtmak ve sunmak amacıyla. Böylece kö-

yümüzü gelecek kuşaklara daha iyi tanıtmak amacıyla yapıldı bunlar 

(KK1).”  

Bu gibi uygulamalar Lübbey Köyü’ne olan cazibeyi arttırmak ve kö-

yün mekân bağlamında değerini arttırmak amacıyla yapılmıştır. 

Köyde kalan son altı kişiden olan ve köyüne yıllar sonra tekrar yerle-

şen Gönül Coşut ve eşi Muzaffer Coşut köye tekrar dönmelerini şu ifade-

lerle açıklamışlardır:  

“Burada eşimin anneannesinin evi vardı, ben de öğretmen emeklisiyim. Be-

nim gelme amacım buradaki evin sağlam kalmasını sağlamaktı. Eşimle bu-

rada bir gün zeytin toplarken ziyaretçiler geldi. Eşim bu insanları görünce 

“ben kendi köyüme sahip çıkmalıyım.” demiş. Benim de emekliliğime yakın 

bu görüşünü söyleyince bu evi gelen ziyaretçiler için sadece gözlemeci olarak 

açtık. Ondan sonra gelen ziyaretçiler farklı yöresel yemekler yemek isteyince 

dört sene önce buraya bu kahvaltı evini açtık. Para kazanma amacımız geri 

planda. Önemli olan köyümüzü tanıtmak, buna bir öncü olmak ve sahip çık-

mak (KK1) ve (KK2).” Köyün kahvecisi olan ve yıllardır kahvehaneyi 

işleten Mehmet Güler Lübbey’den ayrılmama nedenini “Ayrılmadım, 

ayrılamadım. 2004 yılında bu kahve kapandı, öyle olunca halk kahvesiz kaldı. 

Kahve kapanınca köy halkı eski kahve sahibine kahveyi Mehmet’e ver de biz 

de kahvesiz kalmayalım dediler. O zamanlar 40 kişi falan vardı. 2006 yılında 

bu kahveyi alıp açtım. “Son bir kişi kalıncaya kadar bu kahveyi aç.” şeklinde 

vasiyet gibi bir şey oldu. Ben de haliyle Lübbey’i kurtarmak amacıyla kahveyi 

açtım (KK3). 
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” Eski kahveci ile Mehmet Güler arasında geleneksel sözlü hukukun 

temsillerinden biri yaşanmış ve Mehmet Güler gerek Lübbey’i yaşatmak 

gerek verdiği söz nedeniyle Lübbey’den ayrılmamıştır. Aynı zamanda 

Mehmet Güler köyün kendisi için ifade ettiği değerler karşısında:“Biz bu-

rada doğup büyümüşüz. Atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz… biz de onlardan 

aldığımız bu şeyi yürütmeye çalışıyoruz. Buranın her yeri dağ hepsinin kendi adı 

ve yaşanmışlığı var. Hacanefe Dağı, Çobanlar Dağı, Gır dağ, Kel Dağ, Dede Dağı, 

Sarıkız Dağı… Hepsinin adı hala aynı, değişmeden kullanılmaya devam ediyor 

(KK3).” sözlerini eklemiştir. Köyün yaşlılarından Mehmet Gürkan ise 

kendi hikâyesini “Biz beş kardeştik. Ben en büyüğüyüm. Evlendikten sonra 17 

sene babamla kaldım, traktör aldım. Neticede kesemiz babamızın elindeydi. Kuruş 

elleyemezdim. Bu nedenlerle 1990’da Ödemiş’e göç ettim ama hep gelip gittim. 

Burada kendi yaptığım ve babamdan kalan dört tane evim var, satmayı düşünme-

dim, Lübbey’den de hiç kopmadım (KK4).” şeklinde anlatmıştır. Lübbey 

Köyü’nde kalan ve köyün yok olup gitmesini önlemeye çalışan yerli halk, 

kuşaklar boyunca getirdikleri halk kültürünü, içinde var oldukları mekân 

ile geleneksel bilgilerini sentezleyerek ve kültürel belleklerine kodlayarak 

mekân ile özdeşleştirmişlerdir. Toplumsal hafıza ve mekân kavramları 

içinde yaşatılan geleneksel bilgilerin var olması ve sürekliliği açısından 

hayati bir öneme sahiptir. 

Sonuç 

Lübbey Köyü, gerek coğrafi konumu ve tarihsel arka planı gerekse 

kuşaklar boyunca aktardığı yaylak-kışlak kültürü nedeniyle birçok disip-

lini yakından ilgilendiren önemli bilgiler içermektedir. Yapılan alan araş-

tırmaları doğrultusunda köyde kalan birkaç sözlü kaynaktan derlenen bil-

giler Lübbey Köyü’ne daha genelde ise ülkemizde Lübbey ile aynı kaderi 

paylaşan birçok yerleşimin ve halk kültürünün neden yok olmaya başla-

dığına dikkat çekmektedir. Geçmişte geleneksel üretim ve tüketim faali-

yetlerinin yoğun bir biçimde görüldüğü Lübbey, artık içinde yaşayan bir-

kaç kişinin romantik duygular nedeniyle terk etmediği ve sahip çıktığı bir 

yerleşke halini almıştır. Mekân ve hafıza ilişkisine dönük olarak Lübbey 

Köyü yerinde bir örnektir. Çünkü önemli ziyaret yerlerini ve mezarlığını 

kaybeden köy bu mekânlara dair bilgilerini hala muhafaza etmektedir. 

Doğup büyüdüğü ve var olduğu mekânı terk etmek istemeyen yöre halkı 

Lübbey Köyü’nü ve geçmiş dönemlerdeki kültürünü yok olma tehlikesine 

rağmen muhafaza etmeye devam etmektedir. 

Lübbey Köyü ile ilgili ortaya çıkan uydurma bilgiler, köyün popüla-

ritesini arttıran motivasyonlardan olmakla birlikte olumsuz yöndeki imajı 
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desteklemektedir. Mekân ve hafıza ilişkisi bağlamında değerlendirilebile-

cek olan bu durum, Lübbey’in tenha ve ücra bir bölgede bulunması nede-

niyle toplumsal bellekte “tekinsiz, cinli, lanetli” gibi ifadelerle anılmasına 

sebep olmuştur.  

Lübbey Köyü, yetersiz tarım arazilerine bağlı ekonomik nedenler, 

elektriğin bağlanmaması ve su kaynağının yetersiz oluşu, zorlu bölge ko-

şulları ve yetersiz ulaşım gibi nedenlerle uzun yıllardır göç veren bir 

mekân olarak terk edilmeye yüz tutmuş ve barındırdığı tarihi ve kültürü 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Köy, günümüzde birkaç ki-

şinin yaşadığı ve geleneksel bilgiyi muhafaza etmeye çalıştığı bir konuma 

gelmiştir. 

Lübbey Köyü geleneksel Türk mimarisinin derin izlerinin takip edi-

lebildiği mekânlardan biri olması yönüyle de dikkat çekicidir. Nitekim mi-

maride kullanılan malzemeler ve yapım şekillerinin karakteristik özelliği 

Lübbey mimarisinin derinliğini gözler önüne sermektedir. Yöre halkından 

edinilen bilgiler ışığında bakımsızlıktan yıkıldığı öğrenilen bu yapılar, ge-

lecek yıllarda mekânın yok olması ve dolayısıyla buradaki halk kültürü-

nün yok olması gibi bir tehlikeyi barındırmaktadır. İzmir ilinin tarihsel 

arka planı göz önünde bulundurulduğunda Lübbey Köyü’nün yok olma 

tehlikesinin önüne geçilmeli ve yeniden restore edilerek kentin önemli 

simgelerinden biri haline getirilmelidir. Bu sayede Lübbey Köyü, Ödemiş 

ilçesinin önemli destinasyon bölgelerinden biri halini alabilir ve turizm 

bağlamında önemli alternatiflerden biri haline gelebilir. 
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DİJİTAL OYUN FOLKLORU BAĞLAMINDA VALORANT OYUNU: 

TÜRK KELLE AVCISI FADE KARAKTERİ 

  

Ayşe Nur Arslan 

 

Giriş 

Halk teriminin tanımlanması günümüze kadar birçok tartışmaya se-

bep olmuştur. Alan Dundes, bu terimin kaçınılmaz olarak bağımsız bir 

yapıdan ziyade, bağımlı bir yapı olarak ele almıştır.  “Halk” terimi en azın-

dan ortak bir faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade der. Bu 

grubu birbirine bağlayan faktörün -ortak bir meslek, dil veya din olabilir- 

ne olduğu önemli değildir. Bundan daha önemli olan ise, herhangi bir se-

bebe bağlı olarak oluşan grubun kendisine ait olduğunu kabul ettiği bazı 

geleneklere sahip olmasıdır. (2003; 143) Dundes’in yaptığı halk tanımın-

dan hareketle, insan grupları içerisinde birbirleri arasında en az bir ortak 

faktörü taşımasını sağlayan unsurlar oluşur. Bir topluma ait gelenekler, 

görenekler yani insanın ait tüm değerler zaman içerisinde kurallı bir bü-

tün hale gelir. İnsanın yapıp ettiği her şey kültürü oluşturur.  

Dijital oyun çalışmaları 1980’lerde başlamış ve özellikle 2000’lerle bir-

likte günümüze kadar belli başlı tartışma eksenlerinde değişim ve dönü-

şüm geçirerek gelmiştir. (Sarpkaya, 2021;160) Dijital oyunlar, folklorun; 

hoşça vakit geçirme, eğlenme/ eğlendirme işlevi, değerlere/ toplum kural-

larına ve törelere destek verme işlevi, eğitimin gelecek kuşaklara aktarıla-

rak eğitilmesi işlevi, toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için bir-

kaç kurtulma mekanizması işlevleriyle; William R. Bascom’un halkbilgisi 

ürünlerinin dört ana işlevde incelenmesi gerektiği görüşünden hareketle 

bu makalede Valorant bilgisayar oyunu ele alınacaktır. 

Dijital oyunlar/video oyunları dünyası günümüzde çok sayıda “in-

san/oyuncu” ve çok sayıda “metin/ürün”le birlikte, kendine has bir yara-

tım, icra, aktarım, yapı, içerik ve işlev karakteristiğine sahiptir. Bu karak-

teristik, içinde hem “video”yu ve bununla bağlantılı olarak “dijital”i hem 

de “oyun” kavramını barındırır. Dijital oyun, dijital ve video temelli olma-

sıyla teknolojik, oyun olmasıyla kültürel bir meseledir. (Sarpkaya, 2021; 

                                                             
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-

titüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eskişehir-Türkiye. E-posta: aysenu-
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156) Dijital oyunların yaratımında ve aktarımında en önemli unsur, oluş-

turulacak olan dijital oyunun hikayesidir. Yaratılacak olan hikâye ile oyu-

nun bağlamı geliştirilmekte ve kullanım süresi içerisinde yapılan güncel-

lemeler ile hikayelere eklemeler yapılmaktadır. Oyunun hazırlanmasında 

belirlenen hikayelerde (özellikle savaş oyunlarında) oluşturulan kurgu 

üzerinde karakterler birbirleriyle savaştırılmakta ve galip gelme amaçlan-

maktadır. Belirlenen karakterler tıpkı sözlü gelenekte yer alan kahraman-

lık anlatılarına benzemektedir. Karakter kurgu olsa da beslendiği kaynak, 

yaratıldığı millete ait unsurlardır. Fakat bu genellemeyi her dijital oyun 

için söyleyemeyiz. Dijital oyunlar genellikle dünya genelindeki tüm oyun-

culara hitap etmeyi amaçladığı için her toplum kendine ait dijital oyun 

ürettiğinde söz konusu olabilir. Dijital oyun tasarımcıları tek bir oyun üze-

rinden globale hitap etmeyi amaçladığı için oyun içerisinde yer alan ka-

rakterler üzerinden bunu sağlamaktadır. Valorant dijital oyununda yer 

alan karakterlerin birçoğunun ait olduğu ırk bilgileri yer almaktadır. Bu 

sayede oyuncular, dijital oyuna daha çok bağlanmakta ve oynamak iste-

mektedirler. Global bir oyunun içerisinde kendinden bir iz bulan oyuncu-

lar dijital oyun ile bağını arttırmaktadır. Birey kendine benzer olana ilgi 

duyar bu nedenle de dijital oyunlarda kurgulanan karakterlerde o millete 

ait kültürel unsurlar yer verilmektedir. Karakter tanıtımını oyun içeri-

sinde verilen ipuçlarıyla yapılacak olan yeni eklemelerin önceden bilgisi 

verilmekte ve bu sayede oyuncular arasında tahminler yürütülmektedir. 

Bu ipuçları içerisinde kültürel unsurlara yer verilmekte ve bağlam arttırıl-

maktadır.  

Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar Batı ve dünya genelinde tek-

noloji hızla yayılmaya ve gelişmeye başlamıştır. Bireylerde değişen ve dö-

nüşen toplum yapısı içerisinde kendine yeni bir arayışlar bulma içgüdüsü 

doğmuştur. Günümüz Türkiye kent toplumuna bakıldığında 15-25 yaş 

arası genç olarak adlandırabileceğimiz bireyler kendilerince farklı arayış-

lara yönelmişlerdir. Türkiye geneline bakıldığında bu yaş grubu bireyler, 

günlerinin çoğu saatini bilgisayar başında geçirmektedirler. Bu nedenle 

dijital oyunların popülaritesi artmış ve toplum içerisinde yerini bulmuş-

tur.  

Instagram, Twitter, Twitch, Discord vb. sosyal medya platformlarının 

21.yy temelinde artış göstermesi ve bu uygulamaların bireyler tarafından 

aktif bir şekilde kullanılması bahsi geçen 15-25 yaş grubu bireylerin daha 

çok ilgisini çekmiştir. Bireyler bu tür platformlar üzerinden popüler olan 

ve arkadaş ortamlarında çokça bahsedilen dijital oyunlara yönelmiştir. 

(KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK-5, KK-6, KK-7, KK-8, KK-9, KK-10, KK-11, 
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KK-12, KK-13, KK-14) Başka bir dijital oyun oynayan ve arkadaşları Valo-

rant oynadığı için bu oyunu oynamaya başlayan bir oyuncu ise bir önceki 

oynadığı oyundaki karakterle benzerlik gösterdiği için Valorant’ta 

“Brimstone” karakterini seçtiğini ve daha çok savunma yaptığı için sevdi-

ğini ve oynadığını söylemiştir (KK-1). 

 Oyun içerisinde yer alan “chat” kısmında oyunlar Türkiye ve dünya 

geneli birçok oyuncu ile tanışmış, daha sonraki oyunlarda ise tekrar bir-

likte oyun oynamışlardır. Örneğin bir kaynak kişi “Bir senedir Polonyalı iki 

arkadaşımla oynarım arada. Bunların haricinde iki tane de İtalyan arkadaşım 

var.” İfadelerinde bulunmuştur. (KK-4) Gençler çevrim içi olarak diğerle-

riyle buluştuğu ve arkadaşlarıyla takıldığı bir yer olan topluluğa bağlanır-

lar. Gerçek arkadaşlık değerinin ister çevrim içi ister çevrimdışı olsun aynı 

kaldığı sonucuna varılan ve genelde çevrimdışı var olup gelişmeye devam 

eden arkadaşlıklar oluştururlar. (Maira vd. ,2018; 21)  

Bireylerin arkadaş ortamlarına dahil olma isteği, bir uğraşa sahip 

olma ve hoşça vakit geçirme amacıyla bu tür dijital oyunları oynadıkları 

tespit edilmiştir. Kent toplumu içerisinde genç kuşak diyebileceğimiz bi-

reyler, bu sayede kendilerine yeni bir uğraş ve hobi edinmişlerdir. Dijital 

oyun kullanıcılarının birçoğu Valorant oynama sebeplerine; eğlenmek (KK-

5, KK-7, KK-13, KK-12, KK-16) ve hayatın stresinden uzaklaşmak/ stres atmak 

amacıyla (KK-2, KK-3, KK-4), kafa dinlemek sorunlarımdan ve problemlerimden 

uzaklaşmak adına (KK-9), vakit geçirmek amacıyla, (KK-10) Valorant’ta vakit 

geçirmeyi sevmesi nedeniyle (KK-11) hem keyif aldığım hem de içerik üretmek 

için oynayan (KK-15), arkadaşlarımla vakit geçirmek amacıyla (KK-14) olara 

dile getirmişlerdir.  

Dijital oyun kullanıcıları, kendilerini zaman içerisinde geliştirip para 

kazanmaya başlamışlardır. Zamanla aktif dijital oyun kullanıcıları ile on-

ları çeşitli platformlar aracılığıyla canlı bir şekilde izlemeleri, takım oyun-

larının daha rekabetli hale gelmesini sağlamaktadır. Bu süreç içerisinde 

oyuncular hobileri üzerinden aktif bir gelir elde ederek resmi bir federas-

yon yapısı altında “oyuncu” olmaya başlamışlardır.  E-spor, çok sayıda 

oyuncunun ilgisini çeken, ekonomik değeri yüksek, hızla büyüyen bir sek-

tördür. (Özcan, 2021; 235). Bu nedenle E-spor takımları arasında yer al-

maya başladılar. Dijital oyun kullanıcıları, oynadıkları dijital oyunu uzun 

bir süre oynayıp kendilerini geliştirmeleri ve oynadıkları karakterler ve 

oyunlar üzerinde donanıma sahip olmaları nedeniyle kendilerine “ga-

mer” olarak adlandırmaktadırlar.  



200 

 

 Kullanıcılar oyunun hakkında bilgi almak ve oyun içerisinde yer alan 

karakterleri tanımak amacıyla uzun süre oyun oynamalarının yanı sıra 

sosyal medya platformları üzerinden dijital oyunları oynayan ve tanıtan 

“Youtuber” ya da “Twitch Yayıncıları”nı izlemektedirler. Bu sayede 

oyuna ve karakterlere daha hâkim olmaktadırlar. (KK-1, KK-2, KK-3, KK-

4, KK-5, KK-6, KK-7, KK-8, KK-10, KK-11, KK-12, KK-15) Bireylerin izle-

meyi tercih ettikleri sosyal medya hesaplarının yanı sıra aynı oyunu oyna-

yan kişiler ile iletişime geçmektedirler. Kendi arkadaşları arasında da di-

jital oyun hakkında konuşmalarını Discord platformu üzerinden gerçek-

leştirmektedirler. (KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK-5, KK-6, KK-8)  

Discord platformunu günlük mesajlaşmanın ya da sesli konuşmanın 

yanı sıra dijital oyun ofislerinin açtıkları “Discord Kanalları” üzerinden 

Türkiye’nin hatta dünyanın farklı yerinde yer alan kullanıcılar birbirleri 

ile iletişime geçmektedirler. Valorant dijital oyunun da kendine ait bir Dis-

cord kanalı yer almaktadır. Tek bir oyunu oynayan gruplar arasındaki ko-

nuşmalar, şakalaşmalar vs. iletişimin kendisini sağlayan birçok platform 

ve dijital oyunlarda yer alan “chat” kısımlarında gruplar arasındaki ileti-

şimi sağlayan ve bu iletişimi “grup folkloru” (Sarpkaya, 2021; 186) adı al-

tında incelenmelidir. Dundes’in halk kimdir tanımını yaparken bahsettiği 

aralarında ortak bir payda bulunan ve en az iki kişiden oluşan insan top-

luluğunu bu platformlar ve dijital oyunlar sayesinde görmekteyiz.  

1. Riot Games Şirketi ve Valorant Dijital Oyunu Hakkında 

Riot Games, 2006 yılında dünyadaki en oyuncu odaklı oyunları geliş-

tirmek, yayınlamak ve desteklemek amacıyla Brandon Beck ve Marc Mer-

rill tarafından kurulmuştur. CEO Nicolo Laurent tarafından yönetilen Riot 

Games’in merkezi Los Angeles, California’dadır. Şirketin bünyesinde 

dünya genelinde 20’den fazla ofisi ve üç binden fazla çalışanı vardır. For-

tune dergisine göre “Çalışılacak En iyi yüz Şirket”, “Teknolojide Çalışıla-

cak En İyi Yirmi Beş Şirket”, “Y kuşağı İçin En İyi Yüz İşyeri” ve “Esneklik 

İçin En İyi Elli İş Yeri” sertifikalarına sahiplerdir. 

2009 yılında şirketin bünyesinde ilk olarak çıkardıkları League of Le-

gends, dünya çapında beğeni toplamış ve ses getirmiştir. Şirket daha sonra 

Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, Valorant, League of Legends: 

Wild Rift ve devam eden birçok oyun geliştirmiştir. League of Legends 

Dünya Şampiyonası, 12 uluslarası ligden nitelikli E-spor takımlarından 

oluşuyor. Worlds ise en çok izlenen ve takip edilen E-spor turnuvasıdır ve 

dünyadaki en büyük ve en popüler oyun ve spor etkinlikleri arasında yer 

almaktadır. (URL-1) 
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Riot Games bünyesinde 2 Haziran 2020 tarihinde çok oyunculu ve 

taktiksel birinci şahıs nişancı dijital oyunu olan Valorant, oyunculara su-

nulmuştur. İlk olarak Ekim 2019’da Project A kod adı altında yayınlanan 

oyun 7 Nisan 2020’de sınırlı erişime kapalı beta dönemine başladı ve ar-

dından resmi olarak yayınlandı (URL-2). 

Valorant oyunun hikayesi Youtube içerik üreticisi tarafından aktarıl-

dığı üzere şu şekilde başlamaktadır;  

Dünyanın her yerinde insanlar, monoton hayatlarını yaşamaya devam 

etmekteydiler. Dünyanın bir noktasından yayılan ışıkla beraber herkesin ha-

yatı değişti. Bu ışığın kaynağı hep merak edildi. Uzaylı saldırısı mıydı? 

Yoksa bilimsel bir deneyin parçası mıydı bu ışık?  İnsanların düşünmeye pek 

vakti yoktu. Bu ışıktan sonra dünya tamamen değişmeye başladı. Oyun içe-

risindeki haritalara bakıldığında hepsi şehirlerde ve yerleşkelerde geçtiği gö-

rülüyor. İnsanların huzurlu bir şekilde yaşadığı yerler ama hepsinin de bir 

bölümü tahrip olmuş, sanayileşmiş. Bu sanayileşme ve binaların yapısına 

bakıldığında ışıktan sonra yapıldığı belli oluyor. Tüm tahribata yol açan kay-

nak ise “radyant” adında bir madde. Bu madde temas ettiği bütün canlıların 

karbon yapılarını bozuyor ve canlıların DNA’larını değiştiriyor. DNA’ları 

değişen kişilerde ise bazı olağanüstü değişiklikler görünüyor ve bu insanlara 

da “radyantlar” deniliyor. Zaman geçmeden bu insanlar güçlerini fark et-

meye başladılar ve kimisi bankaları soyuyor kimisi insanları öldürüyordu. 

Bu yüzden de küçük gizli bir örgütün oluşturduğu protokol vardı buna Va-

lorant protokolü dediler. Amacı ise sorun çıkartanları dizginlemek ve onları 

kontrol altına almaktı. Güçlü bir ekip topladılar ve statüleri fark etmeksizin 

birçok kişiyi seçtiler. Seçtikleri kişilerin statüleri vs. önem vermeksizin her-

kesi bir araya getirdiler. Fakat protokolün tek bir amacı var “kontrol altına 

alınamayan Radyantları kontrol altına almak”dır. Bu yüzden teknolojiyi iyi 

kullanabilen ve yetenekli insanlar alındı. Radyantlar doğa üstü güçlere sahip 

oldukları için onları tek başına durdurmak zor olduğundan dolayı devletler 

anlaşma yapabileceği Radyantlar buldular. Yani Radyanlara karşı Radyant-

ları kullanacaklardı. Bu örgüte alınanlara ise “ajan” denildi. Zaten oyunun 

içerisinde olan karakterlerimiz ise bu protokolün içerisinde olan ajanlardır. 

Ajanların kimisi teknolojiden yararlanıyor kimisi ise maddenin elementlerin-

den yararlanıyor. (URL-3) 

Yukarıda yer alan bilgilere dair Valorant şirketi tarafından resmi bir 

açıklama yapılmamıştır. Fakat oyun içerisinde verilen bilgilere ve ipuçla-

rına bakılarak bu bilgiler elde edilmektedir. Türkiye ve globalde birçok 
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içerik üreticileri Valorant ve karakterleri hakkında araştırma yapıp varsa-

yımlarda bulunmaktadır. Riot Games’in Valorant oyununun hikayesini 

açık bir şekilde ifade etmemesi, bağlama oyuncuları dahil etmek isteme-

sinden kaynaklanmaktadır. Bu sayede icra ve icracı arasında yeni varyant-

lar oluşarak farklı platformlarda oyuncular fikir aktarımında bulunabilir-

ler.  

 Oyun içerisindeki bu karakterlerin neden seçildiği ve geçmişinin ne 

olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır. Karakterler tanıtılırken, tanıtım 

filmleri, oyun içerisinde verilen ipuçları vb. gibi unsurlarla tam olarak 

açıklanmamaktadır. Oyunun hikayesi bu nedenle bir anda anlatılıp bitiril-

meyerek icrası oynandıkça ve güncellendikçe devam etmektedir.  

2. Türk Kelle Avcısı: Fade 

Riot Games tarafından geliştirilen ücretsiz FPS (birinci şahıs nişancı) 

oyunu olan Valorant’ta Fade isimli ilk Türk karakteri, 28 Nisan 2022 tari-

hinde oyun içerisinde yerini almıştır.  

Valorant’ın resmi internet sitesinde yer alan röportajda Fade karakte-

rinin tasarlanma süreci şöyle aktarılmıştır: “Rüyalar Türk kültürünün 

önemli bir parçası ve bu yüzden Fade'in kâbuslarla haşır neşir olması Türk 

köklerine harika uydu. Ayrıca Türkiye'de oyunda kendisinin temsil edil-

diğini görecek binlerce tutkulu Valorant oyuncusu var. Bu nedenle Fade'in 

mümkün olduğunca Türk olmasını sağlamak için Valorant Karakter Tasa-

rımı Ekibi doğrudan İstanbul'daki Riotçularla dirsek temasında çalıştı. Ve-

rilmesi gereken ilk büyük karar ajanın cinsiyeti oldu. Riot'un İstanbul ofi-

sindeki Marka Yönetim Müdürü Nihan Dinç, "Bir kadın olarak etrafınızda 

olup bitenlerin daha çok farkında olmak zorundasınız. Fade güçlü, biraz 

da korkutucu. Fakat her an etrafında olup bitenlerin farkında ve insanların 

nerede olduğunu sürekli takip ediyor. Bu, birçok kadının yaptığı bir şey." 

"Kadınlar oyunlarda daha az temsil ediliyor ve bu Türkiye için de geçerli," 

diyor İstanbul ofisinde 2012'den beri çalışan Topluluk Yöneticisi Bahadır 

Güven. "Oyuncuların güçlü bir kadınla temsil edilmesini istedik. İmrene-

bilecekleri, kültürlerini ve oyun dünyasındaki yerlerini temsil edecek biri 

olmalıydı." (URL-4)  

3. Fade Ajanında Yer Alan Kültürel Değerler 

3.1. Nazar Boncuğu 

Türk kültüründe yer alan “nazar” inancı “bakış” anlamına gelen 

Arapça bir kelimedir. Türkçe ise kimi insanların bakışlarındaki zararlı güç 

ve bu nitelikleriyle, bir kişiye, bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla, 
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canlı üzerinde hastalık, sakatlık, ölüm, nesne üzerinde sakatlanma, kı-

rılma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesi anlamını almıştır. (Bora-

tav, 1973; 103-104) Toplum içerisinde mavi gözlü insanların yeni doğan 

bebeklere, hayvanlara bakışlarıyla nazar değdirdiklerine inanılır. Nazar-

dan korunmak için nazar boncuğu takılır ve nazarın boncuğu takan kişiye 

etki etmeyeceğine inanılır. Fade karakterinin yüzüğünde, kıyafet aksesu-

arlarında nazar boncuğu sembolüne yer verilmiştir.  

Riot Games Türkiye Topluluk ve Valorant Sorumlusu aynı zamanda 

Valorant dijital oyunun yapımcısı Bahadır Güven, Fade karakterinde na-

zar boncuğu motifinin yer almasını şöyle açıklamıştır: "Bir Türk'ün evine 

girdiğinizde kesinlikle orada bir nazar boncuğu görürsünüz. Bu aslında Gök Tan-

rısı Tengri'ye dayanan bir gelenek ve sembol. Nazar boncuğu fesatlıktan, kötü 

enerjiden, kötü şanstan ve kötülükten koruyor. Fade'in kâbuslarla haşır neşir ol-

duğunu öğrenince başkalarının kâbuslarını görebilse bile kendi kâbuslarından na-

zar boncuğuyla korunabileceğini düşündük." (URL-3) Global bir şirkette Türk 

ajanı karakterinin tasarımında Orta Asya Türk topluluklarından Ana-

dolu’ya kadar getirdiğimiz nazar boncuğu gibi geleneklere yer verilmesi 

ve araştırılması, Türk halk kültürü unsurlarına yer verilmesi halkbilimci-

ler açısından değerlendirilmeye değerdir. Halen Türkiye’de ve Türk coğ-

rafyasında kullanılmakta olan nazar boncuğunun ve nazar inancının diji-

tal oyunlarda yer verilmesi globalde de tanınmasına neden olmuştur.  

Fade karakterinde ön plana çıkan kültürel unsur sadece nazar bon-

cuğu değildir. Ajanın ellerinde kına olduğunu ve sembollerle yer aldığı 

görülmektedir. Türk kültüründe kına yakma geleneği bulunmaktadır. 

Eski Türklerde de bu geleneğin görüldüğü sözlü gelenek ürünlerinde ve 

Dede Korkut Hikâyelerinde yer almaktadır. Basat’ın Tepegöz’ü Öldür-

düğü hikâye ile Kam Püre Beyoğlu Bamsı Beyrek’in anlatıldığı hikaye-

lerde kına motifi yer almaktadır.  

3.2. Kına 

Fade karakterinde yer alan kına motiflerinde Türk geleneğinde yer 

alan motiflerle farklılıklar olduğu görülmektedir. Karakterin elinin üs-

tünde yer alan kına motifi daha çok göz şeklini andırmaktadır. Bu durum 

karakterin kıyafetlerinde ve yeteneklerinde yer alan nazar boncuğu moti-

finden kaynaklanmıştır. Kurgusal bir karakter olarak tasarlanan Fade’de 

geleneğin değiştirilip tasarlandığı tespit edilmiştir. Kına geleneğinin, Tür-

kiye’de dijital oyun oynayan genç popülasyonu tarafından daha ilgi çekici 

hale getirilmesiyle oyuncular tarafından da beğenilmiştir. Fade karakteri-



204 

 

nin çıkacağı haberi birçok Valorant şirketinin sosyal medya platformla-

rında duyurulmasında dahi karakterin kendine kına yaktığı fotoğraflar ta-

sarlanmış ve yayınlanmıştır. 

Valorant’ı Türkiye'ye uyarlayan İstanbul'daki ekibin yöneticisi olan 

Sertaç Kılıcı; "Kına sadece Türklere özgü bir şey değil fakat önemli gün-

lerde sıklıkla kullanılır. Geçiş dönemlerinde uygulanan bir ritüel. Genel-

likle evlenen insanların kına yaktığını görebilirsiniz. Kına, Fade'in sadece 

ellerinde değil, ulti yeteneğinde de varlığını gösteriyor. Fade'in ultisi, Va-

lorant'ta şimdiye kadarki en fazla görsel yoğunluğa sahip ulti yeteneği. 

Küresinden yayılan karmaşık kına desenleri tüm bölgeyi kaplıyor. Ulti ye-

teneğine yakalanan rakipler çürüyor, sağır oluyor ve takip ediliyor.” 

(URL-4) 

Riot Games’in resmî sitesinde “Riot Cashmiir” kullanıcı adlı yazarın 

blog yazısında Fade karakterinde yer alan kına, şöyle anlatılmaktadır: 

“Türk kültüründe kına, kurban ve fedakârlıkla ilişkilidir. Eşinin ailesine 

katılmak üzere bekâr hayatını, askere gitmek için özel hayatını feda etmek 

ve hatta yiyecek bağışlamak için hayvan kurban etmek gibi örnekler veri-

lebilir. Fade de bu fedakârlık algısına yabancı değil. Kendi kâbusvari güç-

lerini kullanmak için insanların en karanlık korkuları ve en üzücü düşün-

celeriyle yüz göz olurken aslında kendi akıl sağlığı ve rahatlığını feda edi-

yor.” (URL-5) 

Fade’in karakter tanıtımında kullanılan görselde kendine kına yaktığı 

görülmekte ve ayrıca görsel detaylı incelendiğinde Türk kültürüne ait 

diğer unsurlar da göze çarpmaktadır. Görselde yer alan Türk lokumundan 

hareketle oyuncular,  karakterin Bursalı olabileceğine dair tahminler 

yürütmüştür. Aynı zamanda görselde yer alan Türk kahvesi ve 

fincanındaki desenlerden yola çıkarak Bursa’nın bir ilçesi olan İznik 

Çinisinin motiflerine yer verilmesi kullanıcılar tarafından bu teori ortaya 

atılmasını sağlamıştır. Karakterlere dair oyun şirketinin direkt olarak bilgi 

vermemesi oyuncuları oyun içerisine dahil etmekte ve bağlamda yer alan 

oyuncular, “kendilerini bir bilmece içerisinde yer aldıklarını” 

düşünmektedirler. (KK-1, KK-2)  

3.3. Türk Kahvesi 

 28 Nisan 2022 tarihinde Fade karakterinin çıkışı Valorant Türkiye 

ekibi tarafından düzenlenen Watch Party ile kutlanarak, karakter tanıtımı 

yapılmıştır. Party sırasında davetlilere verilen pakette Türk kahvesi 

fincanı, Bursa’ya özgü olan kestane şekeri tatlısı hediye edildi. Party 

sırasında verilen fincanda, daha önce 6 Mayıs 2022 tarihinde 
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@PlayVALORANT Twitter resmi hesabında paylaşılan görseldeki Türk 

kahvesi fincanı benzerlik göstermektedir. Bu iki benzerlikten yola çıkarak 

oyuncuların Fade karakterinin Bursalı olabileceğine dair teorini 

güçlendirmiştir. 

Türk kahvesinin dünya genelinde tanıtılması ve kültürün 

aktarımında Valorant oyunu önemli bir etkisi olmuştur. Karakter, oyun 

içerisinde Türk kahvesi ya da lokumu yemese de tanıtımında yer 

verilmiştir. Dünya genelindeki birçok Valorant hesapları içerisinde Türk 

kahvesi yer alan görsel paylaşımda bulunmuşlardır. Buna karşılık olarak 

Brazilya, Fransa, Japonya gibi ülkeler Türkiye’nin oyuna dahil olmasını 

kendi kültürlerine özgü yemek ve içecek görsellerine yer vererek 

kutlamışlardır. Böylelikle kültürler arası paylaşım oluşmuştur.  

Oyun içerisinde, oyuna başı, ortası ve sonunda diğer takım 

oyuncularını ve aynı takımdaki oyuncuları beklerken “sprey” adı verilen 

duvar süslemesi yer alıyor. Fade karakterine özel olarak tasarlanan 

spreyde ise Türk kahvesi cezvesininde kına motifleri ve kahvenin 

köpüğünde nazar boncuğunda yer alan göz motifine yer verilmiştir. 

Spreyi adlandırırken ise “Sende Göz Var Spreyi” olarak belirlenmiştir. 

Türk kültüründe yer alan Türk kahvesi falında görülen nazar sembolü, falı 

bakılan kişiye “sende göz var” olarak söylendiği için karakterde bulunan 

iki Türk kültürüne ait unsur birleştirilmiştir. 

3.4. Ankara Kedisi 

Fade karakterinin en dikkat çekici özelliği gözlerinin iki renkli 

olmasıdır. Bilindiği gibi Ankara kedisinin bir gözü mavi diğer gözü ise 

altın rengi, kehribar tonlarındadır. Fade karakterinde bu özelliğin 

görülmesinin sebebini Valorant Türkiye ekibinde yer alan Marka Yönetim 

Müdürü Nihan Dinç, “Kediler Türk kültürünün çok önemli bir parçası ay-

rıca İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde mahalleli tarafından beslenen 

sokak kedilerini görebilirsiniz. Onlar mahallenin bir parçası. Cami önünde 

kedi görürseniz İstanbul'dasınız demektir. Ayrıca, Türkiye'de kedilerin 

kötü enerjiyi hissedebildiğine ve görebildiğine inanılıyor ki bu da Fade'in 

özüyle çok yakından ilişkili.” (URL-4) 

İstanbul, Avrupa kedi başkenti olarak adlandırılmaya başlandı. 

(URL-6) Bunun sebebi ise Türk toplumu tarafından sokak hayvanlarının 

bakımı, beslenmesi ve barınması özel olarak ilgilenildiği ve sayı 

bakımından fazla olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Türk 

kültüründe kedi, toplum içerisinde farklı inanışlara kaynaklık etmektedir. 

Kedilerin gözlerinde perdenin olmadığını yani doğa üstü varlıkları 
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görebildiklerine inanılır. Bu nedenle kediler, bir yere odaklandıklarıp 

miyavladıklarında olağanüstü canlıları gördükleri görüşü toplum 

içerisinde yaygındır. Kediler, hisleri kuvvetli canlılardır. Sahiplerinin 

adım seslerinden dahi tanıyabilme içgüdüsüne sahiptirler. Keskin 

görüşleri sayesinde karanlıkta rahat görüş yapabilmekte ve kendilerini 

güvenceye almaktadırlar. Kedilerin bu özellikleri ile oyun içerisinde Fade 

karakteri arasında bir bağlantı kurulmuştur.  

3.5. Bozkurt 

Fade ajanında yer alan bir diğer kültürel unsur ise karakterin eliyle 

bozkurt işareti yapmasıdır. Fade, Q yeteneğinde yer alan küresini, 

başlangıçta elini “bozkurt” işaretini andıran bir biçimde tutarken bu 

durum sonradan değişmiştirilmiştir. Bu değişikliğin yapılma sebebinin 

Ermeni oyuncuların rahatsızlıklarını dile getirmesi sonucunda olduğu 

iddia edildi. Konu hakkında Riot Games tarafından resmi bir açıklama 

yapıldı. Açıklamada oyuncular tarafından “siyasi bir mesaj mı?” 

iddiasının yalan olduğunu Valorant’ın ABD sunucusu tarafından yapılan 

4.08 güncellemesiyle kaldırıldığı belirtilmiştir. Yapılan güncelleme ile 

karakterin Q yeteneğini kullanırken işaret parmağının kullanımda kaldığı 

görülmüştür.  

Türk mitolojisinin en önemli sembollerinden biri olan kurt, Türk 

hakanına veya benzeri bir şekilde topluma liderlik etme durumundaki bir 

ferde yol göstermesiyle, rehberlik etmesiyle “kılavuz bozkurt” olarak 

adlandırılan bir motifidir.  (Çobanoğlu, 1997; 165) Türk mitolojisinde yer 

alan boz yeleli kurtun liderlere öncülük etmesi/ kılavuzluk etmesinden 

hareketle; Fade karakterinin Valorant oyununda “öncü” karakteri olarak 

takım işaresinde liderlik yapması dikkate değer bir durumdur. Her ne 

kadar ajanın, bozkurt işaretini yapıp bir sonraki güncellemeyle 

kaldırılması durumları Türk mitolojisinin dijital oyuna olan aktarımını 

göstermektedir. Oyun içerisinde yer alan unsurların sonraki oyuncular 

tarafından alınan tepkilere göre belirlenmesi ve değiştirilmesi oyuncunun 

bağlama olan etkisinin ne denli dikkate değer bir unsur olduğu dikkat 

çekicidir.  

Ajan, eliyle bozkurt işaretini son güncellemeyle birlikte artık yapmasa 

da sağ göğsünün üstünde “kurt pençesi” izini taşımaktadır. İz ya da 

dövme olduğu hakkında karakter tanıtımında bilgi verilmese de böyle bir 

sembolün karakterde yer aldığı bilinmektedir. Türk mitolojisinden 

öncülüğüyle bilinen kurt motifinin bir dijital oyunda yer alan karaktere 

aktarılması, karakterin oyuncular tarafından benimsenmesinde daha yerli 
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hissedilmesinde etkili olmuştur. (KK-16) Aynı görüşe sahip olmayan 

oyuncular için ise Türk kültüründe önemli yere sahip olan karakteristik 

özelliklerin bariz bir şekilde belli olması bazı kesimlerde nefret 

duygusunun açığa çıkmasına sebep olacağı için hem Fade karakterinde 

hem de oyun içerisinde yer alan diğer karakterlerde benzer durumların 

olmasını istemediklerini dile getirmişlerdir. (KK-4) 

4. Fade Karakterinin Oyun İçi Özellikleri ve Türk Kültürü ile Uyumu 

Türk kelle avcısı olarak da adlandırılan Fade, oyun modları arasında 

“öncü” karakter olarak kabul edilen ajanlar arasındadır. Düşmanların sır-

larını gasp etmek için saf kâbus gücünü kullanmaktadır. Korkuyla uyum 

içinde çalışarak hedeflerini avlamakta ve hedeflerini ele geçirmeden önce 

en büyük korkularını açığa çıkarmaktadır.  

“C” yeteneğinin ismi “Ecel” dir. Ecel yeteneği ile ajan gördüğü ilk 

düşmanın veya bir izin peşine takılmaktadır. Bu yetenek sayesinde yaka-

ladığı düşmanın görüşünü kısıtlamaktadır. Ecel, sözlükte geleceğe ait ol-

mak üzere “belirlenmiş zaman, muayyen bir müddetin sonu” anlamına gelen 

ecel, bu temel anlamından hareketle iddet süresi ve borcun vadesi için de 

kullanılır. (TDV İslâm Ansiklopedisi:2022) Karaktere verilen güçler ile ad-

landırılması doğrudan birbirleri ile bağlantılıdır.  

“Q” yeteneği “Mıhla” ise; Eliyle fırlattığı güç yumağı yere indiğinde 

açılarak yakındaki düşmanları olduğu yere sabitlemektedir. Sabitlenmiş 

düşmanlar sağır olmaktadır. Mıhlamak kelimesi TDK’ye göre; “Birini veya 

bir şeyi bir yerden ayrılamaz, kıpırdayamaz duruma getirmek” anlamındadır. 

(TDK;2022) Fade’in oyun içerisindeki yeteneğiyle kelime anlamı birebir 

örtüşmektedir.  

“E” yeteneği, “Musallat” tır. Oyun içerisinde karakter çeşitlerinden 

biri olan “gözcü” yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan 

düşmanları açığa çıkarmaktadır. Musallat kelimesi TDK’ye göre; Bir 

kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen (kimse). (TDK; 2022) Mu-

sallat yeteneği ile ajan, rakip oyuncuyu bağlamakta ve her hareketini izle-

mektedir. 

“X” yani ulti yeteneğinin ismi ise “Gece Karanlığı” dır. Ajanın yaydığı 

dalgaya maruz kalan düşmanlar dehşet izleriyle işaretlenmektedir. Yete-

nek rakibi sağır etmektedir. 

Fade karakterinde bulunan ecel, mıhla, musallat ve gece karanlığı ye-

tenekleri ile karaktere özel olarak çıkartılan “Karabasan Shorty” adlı silah 

ve “Kanlı Canlı Kâbus Unvanı” oyun içi unvanı ile Türk kültüründe yer 
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alan tabiat üstü varlıkların özleştirilmiştir. Türk toplumunda “albastı”, 

“alkarısı” olarak adlandırılan tabiat üstü varlıklar, İslamiyet’in kabulüyle 

“cin”, “peri”, “şeytan” gibi adlandırılmalar altında kabul görmüştür. Yeni 

doğum yapmış loğusa kadınlara ve bebeklerine musallat olan ve geceleri 

uyku felci olarak adlandırılan  “karabasan”ın uyku sırasında anne-

nin üzerine çökmesi ve derin uyku sırasında kötü rüyalar görülmesine se-

bep olmaktadır. Bireyler uyku sırasında üzerine ağırlık çöktüğü ve bu ne-

denle hareketini kısıtladığı ve karanlık silüet gördüklerini söylerler. Tür-

kiye’nin hemen her yöresinde yaygın olarak bilinen, derin uykuda olan 

insanların üzerine çöken, bütün gücüyle bastırarak onların uyanmalarını 

engelleyen, korkutup, boğulmalarına sebep olan kötü bir tabiat üstü var-

lıktır. Üzerine ağırlık çöken insanlar uyudukları yeri bütün ayrıntıları ile 

gördüklerini, bağırmak istediklerini, fakat seslerinin çıkmadığını, üzerle-

rindeki güçlü kuvvetli biriyle mücadele ettiklerini, haykırarak uyandıkla-

rını söylemektedirler. Aynı sıkıntıları yaşatan bir diğer kötü varlığın adı 

“karabasan” dır. Bu farklı anlatılara göre Türkiye’nin bazı bölgelerinde 

canlı bir varlık olarak tasavvur edilirken (Ankara) bazen de korkunç bir 

rüya olarak adlandırılır (Konya, Anamur, İstanbul). (Duvarcı, 2005; 128) 

Bu tür yaratıklar, alkarısı gibi olmayıp daha farklı şekillerde tanımlanırlar. 

Nitekim Hendek (Sakarya) yöresinde “karabasan”, “ağırbasan”, “congul” 

ve “koncolos” adları ile bilinen yaratıktır. (Şimşek, 2017; 107) Sıralanan 

bütün özellikler Fade karakterinde kullanılmıştır.  

5.Replikler 

Fade karakterinin lokal seslendirmesini İlayda Alişan, global seslen-

dirmesini ise Selin Çuhadaroğlu üstlenmiştir. Oyun müziklerini ise sa-

natçı Helin Şentürk yapmıştır. Türk kadın oyun karakterinin yaratımında 

3 Türk kadının ona can vermesi karakteri daha özel kılmaktadır. Karakte-

rin repliklerinde Türk kültürüne ve günlük konuşma diline ait sözler yer 

almaktadır. “Özür” kelimesi yerine “Kusura Bakma”, övgü sözcüğü olarak 

“Fena Değil”, destek isterken “Bi’ el atın” gibi günlük konuşma diline ait 

sözcükler yer verilmiştir. Oyun içerisinde ajanın, kafasından birini öldür-

düğünde söylediği sözcükler; “Yum Gözünü”, “Gözleri Karardı” vb. sözcük-

lerdir. Diğer replikleri ise; “Omen’ı da getirmişler, onun korkusu kederli tür-

den, sandıkta unutulmuş bez bebek gibi”, “Ayık Olun!”, “Ah be Abi!”, “Yat Lan 

Aşşa”, “Yat Zıbar Lan”, “Helal Lan Hepinize”, “Vız Gelir Tırıs Geçer”, “Büyük 

Lokma Ye Ama Büyük Söz Söyleme”, “Kahveler Benden, Orta Mı Olsun? Sade 

Mi?” vb. şekilde sıralanmaktadır.  
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Karakterin en ana tema özelliği olan rüya ve korku üzerine olan rep-

likleri ise; “Her Rüyanın Altında Bir Gerçek Yatar, Kazmayı Bil Yeter”, “Rüya-

larınız Yalan Oldu”, “Rüyalarınız Gerçek Oldu”, “Rüyalarının Tersi Çıktı”, 

“Rüyaların Sustu”, “Rüyalar Acayip Şeyler, Bi’ Dokunursun Kapkaranlık”, 

“Kabuslar Ölmez”, “Kabusa Sarmadan Rüyanın Tadını Çıkartın”, “Uyusun da 

Büyüsün İyi Geceler”, “Kabusla Bütünleşmemin Bedeli Çok Ağır Oldu”, “Kâbus 

Yüzümüze Gülmeye Başladı”, “Kâbus Bitti”, “Tamam, tamam. Korkularınızı 

Onlara Anlatmıcam, Söz”, “Onların Cesareti Varsa Benim de Salacak Korkum 

Var”, “Korkularını Kullanın, Silah da Olur Fark Etmez”, “Bi’ Rüya Biter, Bi’ 

Yenisi Başlar” şeklindedir. 

Valorant oyununun diğer karakterlerinin yabancı dillerde seslendiril-

mesinde kendi dillerinde sözcükler yer almazken, Fade karakterinin İngi-

lizce seslendirilmesinde Türkçe sözcükler yer almaktadır. Karakterin 

oyun içerisinde söylediği sözcükler günlük dilde sıkça konuşulan ve ana-

dili Türkçe olmayan bireylerin kolaylıkla öğrenebileceği kısa sözcüklerdir. 

Bu nedenle oyun sırasında yabancılara Türkçe öğretimi sağlanmaktadır. 

Günlük dilde yer alan kelimeler az da olsa “gamer”lar tarafından öğrenil-

mektedir. Oyun içerisinde devamlı olarak aynı sesi dinlemek ve kelimenin 

önce İngilizcesi sonra Türkçesinin söylenmesi akılda kalıcı kalmasını sağ-

lamaktadır. Global seslendirmede yer alan Türkçe sözcükler şunlardır; 

“İyi Geceler”, “Ah Be Abi!”, “Sağ Ol”, “Evet”, “Hayır”, “Rezalet”, “Yat Aşşa!”, 

“Güzel”, “Teşekkürler”, “Selam”, “Pardon”. Böylece günlük hayatta sıkça 

kullandığımız bu kelimeler elbette Riot Games tarafından bilinçli bir şe-

kilde yabancılara Türkçe öğretilmesi amacıyla kullanılmamıştır. Nasıl ki 

filmler ve diziler ile yabancı dile maruz kalındıkça o dilin öğrenimi kolay-

laşıyorsa aynı işlevi dijital oyunlar açısından da ele alabiliriz. 

Valorant oyuncularının Fade karakterinin replikleri hakkında şu gö-

rüşleri dile getirmişlerdir; “Türkçe replikleri çok hoşuma gidiyor. Özellikle de 

İngilizce seslendirme de kullanılan bazı Türkçe kelimeler çok yakışmış. Diğer ka-

rakterlerde bu tarz şeyler duymuyoruz bu da Fade’i daha özel kılıyor.”, ““Ah be 

abi” repliği en sevdiğim sözleri. Kedi teması çok önde olduğu için bununla ilgili 

bir replik olmasını isterdim.” (KK-2) “Ah be abi!” repliğini seviyorum. (KK-9, 

KK-15) “Herkesin bir korkusu var” repliğine bayılıyorum. (KK-5) “Kahveler 

benden! Orta mı olsun? Şekerli mi?” repliğini çok seviyorum, Türk kahvesini çok 

sevdiğim için oyun içerisinde duymak beni heyecanlandırıyor. (KK-8) “Vız gelir, 

tırıs geçer” repliğini seviyorum, günlük hayatta da kullandım bir deyimdir. (KK-

1), “Fade replikleri görüntüsü gibi rakibi korkutmak amacıyla yapıldığını düşü-

nüyorum bu nedenle en beğendiğim repliği ulti yeteneğini kullandığında rakibe 

giden “kabusa gömün” repliğidir. (KK-7), “yat aşşa” repliği bana komik geldiği 
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için seviyorum. (KK-12), Çoğu repliğini seviyorum ama yabancı dillerde Türkçe 

konuşması beni heyecanlandırıyor. (KK-11) “Oyunu karakter sesleri kapalı oyna-

rım genelde. Ama aynı takımda Sova varsa takımındaki Sova’ya; ‘’Sova, vakit av 

vakti…’’ demesi hoşuma gidiyor. (KK-4)  

Sonuç ve Öneriler 

Tespit edildiği üzere; Instagram, Twitter, Twitch, Discord vb. sosyal 

medya platformlarından Valorant oyununu oynayan ve içerik üreticiliğini 

yapan hesaplar; Yüksel Toksöz, 2xciv, Ferit Karakaya (wtcn), Sami 

(saamtwo), Şizofren, Hellian, Kendine Müzisyen, Pqueen, Bordo, Berk Rip 

Tepe, Combatry, Thedra Valorant oynayan oyuncular tarafından izlen-

mekte ve takip edilmektedir. (KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK-5, KK-6, KK-7, 

KK-8, KK-9, KK-10, KK-11, KK-12, KK-13, KK-14) Grup folkloru olarak ad-

landırılan izleyici grupları ve hesaplar; bir yandan dijital oyun kullanıcı-

larını bilgilendirmekte, eğitmekte ve bir yandan da kendileri bu sektör 

üzerinden para kazanmaktadır. Dijital oyun sektörünü sadece oyun ve 

oyuncu üzerinden bir endüstriye dönüştüğünü kabul etmek bu nedenle 

yanlıştır. Oyun içerisinde aksesuarların ve silahların satıldığı BattlePass 

ve Gece Pazarı bölümleri üzerinden kullanıcılar alışveriş yapılmaktadır-

lar. (KK-2, KK-3, KK-4, KK-5, KK-8, KK-9, KK-10, KK-11, KK-12, KK-13, 

KK-15, KK-16) Bunun haricinde internet kafelerde Valorant oyun turnu-

vaları düzenlenmekte ve oyun gruplarının ev ortamlarındaki mekânı de-

ğişerek bir araya toplanmaktadırlar. İnternet kafelerde düzenlenen turnu-

valara katılım ücreti olmakta ve kazanana bir miktar ödül ya da hediye 

verilmektedir. İnternet kafeler de bu bağlamda değişmekte ve artık “game 

kafeler” açılmaktadır. Game kafeler içerisinde internet kafelerden farklı 

olarak oyun ve oyuncu odaklı olduğu için oyun bilgisayarları, Mouse, 

oyuncu kulaklığı vb. ekipmanlarla müşterileri odaklı çalışmaktadırlar. 

Kültür endüstrisi içerisine bu nedenle dijital oyun ve oyuncular da yer al-

maktadır. 

Sosyal medya platformları, internet ve game kafeler ve dijital oyunun 

kendisini tercih eden kullanıcılar yapılan çalışmada da yer verildiği üzere 

“eğlenme, vakit geçirme, günün stresini azaltma” gibi nedenlerle Valorant 

oyununu oynamakta ve sosyal medya platformundaki hesapları takip et-

mektedirler. “Wtcn” kullanıcı ismiyle bilinen Ferit Akkaya, Twitch plat-

formu üzerinden dijital oyunlar oynayan ve E-spor takım maçlarını izle-

yen 2,7milyon takipçiye sahip içerik üreticilerindendir. Wtcn, Twitch plat-

formu üzerinden yaptığı canlı yayınların birinde Valorant oynarken “Ah 
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be abi!” şeklinde sinirlenmesi üzerinde takipçileri tarafından beğeni topla-

mış ve espri haline dönüşmüştür. Fade ajanında da bu repliğin bulunması; 

yeni bir karakter tasarlanırken sadece ait olduğu toplumun gelenekten ge-

tirilmiş kültürel unsurları değil popüler kültürde bir anda oluşan ve ta-

kipçiler tarafından kullanılan bir söz haline gelen söz kalıplarının bile di-

jital oyunlarda yer verilmesi, sosyal medya platformlarının, kullanıcıları 

ve yayıncılarının bu bağlamda ne kadar etkili olduğunu ispatlar nitelikte-

dir.  

Dijital oyun grupları içerisinde kendilerine ait espri, şakalaşma, ko-

nuşma, bazı oyun terimlerinin kısaltılarak kullanılması gibi ayrı bir ileti-

şim sağlanmaktadır. Gruplar içerisinde bu şekilde birbirleriyle çok rahat 

anlaşmakta ve iletişim sağlamaktadırlar.  

Bu tür unsurlar içerisinde kendi üzüntüsü ve sıkıntılarını gidermeye 

çalışan birey dijital oyunlar ve oyunlara dayalı platformların içerisinde 

kendini eğlendirmekte ve mutsuzluğunu gidermektedir. Bu nedenle folk-

lorun bahsi geçen iki işlevinin Valorant oyunundan hareketle yer aldığını 

böylelikle de dijital oyunların halkbilimi ışığı altında incelenebileceği söy-

lenebilir.  

Çalışma sırasında; Türk kelle avcısı olarak adlandırılan ajan Fade, Va-

lorant karakterinin Türk kültürü açısından incelemesi ve analizi yapılmış-

tır. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan “nazar boncuğu” nun ka-

rakterin kıyafetinin birçok yerinde, kına desenlerinde, ulti ve normal ye-

teneklerinde desen olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Nazar boncuğu-

nun halk arasında koruyuculuğu olduğuna inanılması ve kötü enerjiyi ile-

ten kişiye geri iletmesi inançlarından kaynaklı karaktere bu özellikler ve-

rilmiş ve özdeşleştirilmiştir. 

Fade karakterinde bulunan kına desenleri, karakterin sinematiğinde, 

Valorant’ın sosyal medya platformlarında yer alan kendine kına yakma 

fotoğrafları gibi unsurlar ile hem Türkiye popülasyonunda oynayan genç 

kuşaklara kültürün hatırlatıcısı olarak kabul edilebilir hem de globalde de 

Türk kültürünün tanınmasını sağlamaktadır. 

Karakterde bulunan bir diğer özellikler ise; oyun içerisinde yer alan 

yeteneklerinin tabiat üstü varlıklardan esinlenilmiş olması ve karakterin 

oyun içerisinde sergilediği performansın bu derecede güçlü olmasını da 

sağlamaktadır. Esinlenilen tabiat üstü varlıkların biri olan “karabasan”ın 

Anadolu ve Türk coğrafyasında bilinen “albasması, albıs, alkarısı” vb. ola-

rak adlandırılan yeni doğmuş bebeklere ve yeni doğum yapmış loğusa an-

nelere zarar verdiği inanılan tabiat üstü varlığın görüldüğünde ve verdiği 
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zararın Fade karakterinin oyundaki özelliklerinin bu kadar benzer olması 

şaşırtıcı derecededir.  Karabasan’ın derin uyku halindeyken kâbus göre-

rek uyandırması ve bazen bir siluet olarak bazen de rüya sırasında bireyin 

üzerine bir ağırlık olarak çökmesi olarak adlandırılır. Fade karakterinin 

repliklerinde de yoğunluk olarak kullanılan “rüya”, “kâbus”, “korku” te-

rimlerinden kaynaklı olarak Fade karakteri ile Türk kültüründe yer alan 

Alkarısı inancındaki varlık ile özleştirilmiştir. 

Karakterin tanıtımında, sinematiğinde ve repliklerinde sıkça Türk 

kahvesinden bahsedilmesi de değerlendirilmeye değer bir noktadır. Valo-

rant Watch Party’de dağıtılan kahve fincanından ve kestane şekerinden 

hareketle oyun hakkında ve karakter hakkında varsayımlar yapılmaya 

başlanmıştır. Valorant oyunun hikayesi tam olarak tamamlanmamıştır, 

oyuna yeni karakterle ve ajanlar gelerek oyunun hikayesi yani anlatısı ge-

nişlemekte ve oyun kullanıcılarını da bu nedenle aynı oyunu oynuyormuş 

hissi yerine sürekli olarak yenilenmesiyle kendilerini daha çok oyun oy-

nama hissine ittiğini söylemektedirler. (KK-1, KK-2, KK-8) Bu nedenle 

Fade karakteri hakkında da tam olarak bir bilgi sahibi değiliz. Karakterle-

rin oyun içerisinde lakap kullanmaları nedeniyle gerçek isimlerini bilme-

mekteyiz. Fakat Fade karakterinin ismi “Hazal Söyletmez” olarak 20 

Ağustos 2022 tarihinde açıklanmıştır. 

 Fade’in Türkiye’nin neresinden olduğu, aile bilgisi, geçmişi, ajanları 

neden takip ettiği gibi birçok soruların cevapları kullanıcılar tarafından 

merak edilmektedir. Bu nedenle sosyal medya platformları üzerinden Va-

lorant’ın resmi hesaplarının yorum kısımlarında kullanıcılara ait sorular 

ve varsayımlar yer almaktadır. Oyunun hikayesinin direkt olarak oyun-

culara aktarılmamasını, Riot Games şirketinin bağlama oyuncuları da ek-

leme isteğinden kaynaklanmaktadır.  

Dijital oyun sektörünün dünya ve Türkiye bazında artması halkbilim-

ciler açısından da çalışmaya değer yeni bir saha olarak görülmelidir. Özel-

likle Riot Games bünyesinde çıkartılan ve Türkiye’de çok fazla oyuncusu 

olan League of Legends oyuna, kullanıcıları tarafından çok fazla Türk ka-

rakter gelmesi beklenmiş bu istekleri karşılıksız kalmıştı. Fakat aynı şirket 

bünyesinde olan Valorant dijital oyununa yeni bir Türk ajanının gelmesi 

ve bu ajanın arka planında barındırdığı birçok kültürel unsur olması ayrı 

zamanda bir kadın karakter olması sadece Türkiye genelinde değil glo-

balde de ses getiren bir haber olmuştur. Fade gibi birçok dijital oyunlarda 

Türk karakterlerinin olması Türk dijital oyun kullanıcıları tarafından se-

vinçle karşılanacak ve oyun sektörüne olan talebin artacağı olasıdır. 
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Fade karakterinde yer alan birçok Türk kültürüne ait unsurlar ince-

lenmiştir. Bir kültür bilimcinin böyle bir karakter tanıtıldıktan sonra ince-

lemesi değil, dijital oyun sektörü içerisinde yer alarak karakteri tasarlama 

ve danışma ekibinde yer alması daha doğru olacaktır. Karakterler tasarla-

nırken kültürel unsurlar halk tarafından duyma bilgilerle mi tasarlandı 

yoksa arka planında bir araştırma ve tasarlama ekibi mi yer alıyor? Riot 

Games’in Amerika’da bulunan tasarım şirketi tarafından mı tasarlandı? 

Türkiye ofisi bu tasarıma ne kadar dahil olabildi? Karaktere dair ve tasa-

rım sürecine dair birçok soru sorulabilir. Riot Games Türkiye ofisi yöneti-

cileri ile iletişime geçilmeye çalışılmış fakat bir geri dönüt alınamamıştır. 

Global bir camiada kültürün ön planda olacağı bir iş yapılırken alanda do-

nanıma sahip kişilere danışılması daha sağlıklı olacaktır. 
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GELENEKSEL DİLENCİLİKTEN SOSYAL MEDYA DİLENCİLİĞİNE 

  

Goncagül Tural 

 

Giriş: Geleneksel Dilencilik Eylemi 

Sözlük anlamına bakıldığında dilencilik “geçimini dilenerek sağlayan 

kimse”, “ısrarlı bir biçimde ve arsızca bir şekilde isteyen kimse” olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2022). Daha açık bir tanımlamayı Gedikoğlu 

şöyle yapmaktadır: “Toplumsal kurallara uygun olarak yaşam sürdürebil-

mek amacıyla gerekli olan ekonomik imkânlara sahip olmadığı için ken-

dini yoksul göstererek ihtiyaç ve isteklerini elde etmek amacıyla ısrarcı ve 

arsız bir şekilde imkân sahibi olan kişilerden söz, yazı ya da davranışlarla 

para veya eşya için istekte bulunan ve dilenme eylemini meslek haline ge-

tiren kimsedir.” (Gedikoğlu, 2020: 42).  

Toplumsal sorunlardan biri olan dilenciliğin birçok sebebi bulunsa da 

temel sebeplerin başında işsizlik, yoksulluk, hastalık ve marjinalleşme gel-

mektedir. Sosyoekonomik temelde değerlendirildiğinde dilenme eyle-

minde en çok yoksulluk karşımıza çıkmaktadır. Çünkü yoksulluk ve di-

lencilik kavramları çok benzediği ve dilenciler yoksulluğun belirli özellik-

lerini barındırdığı için genellikle dilenci insanlar hep yoksul olarak nite-

lendirilmektedir. Yoksulluğun birçok tanımı bulunsa da en çok kullanılanı 

“mutlak yoksulluktur” Mutlak yoksulluk hane ya da bireyin geçimini sağ-

lamak için gerekli olan asgari tüketim düzeyi olarak ifade edilmektedir. 

Burada dilenciliği meslek edinenlerden ziyade dilenmek istemedikleri 

halde yoksul oldukları için dilenmek zorunda kalanlar yer almaktadır. 

Oysa son zamanlarda yapılan sosyolojik çalışmalar incelendiğinde günü-

müz dilenciliğinin genelde yoksulluk nedeniyle değil de meslek için ya-

pıldığı gözlemlenmektedir (Birtek, 2014: 128).                        

Dilencilik eylemi, insanlığın var olmasıyla birlikte ortaya çıkmış ve 

geçmişten günümüze varlığını sürdürerek gelmiştir. Dilencilik eylemi çe-

şitli yollarla insanların duygu ve inançlarını sömürerek kazanç elde et-

meye dayalı bir meslek halini alsa da günümüzde “sosyal problem” olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

                                                             
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-

titüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eskişehir-Türkiye. E-posta: gon-

cagultural07@gmail.com. ORCID: 0000-0003-2083-323X. 
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Dilenmek için tercih edilen mekanlar dilencinin daha görünür kılın-

dığı kalabalık sokaklar, caddeler, cami önleri, üst geçitler ve alışveriş mer-

kezlerinin yakın çevreleridir. Genellikle bireysel olarak yapılan dilencilik 

eyleminde dilenci yukarıda belirtilen kalabalık toplulukların bulunduğu 

caddelerde oturarak çeşitli sözler ile insanların vicdanlarına dokunmaya 

çalışıp sonucunda ise kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Kıyafet olarak 

genellikle yırtık ve eski kıyafetler tercih edilmekte, vücutlarında ise ço-

ğunlukla açık yaralar veya yara izleri bulunmaktadır. Hem görsel hem de 

sözel olarak insanlara kendini acındırmayı ve gerçekten yardıma ihtiyacı 

olduğuna inandırmayı başaran dilenci bütün bunların neticesinde kazanç 

elde etmeye başlamaktadır.  

Dilencilik eyleminin temelinde acıma duygusu yattığı için bireysel di-

lenmenin yanı sıra toplu halde dilenmeler de sıklıkla karşılaşılan durum-

lardandır. Toplu halde dilenme eylemini gerçekleştiren kişiler genellikle 

kadınlardan oluşmaktadır. Bunun sebebi yardıma muhtaç bir anne profi-

linin acıma duygusunu daha yoğun bir şekilde hissettirmesinden kaynak-

lanmaktadır. Toplu halde dilenmelerin büyük çoğunluğu küçük yaştaki 

bir çocukla veya bebekle gerçekleştirilmektedir. Duygu ve inanç sömü-

rüsü olarak yapılan bu eylemde kendini anne olarak tanıtan kadının kıya-

fetleri oldukça eski ve yırtılmış durumda, bebek veya çocuk ise genellikle 

eski bir örtüye sarılı halde ve uyur pozisyondadır. Görsel olarak insanları 

etkilemeye yeten bu durum çoğu zaman bu haliyle kalmayıp söz ve yazı 

ile desteklenerek duygu sömürüsünün oranını arttırılmaktadır. Sözlü ola-

rak kullanılan en yaygın kalıp ifadelere örnek olarak “karnım çok aç”, “be-

beğime süt alacak param yok”, “ekmek alacak param yok”, “Allah rızası 

için yardım edin”, “Allah kimseyi bu duruma düşürmesin” ifadeleri veri-

lebilmektedir. Kimi zaman da sözlü olarak değil önlerinde bulunan bir 

kâğıda yazılı olarak kendilerini açıklayan cümleler de yazdıkları görül-

mektedir. Yazılan yazılarda genellikle karnının aç olduğu ve kalacak yeri-

nin olmadığını belirten cümleler yer almaktadır. Ayrıca turistik bir şehirde 

veya turistlerin yoğun olduğu caddelerde dilenen dilenciler yazdıkları ya-

zıları İngilizce olarak da yazmakta ve bu sayede turistlerden de kazanç 

sağlamayı amaçlamaktadırlar.                                                                                                               

Dilenen kişi kendini karşısındaki kişiye karşı “alçak” bir konuma ko-

yarak iki duyguyu birden hissettirerek dilenme eylemini gerçekleştirmek-

tedir. Dilenci bir yandan kendini alçaltırken karşıdakini yükseltmekte bir 

yanda da alçalmış durumundan karşısındakini sorumlu hissettirerek suç-
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luluk duygusuna neden olmaktadır. Dilenci bu aşamada iki duygudan bi-

rine tutunmaya çalışarak dilenme eylemini gerçekleştirmektedir (Kükrer, 

2014: 119).  

Toplumsal olarak irdelendiğinde dilencilik eylemi kolay ve havadan 

para kazanma yolu olarak görüldüğü için hoş karşılanmamaktadır. Ayrıca 

dilencilerin, muhtaçmış gibi davrandıklarında toplumun temelini oluştu-

ran dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerleri yok etmeye baş-

laması sebebiyle “istismar edilme” duygusuna neden olup insanları aldat-

tıkları düşünülmektedir (Kükrer, 2014:7).    

Geleneksel dilencilik eylemi günümüzde aktif bir şekilde devam etse 

de gelişen teknoloji hizmetlerinin neticesinde değişerek kendisine sanal 

bir ortamda da yer edinmiştir.  

Sosyal Medya Dilenciliği 

Gelişen teknoloji hizmetleri ile birlikte çevrimdışı hayatlar zamanla 

çevrimiçi alana taşınmaya başlamıştır. Gündelik hayatta yaptığımız he-

men hemen her eylem dijital ortamda kendisine bir yer edinmiştir. Deği-

şen ve dönüşen her eylemin neticesinde olumlu veya olumsuz durumlar 

meydana geldiği gibi geleneksel dilenciliğin de sanal ortama taşınmasıyla 

birlikte birtakım olumsuzluklar meydana gelmiştir. Bu olumsuzluklar ge-

leneksel değerlerin aşınması, utanma duygusunun ortadan kalkması, dini 

pratiklerin zedelenmesi ve mahremiyet olgusunun zayıflaması olarak ör-

neklendirilebilmektedir. 

Sosyal medya uygulamalarında geçirilen zamanın artması ve görünür 

olma çabası sonucunda kullanıcılar daha “lüks, kaliteli ve kolay” bir ya-

şam sürmek için çeşitli yöntemler denemektedir. Bunların başında ise 

özellikle son zamanlarda gelir eşitsizliğinin görünür olmasıyla birlikte 

sıkça karşımıza çıkan dilenme eylemi gelmektedir. Kullanıcılar gündelik 

hayatta utandıkları için isteyemedikleri ürün, para ve beğeni gibi taleple-

rini sosyal medya araçları sayesinde rahatlıkla dile getirebilmektedir. Bu 

taleplerde bulunurken disinhibisyon etkisi nedeniyle araçla iletişime geçi-

yormuş gibi düşünen bireyler sert ve kaba ifadeler de kullanabilmektedir. 

Disinhibisyon etkisi kısaca “kişilerin internet ortamında yüz yüze ileti-

şimde söyleyemeyecekleri şeyleri söylemeleri, daha rahat davranmaları, 

kendilerine daha az sınır koymaları” olarak tanımlanabilmektedir (Sayar, 

2013: 77). Sosyal medyanın rahatlatıcı etkisinin bir diğer sebebi ise kulla-

nıcıların, kimliklerini gizleyebilme imkanlarının bulunmasından kaynak-

lanmaktadır. Sunulan bu imkânda kullanıcılar sahte bir isim ve sahte bir 

fotoğraf ile ifşa olma riskinden oldukça uzaklaşmakta ve buna bağlı olarak 
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daha kaba bir söylem geliştirmektedirler. Sosyal medya dilenciliğinin en 

yaygın olduğu uygulamalar Twitter, Instagram ve Tik Tok’tur. Dilencilik 

eylemi her uygulama için ayrı bir istekle karşımıza çıktığı için uygulama-

ları alt başlıklar halinde açıklamak daha doğru olacaktır.  

Twitter ve Sosyal Medya Dilenciliği 

Cıvıltı anlamına gelen “Tweet” kelimesinden türeyen Twitter, önce-

leri 140 karakter ile günümüzde ise yapılan güncellemeler sayesinde 280 

karakter ile paylaşım yapılmasını olanaklı kılan bir sosyal paylaşım sitesi-

dir. 2006 yılında Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams ta-

rafından kurulan site, kısa ve anlık mesajlar paylaşılmasına ve gündemin 

takip edilmesine olanak tanımaktadır (Akbulut, 2018: 8). Twitter dünya 

genelinde görüşlerin en hızlı yayıldığı sitelerden bir tanesidir. Güncel is-

tatistiklere göre ise 229 milyon kullanıcıya sahiptir. Sanal dilencilik eyle-

minin yoğun olarak gerçekleştiği Twitter uygulamasında kullanıcıların is-

tekleri doğrudan para talebi ve ürün talebi olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Doğrudan para talebinde bulunan Twitter kullanıcıları genellikle 

okul ihtiyaçları, ev kiraları ve faturaları için para talebinde bulunmakta-

dırlar.  Doğrudan para talebi konusuna ilişkin atılan tweetlere sosyal 

medya dilenciliği bağlamında şu örnekleri verebiliriz: 

“Yardım edin Allah rızası için ev kiramı veremedim yardım edin Allah rızası 

için” (Fotoğraf-1). “Hayırlı günler allah rızası için yardim edin çok çaresi-

zim kiramı veremedim ev sahibim evden cikaracak allah rizasi için” (Fotoğ-

raf-2). “Kyk borcum var intihar eşiğindeyim 12.500 TL ne yapıcam bilmiyo-

rum yardım edin ben tcmi verim size yardım edin dayanacak gücüm kal-

madı..” (Fotoğraf-3) 

Ürün talebi konusuna ilişkin atılan tweetlere ise sosyal medya dilen-

ciliği bağlamında şu örnekleri verebiliriz: “Kim bana bunu alır” (Fotoğraf-

4). “Bunu bana alacak kişiyle evlenirim” (Fotoğraf-5). “Biri bana şunu alsın no-

lur hiç param kalmadı ağlıyorum şuan..” (Fotoğraf-6). 

Çeşitli ürün veya direkt olarak para istenilen Twitter uygulamasında 

kullanıcılar bu tweetleri herkese açık olarak paylaşmakta ve olumlu geri 

dönütler beklemektedirler. Fakat artık günümüzde böyle tweetlere rastla-

mak oldukça sıradan bir hale geldiği için çoğu zaman geri dönüş alınama-

maktadır. Geri dönüş alınamamasının bir diğer sebebi ise güven duygu-

sunun zayıflığından kaynaklanmaktadır. Paylaşılan tweetlerde kanıt nite-

liği taşıyan hiçbir belge olmaması sebebiyle kullanıcılar güvenip para veya 

ürün yardımı yapmaya çekinmektedirler.  
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Instagram ve Sosyal Medya Dilenciliği 

Kullanıcıların çektikleri fotoğrafları, çeşitli filtreler ile paylaşmalarına 

ve diğer kullanıcıların beğeni ve yorum yapmalarına olanak tanıyan Ins-

tagram, 2010 yılında Mike Krieger ve Kevin Systrom tarafından kurulmuş-

tur (İren, 2019: 41). Başlarda sadece fotoğraf paylaşımına olanak tanıyan 

Instagram, son zamanlarda gelen güncellemeler ile birlikte hikâye, bume-

rang ve video paylaşımına da olanak tanımaktadır. Ayrıca fotoğraf ve vi-

deolara eklenen filtreler ve efektlerle kullanıcılarına eğlenceli paylaşımlar 

yapma olanağı da sunmaktadır. Kullanıcılar birbirlerinin paylaştığı içerik-

leri beğenip yorum yapabilmekte, Direct Message (DM) yoluyla iletişime 

geçebilmektedir. Arşivleme imkânı ile beğenilen ya da önemli olan payla-

şımlar kaydedilmekte, istenildiği zaman da tekrar kullanılabilmektedir. 

Bir e-posta adresiyle ya da telefon numarasıyla kaydolunabilen Instagram, 

13 yaş ve üzeri bireyler tarafından kullanılmaktadır. Instagram’ı diğer si-

telerden ayıran en önemli özelliklerden biri fotoğraf kadrajını andıran di-

key bir fotoğraf paylaşımına imkân tanıması ve yine dikey bir akışa sahip 

olmasıdır (Gedikoğlu,2020). 

Instagram aracılığı ile paylaşılan fotoğraf ve videolar neticesinde yük-

sek takipçi sayısına ulaşan kullanıcılar “instagram fenomeni” olarak ad-

landırılmaktadır. Instagram uygulamasını sadece fotoğraf ve video pay-

laşmak için değil kazanç elde etmek amacıyla da aktif bir şekilde kullanan 

instagram fenomenleri markalarla yapılan iş birlikleri ve reklamlar saye-

sinde oldukça yüksek kazançlar elde edebilmektedirler. Artık bir uygula-

manın yanı sıra kazanç kapısı haline dönüşen instagram, yeni bir meslek 

doğmasına önayak olmuş ve “influencer” adı altında bir meslek oluştur-

muştur.                                                                                                       

Instagram uygulamasında gerçekleşen dilencilik eyleminde kullanıcı-

lar genellikle para talebinde değil ürün talebinde bulunmaktadırlar. Ürün 

talebinde bulunulan en yaygın ortam yukarıda bahsettiğimiz “influencer” 

yani fenomen kullanıcıların paylaştıkları gönderilerin yorumlar kısmıdır.  

Talep edilen ürünlerin büyük çoğunluğunu erzak ve kıyafet oluşturmak-

tadır. Kullanıcıların ürünü talep ederken, geleneksel dilencilik üslubunda 

olduğu gibi rica ifadeleri kullandıkları görülmüştür. Ürün talebine ilişkin 

olarak fenomen kullanıcılarının fotoğraflarının altına gelen yorumlara 

sosyal medya dilenciliği bağlamında şu örnekleri verebiliriz; 

“Benim kıyafet ihtiyacım var 1 etek 2 üst 3 yazmamdan başka birşeyim yok 

gönüllü bir ablam çıkar mı acaba”(Fotoğraf-7). “Allah kabul etsin insallh 

bende çok sor durumdayım lütfen yardm edin erzak çok ihtiyaçm var evde 
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hiçbir şey kalmadı”(Fotoğraf-8).  “Merhaba 4 cucogum için bayram lik yok 

bide kahvaltı lik yok bide gıda ihtiyaç var lütfen çok zor durumda yım lüt-

fen”(Fotoğraf-9). 

Yapılan incelemede ürün talep ederken kullanılan üslubun geleneksel 

dilencilik yöntemiyle benzer olduğu görülmüştür. Geleneksel dilencilerin 

para talep ederken kullandıkları minnet dolu ifadeler burada da karşımıza 

çıkmaktadır. Fakat Twitter uygulamasında ele aldığımız güven duygusu-

nun zayıflığı ve kanıt niteliği taşıyan bir belge olmaması durumu burada 

da geçerlidir. Bu sebeple talep edilen ürün veya para yardımının çoğu za-

man havada kaldığı görülmektedir.  

Tik Tok ve Sosyal Medya Dilenciliği 

Günümüzde sanal dilencilik eyleminin en sık gerçekleştirildiği uygu-

lama ise Tik Toktur. Tik Tok uygulamasında ortaya çıkan sosyal medya 

dilencileri özellikle pandemi döneminin etkisiyle yoğun bir şekilde artış 

göstermiştir. Bunun en büyük sebebi pandemi dolayısıyla işsiz kalan in-

sanların internet üzerinden kolay bir şekilde para kazanma arayışına gir-

mesinden kaynaklanmaktadır.  

Tik Tok anlık görüntü ve video paylaşılan, canlı yayın açılan ve açılan 

canlı yayınlardan “ücretli hediye” adı altında para kazandıran bir uygu-

lamadır.  Tik Tok uygulamasında canlı yayın açmak için iki şart mevcut-

tur. Bunlardan ilki 16 yaşından büyük olmak, diğeri ise 1000 takipçiye 

ulaşmış olmaktır. Bu şartları sağlayan bütün Tik Tok kullanıcıları açtıkları 

canlı yayınlardan “ücretli hediye” talep edip para kazanmaya başlayabil-

mektedirler. Bahsedilen ücretli hediyelerin çeşitliliği oldukça fazla ol-

makla birlikte en uygun fiyatlı hediyeler gül, dondurma külahı, tik tok, 

tenis, mini hoparlör ve ağırlıktır. Bu hediyelerin fiyatları 1 jeton olarak be-

lirlenmiştir. En pahalı hediyeler ise Tik Tok universe, görkemli şato, roket, 

deniz köprüsü şeklindedir. Bu hediyelerin ücreti ise 10000 ve 30000 jeton 

arasındadır. Jeton fiyatları ise şöyledir: 14 jeton 4,55₺, 70 jeton 22,85₺, 350 

jeton 114,00₺, 700 jeton 228,00₺, 1400 jeton 455,00₺, 3500 jeton 1.140₺, 7000 

jeton 2.280,00₺ 17500 jeton ise 5.700.00₺’dir.  

Tik Tok’ta canlı yayın açan kullanıcılar öncelikle çektikleri bir video 

ile insanları meraklandırıp canlı yayına davet etmektedirler. Bu videoların 

çekilme amacı daha fazla izleyici kitlesine ulaşıp daha popüler hale gele-

bilmektir. Canlı yayında belirli bir izleyici kitlesine ulaşan sanal dilenciler 

artık hediye alabilmek için gerekli acındırmayı yapmaya başlamaktadır-

lar. Geleneksel dilencilik eyleminde olduğu gibi Tik tok dilenciliğinde de 
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duygu ve inanç sömürüsü oldukça yoğundur. Fakat geleneksel dilencilik-

ten farklı olarak Tik Tok dilencilerinin bir kısmı yüzlerini ve kimliklerini 

saklayarak bu işi yapmaktadırlar. Yüzlerini maskeyle veya herhangi bir 

kumaş parçası ile gizleyen Tik Tok dilencileri sadece ağız ve göz kısımla-

rını açık bırakarak ve sahte bir kullanıcı adı kullanarak ile ifşa olmaktan 

kaçınmaktadırlar ve bu sayede rahat bir şekilde hediye talebinde buluna-

bilmektedirler. Tik Tok dilencileri duygu sömürüsünü genellikle yardıma 

muhtaç bir üniversite öğrencisi profili üzerinden gerçekleştirmektedirler. 

Genellikle boş bir buzdolabı önünde canlı yayın açan Tik Tok dilencileri 

duygu sömürüsünün oranını arttırmak için kimi zaman arka fonda hü-

zünlü bir fon müziği de açmaktadırlar. Açılan canlı yayınlarda kimi Tik 

Tok dilencileri sözlü bir şekilde hediye talebinde bulunurken kimileri ise 

önlerinde bulunan bir kâğıda kendilerini açıklayan cümleler yazmakta ve 

kendileri hiç konuşmamaktadır. Yazılan yazılarda genellikle şu ifadeler 

yer almaktadır: “Üniversite öğrencisiyim ailemden maddi destek almıyo-

rum eğitimim için bana yardım edin, açım, param yok, günlerdir yemek 

yemedim bana yemek parası gönderin”. 

Gerçekleştirilen duygu sömürüsü esnasında kullanılan üslup gele-

neksel dilencilikten oldukça farklıdır. Geleneksel dilencilikte “Allah rızası 

için” gibi rica ve minnet içerikli bir dil kullanılırken Tik Tok dilenciliğinde 

geleneksel dilencilik kalıplarına oldukça zıt olarak daha sert ve kaba bir 

üslup kullanılmaktadır. Bunun sebebi yukarıda belirttiğimiz gibi yüz 

yüze iletişim halinde olmamanın verdiği rahatlıktan kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle sosyal medya dilencisi istekte bulunacağı kişiye karşı herhangi 

bir saygı, rica veya minnet dolu ifadeler kullanmak zorunda hissetmemek-

tedir. 

Tik Tok dilencileri atılan hediyeler karşılığında çeşitli sesler çıkararak 

ve garip davranışlar göstererek daha dikkat çekici olmaya çalışmaktadır-

lar. Geleneksel dilencilikte olduğu gibi “Allah razı olsun, Allah ne mura-

dın varsa versin” gibi minnet cümleleri yerine hediye atan kişinin adını 

yüksek sesle söyleyip:” Neler oluyor, beni çok mutlu ettin, hadi bir tane 

daha pahalı hediye gönder, altın spor araba gönder, düşük fiyatlı hediye 

göndermeyin, bu yayında senden çok güzel hediyeler gelecek biliyorum” 

tarzında sözlü ifadeler kullanmaktadır. 

Görüldüğü üzere geleneksel dilencilik ile benzer olarak acındırma ve 

duygu sömürüsü yapma eylemleri Tik Tok üzerinden de devam etmekte-

dir. Fakat üslup oldukça değişime uğramıştır.  Bunun sebebi yukarıda da 
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belirttiğimiz gibi sosyal medyanın verdiği rahatlıktan kaynaklanmakta-

dır. İsimlerini ve yüzlerini gizleyen kullanıcıların utanma duygusu ol-

dukça azalmakta ve buna bağlı olarak da daha kaba bir söylem gelişmek-

tedir. Geleneksel dilencilikten sosyal medya dilenciliğine geçişte gerçekle-

şen bir diğer farklılık ise dini pratiklerin zedelenmesidir. Geleneksel di-

lencilere para genellikle sadaka adı altında verilmekte ve para veren kişi, 

genellikle “başımın gözümün sadakası olsun” diyerek vermektedir. Fakat 

Tik Tok dilenciliğinde atılan ücretli hediyeler yardım adı altında yapıl-

maktan çıkmış ve tamamen eğlence ve dalga geçme amacıyla yapılan bir 

eyleme dönüşmüştür.  Bu durumun sonucu olarak sosyal medya dilenci-

liğinin dini duyguları zayıflattığını söylemek mümkündür. 

Sonuç 

Sosyal medya ortamları anlık ve görüntülü olarak milyonlarca kişiye 

ulaşabilme imkânı sunmaktadır.  Sunulan bu imkânın kazanç haline dö-

nüştürülmek istenmesi “sanal dilencilik” eylemini doğurmuştur. Çevrim-

dışı ortamdan çevrimiçi ortama taşınan dilencilik eylemi farklılaşan ortam 

neticesinde bazı değişimlere uğramıştır. Bu değişimlerden en yoğun his-

sedilen ise üslup farkı olmuştur. Geleneksel dilencilikte rica ve minnet ifa-

deleri ile dolu bir söylem hakimken, sosyal medya dilenciliğinde ise daha 

kaba ve emir vererek konuşma üslubu hakimdir. Bir diğer fark ise gele-

neksel dilencilik toplumda ayrıştırılan ve ötekileştirilen bir meslek olarak 

görülürken sosyal medya dilencileri “fenomen” adı altında anılmakta ve 

dilenmek için açtıkları Tik Tok canlı yayınlarında binlerce insan tarafın-

dan izlenmektedir.  Geleneksel dilenciliğin en temel olgusu olan duygu ve 

inanç sömürüsü ise sanal dilencilik eyleminde de oldukça yoğun bir şe-

kilde devam etmektedir.  
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Hazal Aslan 

 

Giriş 

Kültür, kişilerin davranışları hakkında bize bilgi veren ve bu davra-

nışlarda yansımasını bulan soyut görüşler, değerler ve dünyaya dönük al-

gılardan oluşur. Kültür, bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılır ve o 

toplumun üyeleri tarafından anlaşılır davranışlar üretir. Kültürler bize bi-

yolojik olarak atalarımızdan miras kalmamıştır; kültür öğrenilir ve kültü-

rün bütün değişik parçaları bütünleşmiş bir biçimde işlev görür (Havi-

land, 2008: 102). 

Her kültür, insanların karşılaştıkları sorunla çözmeye yardımcı ola-

cak düşünce ve eylemler için bir kılavuz niteliğindedir. Devam edebilmesi 

için kültür, o kültüre göre yaşayanların temel gereksinimlerini karşılaya-

bilmeli ve topluluğun üyelerinin düzen içinde yaşamasını sağlayabilmeli-

dir. Böylece bir kültür, bireylerin kişisel çıkarları ve bütünsel olarak top-

lumun ihtiyaçları arasında bir denge kurmalıdır. Bunlara ek olarak kültür, 

yeni koşullara uyum sağlamak ya da var olan koşullara dönük algıları de-

ğiştirmek için bir değişme kapasitesine de sahip olmalıdır (Haviland, 

2008:102). 

Kültür kendiliğinden oluşan bir şey değildir. Aynı toplumda yer alan 

insanlar ortak yaşam şekillerine, duygu ve düşünce biçimlerine göre şe-

killendirdikleri bir kültüre sahip olurlar. Toplumu oluşturan üyelere de 

üreme yoluyla katılan yeni kişiler geldikçe kültür de yeni fikirler ve deği-

şimlerle karşı karşıya gelebilmektedir. Bu durumun olumsuz olduğunu, 

kültürün değişmemesi gerektiğini düşünmek yenilikçi bir bakış açısı ol-

mayacaktır. 

Geleneğin, teknolojik ve kentsel unsurlara ayak uyduran, değişmelere 

izin veren bir yapıya sahip olduğunu göstermesi açısından (Büyükokutan, 
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2017:238) kültürün içerisinde yeni içerikler ve deneyim alanları oluştura-

rak bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ürünlerin ortaya çıka-

rılması gerekmektedir (Özdemir, 2019:10). Günümüzde teknolojik geliş-

melerin etkisi altında olan insanın kültürü de dönemin şartlarından etki-

lenmekte ve gereksinimlere bağlı olarak yeniden şekillendirmektedir (Öz-

demir, 2019:17-18). 

Radyo yayınları, diziler, sinema filmleri, reklam sektörü, internet 

dünyası ve sosyal medya paydaşları sayesinde folklor, dijital dönüşüm 

geçirerek “yaratıcılık ekseninde” kendi bağlamlarını meydana getirmiştir. 

Dijital kültür sözden ortaya çıkan yazıyla form değiştiren geleneklerin ha-

tıralarını yaşatmak suretiyle yeniden yorumlayarak radyo, televizyon, in-

ternet vb. gibi daha geniş bir bağlamsal çerçeveye taşımıştır. 

Bu anlamda dijitalleşme en başta metnin sınırlılığını, sabitliğini ve 

güncelliğini etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle dijitalleşme daha erişilebilir, 

sınırsız, değişebilen ve güncellenebilen metin kavramlarını ortaya çıkar-

mıştır. Geleneklerin yaşatılmasında bir unsurun varlığının bilinmesi ka-

dar önemli bir diğer konu da onun devrin olanaklarından yararlanarak 

yaşama aktarılmasıdır (Özdemir, 2019: 21). 

W. J. Ong (2003: 24), ikincil sözlü kültür olarak ifade ettiği bu devri 

“Günümüz ileri teknolojisiyle yaşantımıza giren telefon, radyo, televizyon 

ve diğer elektronik araçların "sözlü" nitelikleri, üretimi ve işlevi önce yazı 

ve metinden çıkıp sonra konuşma diline dönüşmesi” şeklinde tanımla-

maktadır. “Bugün hemen hemen her kültürde bir yazı kavramı ve bu kav-

rama dayanan bir yazı deneyimi bulunduğu için, gerçek anlamda birincil 

sözlü kültür pek kalmamıştır. Fakat ileri teknolojiden yararlanan pek çok 

kültürde ve alt kültürde, derece derece, hala birincil sözlü kültürden 

kalma düşünce biçimlerine rastlamak mümkündür” ifadesiyle de gelene-

ğin aktarımında dijital araçların da bir etken olduğunu ve bu amaçla da 

kullanıldığını vurgular. 

Folklorun geleneksel yapısının olduğu şekilde dijital ortama aktarıl-

ması mümkündür. Bu durum sözlü ve yazılı kültüre ait özelliklerin diji-

talleşmesi şeklinde de açıklanabilir. Burada kültürel içeriğin yapısı değiş-

mez, sadece paylaşım yöntemi değişir. Etkileşim, yorumlar, arkadaşlık 

ilişkileri, gruplar, vb. şekilde devam eder. Ayrıca folklorun dijitalleşmesi 

yazılı ortama oranla geleneksel bağlama daha uygundur. Çünkü dijital 

bağlam, folklorun gelenekselliğinde ve doğasında olduğu gibi dinamik bir 

karakter taşımaktadır.  
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Dijital kültür ortamına aktarılan içerikler değişebilme, güncellenme, 

geliştirilme ve tamamen kaldırılma imkanlarına sahiptir. Dijital ortam ağ-

lar üzerinde kurulduğu için, erişime açık içerikler, eleştiri, katkıda bu-

lunma, düzeltme vb. şeklinde çeşitli yorumlama biçimleriyle değerlendi-

rilir. Bu dijital içeriklerin eklemlenebilme özelliği olarak değerlendirilir 

(Özdemir, 2019:24). 

Dijitalleşme var olan kaydın (sözlü-yazılı kültürden mevcut olan) 

gösterimi/aktarımı veya üretilen yeni içeriklerin sunumu olarak iki şekilde 

gerçekleşmektedir. İnternet tabanlı (sosyal medya, forumlar, sözlükler vd. 

alanlarda) kültürel içerikler, yorumlar, beğeniler, paylaşımlar aracılığıyla 

güçlenir, tazelenir ve her zaman diliminde güncel ve hazır bulunur. İnter-

net tabanlı dijitalleşme kişilerin söz sahibi olmasında ve kendi içeriklerini 

oluşturmalarına etkili olmuştur. İnsanlar radyo, televizyon ve gazetedeki 

“dinleyici-izleyici-okuyucu” rollerini geliştirerek “hazırlayıcı, düzenle-

yici, sunucu, deneyimleyici” rollerini kazanarak daha aktif bir konuma 

yükselmiştir (Özdemir, 2019: 26). 

Örtük, Açık ve Bozuk İşlev 

Sosyal bilimlerde işlevselciliğin tarihi oldukça eskilere gitmektedir. 

Darwin’in biyolojide geliştirdiği kuramının da etkisiyle birey-doğa odaklı 

yaklaşımlarla biçimlenen işlevselcilik, çeşitlenmeye uğramış bir teoridir. 

Malinowski’nin insanın temel ihtiyaçlarını gözeterek oluşturduğu bireyci 

işlevselciliğinin karşısında sosyal organizasyonu temel alan ve daha çok 

bireyin toplum içindeki konumu ve düzenin inşasıyla ilgilenen Radcliffe 

Brown’ın yapısal işlevselciliği, söz konusu çeşitlenmelerin başında gel-

mektedir. Ancak, yapısal işlevselcilik Radcliffe-Brown’la sınırlı kalmış de-

ğildir; Parsons’tan Merton’a, Pritchard’dan Gluckman’a kadar uzanan bir 

dizi teorisyeni, her birinin kendilerine özgü geliştirdikleri teorileriyle bir-

likte yapısal işlevselcilik şemsiye terimi altında birleştirebiliriz (Aça ve 

Yolcu, 2017: 50). 

İşlevselci teorisyenlerin işlev tanımlarında dikkat çeken noktalardan 

biri, işlev ile fayda arasında bir ilişkinin kurulmasıdır. Toplumsal sistemin 

işleyişine yarar sağladığı ölçüde herhangi bir yapı ya da şey, işlevsel hale 

gelmektedir. Kültür formlarının kaçınılmaz olarak işlevsel olduğu postü-

latı, işlevselciler tarafından aynı zamanda kültürün faydayla iç içe geçmiş 

bir örüntü olduğu savunmasını da beraberinde getirecektir (Aça ve Yolcu, 

2017:51). 
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İşlev, yalnızca topluma olumlu katkılar yapan bir anlam taşımamak-

tadır. Örneğin, Merton, işlevi, sistemin uyum sorununa çözüm getiren bir-

takım sonuçlar olarak görürken, “bozuk işlev”i ise, uyum ve bütünlüğü 

azaltan ya da bozan sonuçlar olarak tanımlamaktadır. Merton “bozuk iş-

lev” terimini kullanarak, Parsons’un toplumun bütünü için mevcut ku-

rumların tümünü sağlıklı işlev olarak görme eğilimini reddetmektedir. 

Ona göre toplumda bozuk işlevler de vardır. Merton’un ikinci görüşü, bir 

kurumun genellikle sağlıklı işlev ya da bozuk işlev gördüğü kanaati ye-

rine bazı insanlar ve topluluklar için iyi, diğer bazıları için kötü olabileceği 

noktasında statükoyu tasvip eder görünen işlevselcilikten daha belirgin 

olarak ayrılmaktadır (Aça ve Yolcu, 2017: 51). 

Merton’un bir başka işlev sınıflaması, “açık” ve “örtük” işlevler üze-

rinedir. Açık işlevler toplumsal yapıların öngörülebilen amaçları ya da gö-

revlerini, örtük işlevler ise, toplumsal yapıların etkinliklerinden doğan 

beklenmedik ek sonuçları içermektedir (Aça ve Yolcu, 2017: 52). 

Bir Kültür Aktarım Platformu Olarak Podcast ve İşlevleri 

Kelime anlamı olarak "canlı yayın" (broadcast) ve pod (küçük kapsül) 

kelimelerinin birleşiminden oluşan podcast aslında canlı olarak kaydedi-

len yayınların istenildiği zaman, istenildiği mecrada yayınlanması üzerine 

bu adlandırmayı almıştır (URL-1). Dijitalleşmenin insanların hayatlarında 

önemli yer kaplamasıyla birlikte her gün yeni içerikler üretilmektedir. İçe-

rikler talep göreceği yerlere göre analiz edilerek paylaşılır. 

Bir dönem epey revaçta olan blog siteleri blog yazan kişilerin kendi 

fikri ve düşüncelerini katarak yazdıkları yazılardan oluşmaktaydı. Bu ya-

zılar, internet ortamında yer alan bir blog sitesinde halka açık olarak gö-

rülen bir gazete şeklinde yayınlanırdı (URL-1). Aynı durum, sesli yayın 

haline gelerek ortaya çıkan ve yükselişte olan podcastlerde de görülmek-

tedir. Buradaki fark ise paylaşılan bilginin karşı tarafa okuma değil de din-

leme yoluyla aktarılmasıdır. 

Yurt dışında, son 15-20 yıldır oldukça popüler olan ve yüksek bir din-

leyici kitlesine ulaşan podcastlerin Türkiye’deki ilk örnekleri 2000’lerin 

başında görülmektedir fakat Türkiye’de son birkaç yıldır ilgi görmeye 

başlamıştır. Podcastlar ilk defa iPod için geliştirilmiştir ancak podcast ta-

biri günümüzde sadece iPod için kullanılmaz (URL-1).  

Aynı zamanda yapılan podcastlerin dinleyici sayılarına göre, podcast 

yayıncısının bağlı olduğu herhangi bir kuruluş olması şartıyla para kaza-

nılmaktadır. Böylece podcastlerin gelir kaynağı olmak gibi bir işlevi de 
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bulunmaktadır (URL-2). Şirketler için anlaşacakları podcast yayıncıla-

rında dikkat ettiği en önemli özellik üretilecek olan içerikle ilgili yayıncı-

nın deneyim sahibi olmasıdır. 

Bu durumun nedeni olarak dinleyiciyle paylaşılacak içeriğin doğru 

bir bilgi birikimiyle aktarılmasının istenmesi gösterilebilir. Yayıncı hangi 

içeriğin tanıtımını yapmak istediğine karar verdikten sonra şirketlere bir 

sunum göndererek onlara bir iş teklifi götürmüş olur. İncelenen sunumun 

yetkinliği doğrultusunda da şirketlerden gelen onayla paylaşılan her pod-

castin dinleyici sayısı üzerinden belirlenen bir para yayıncıya verilmekte-

dir. Tercih edilen şirketlerin başında ise Buzzsprout gelmektedir (URL-2). 

Ross Winn, endüstri lideri podcast eğitim sitesi olan Podcast In-

sights’ın kurucusudur. Bir podcast başlatmak ve geliştirmek isteyen bin-

lerce insana yardım etmiştir. Podcast yayınlayarak para kazanmanın yol-

larından bahseden Ross Winn yazdığı bir blog yazısında (URL-2) süreci 

şu şekilde anlatır; “Podcast yayınlarından para kazanma yollarını aradığı-

nızda reklamcılık ve sponsorluklar muhtemelen akla ilk gelenler olacaktır. 

Yayıncıyı reklam verenlerle bağlantıya geçirecek birçok farklı podcast rek-

lam ağı bulunmaktadır. 

Reklam verenleri bulmak için gereken tüm işi onlar yapar, ücret ko-

nusunda pazarlık eder ve metni de bulurlar. Onlarla çalışmak için genel-

likle en azından aylık 5 bin ya da 10 binlik geniş bir dinleyici kitlesine sa-

hip olmak gerekmektedir. En geniş reklam ağlarından biri de Midroll’dur, 

bir başka popüler ağ Authentic’tir ve podcast sunucusu şirketlerin çoğu 

kendi ağlarına sahiptir. Daha küçük ya da daha niş bir izleyici kitlesine 

sahipseniz, izleyicinize daha yakın hissettirecek şirketlere doğrudan ulaş-

mak da başka bir yoldur. 

Çoğu popüler podcast yayıncısı, podcastlerinde konuştuklarına ben-

zer içeriklerin dersini vermek için de kendi özel çevrim içi kurslarını ya-

ratmaktadır. Çevrimiçi kurslar, bir şeyi takibi kolay bir biçimde öğretme-

nin kolay ve hızlı bir yolu olduğu gibi insanlar bu kursları bitirdiklerinde 

belirli sonuçlar da alabilmektedir.  

Bir e-posta listesine sahip olmanın da yardımı olur, böylece izleyiciler 

kurs hakkında hem e-posta hem de podcast yoluyla bilgilendirilebilmek-

tedir. Kursların tanıtımını yapmak için bir başka seçenek ise, 45 dakika 

içinde sunulacakların değeri hakkında bilgi vermek ve sonrasında sahibi 

olunan kursu sunmak için bir webinar (internet üzerinden verilen semi-

ner) platformu kullanmaktır. Bunlar insanların ilgisini çekeceğinden ya-

yıncıyla canlı olarak etkileşime girmelerini sağlar.  
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Özellikle Covid-19 pandemi döneminde kişisel gelişim, psikoloji, 

stresle başa çıkma yöntemleri gibi konular pek çok insanın üzerine yoğun-

laştığı konular arasında olmuştur. Bu dönemde paylaşılan podcastlere bir 

örnek olarak “Merdiven Altı Terapi” podcast kanalı gösterilebilir. Bu pod-

cast’te verilecek psikolojik tavsiyelerin konularından bahsedildikten sonra 

“Eğer bunları nasıl yapacağım diyorsanız, bu rehber sizin için” söylemiyle 

bir tanıtım yapılmaktadır.  

Koçluk ve danışmanlık sunulan bir diğer hizmet seçeneğidir. Genel-

likle bir işi dinleyici için yapmak yerine, nasıl gelişecekleri konusunda yar-

dım ya da rehberlik edilir. Danışmanlık ya da koçluğun çok yaygın olduğu 

endüstriler fitness, diyet, ticari kuruluşlar ve eğitimdir; fakat her endüst-

ride kendi bilgilerine yönelik danışmanlar bulunmaktadır. 

Podcastler uzun yıllardır eğitim hayatının içerisinde de kullanılmak-

tadır. Sesli kitap okuma podcast sayfalarıyla pek çok kitap insanlar tara-

fından dinlenilebilmektedir. Bu durumun yanı sıra podcastler istenilen za-

manda ve yerde, ücretsiz ve dijital bir şekilde çevrimiçi dinlenebileceğin-

den dil eğitimi ve yabancılara Türkçe öğretimi için de oldukça sık kullanı-

lan bir yöntemdir. Dil eğitimi sırasında dinleme becerisini geliştirmek için 

kullanılmaktadır.  

Etkinlik düzenlemek para kazanmanın etkili bir yolu olmakla kalmaz, 

aynı zamanda en iyi hayranların bir araya getirilmesini ve onlara daha da 

çok değer katmayı sağlar. Pat Flynn’den bir örnek olarak Walker Stalker 

konferansı gösterilebilir. Bu konferans, The Walking Dead dizisi hakkında 

konuşan bir podcast tarafından başlatılmıştı. Tüm dünyada etkinlikler dü-

zenliyor ve hatta oyuncuları da bunlara dahil ediyorlardı. 

Somut ürünler, t-shirtler, kupalar ya da başka nesneler de podcastten 

para kazanılmasını sağlayabilir. Aynı şekilde örneğin yeni çıkartılacak bir 

kitabın reklamı da yapılarak farklı bir gelir kaynağına etki edebilir. Üye 

oldukları platformdan podcast dinleyen bir kişi bir ürünün tanıtımını gü-

vendiği yayıncıdan dinleyerek daha olumlu bir bakış açısı kazanabilmek-

tedir. 

İçerisinde anlatılan hikayeler ve şehir efsaneleriyle korku folkloru, 

falcılık, burçlar, borsa, sohbet etme, deyimlerin ve atasözlerinin garip hi-

kayeleri, nazar kavramı, aşure gününün anlamı, Anadolu’da büyü, mu-

cize ve keramet, şahmeran efsanesi, al karısı, al basması, mezar ve mezar-

lık inanışları gibi kültürün içerisinde yer alan pek çok konu podcastlerde 

işlenebilmektedir.  
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Ross Winn’in son olarak verdiği tavsiye ise; çoğu podcast yapımcısı-

nın sahneye çıkmaları için bulundukları endüstrilerden teklif almasıdır. 

Eğer birileri podcastinizde duyduklarını seviyorsa, konferanslarda ve 

canlı etkinliklerde konuşma yapmak için uygun bir aday olacağınız ve bu-

nun için size belli bir ücret ödeneceği gayet mantıklı bir çıkarımdır (URL-

2). 

Pek çok platformda yer alan podcastlerin en sık dinlendiği uygulama 

ise Spotify’dır. IPSOS’un yaklaşık 16 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya 

göre (URL-3), elde edilen bilgiler şu şekilde analiz edilmiştir; Türkiye ge-

neli podcast bilinirliği %19 olurken, bu oran hedef kitlede %16 olarak gö-

rülmektedir. Yaş grubuna bakıldığında ise, aktif podcast dinleyicilerinin 

yarısından fazlasının 25 yaşının altında olduğu gözlemlenmektedir. Katı-

lımcıların podcast dinleme sebeplerine bakıldığında en yaygın sebebin 

eğitim ve gelişim, ikinci en yaygın sebebin ise eğlence olduğu gözlemlen-

miştir. Podcast dinleme platform tercihlerinde ise dinleyicilerin neredeyse 

yarısı Spotify kullanırken, dinleyicilerin dörtte birine yakını ise podcast 

dinlemek için diğer websitelerini kullanmaktadır. 

Podcast kaydetmeye karar vermeden ve bir podcaste sahip olmadan 

önce yapılması gereken en önemli şey dinleyici kitlesinin ilgisini çekebile-

cek ve bu ilgiyi sürekli tutacak düzeyde olan bir konu planlamasının ha-

zırlanmasıdır. Sosyal ağların hızla gündem değiştirmesi nedeniyle insan-

lar aynı alana çok kısa süreli odaklanmaktadır.  

Bu nedenle her bölümünde ilgi çekebilecek, kişinin merakını uyandı-

rarak dinlemeye itecek konular üzerinden konuşmak dinleyici kitlesinin 

azalmasının aksine artmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu platforma 

giriş yapacak kişi kendisini sürecin olumlu ilerleyeceğine dair motive et-

melidir. Dinleyiciyle arasındaki en net bağ ses olduğu için ses tonuna vu-

ran özgüven ve mutluluk dinleyiciyi bağlayacak bir diğer önemli unsur-

dur (URL-1). 

Podcast oluşturabilmek için tamamlanması gereken bir ekipman lis-

tesi de bulunmaktadır. Bu listenin içeriği yayın yapacak kişinin bütçesine 

ve hedef kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Dinleyiciyle ulaşan ses 

kalitesi bağlayıcı etkenlerden olduğu için profesyonel bir yayın yapmayı 

hedeflemek adına ekipmanların tam olmasına dikkat edilmelidir. Gerekli 

ekipmanlar şu şekilde sıralanabilir (URL-1): 

Mikrofon: Ses dalgalarını elektriksel titreşimlere çeviren, elektroakus-

tik bir cihaz olan mikrofon ekipman listesinin ilk sırasındadır. Birçok in-

sanın sahip olduğu telefon kulaklıklarının mikrofonu ya da bilgisayar 
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mikrofonunu kullanmak yayının kalitesinin düşük olmasını sağlayacaktır. 

Bu yüzden profesyonel bir yayın mikrofonu almak gereklidir. 

POP Filtresi: Pop filtresi ya da ses filtresi, ses kayıt stüdyolarında mik-

rofonla kayıt yaparken oluşan ses patlamalarını filtrelemek için kullanılan 

bir çeşit ses filtresidir. Ses patlamalarını önleyerek daha arı bir ses elde 

etmek için kullanılmasının yanında konuşma esnasında mikrofona gel-

mesi muhtemel tükürükleri de engeller. Mikrofonun ömrünü de uzatma 

özelliği bulunur. Bu nedenle olmazsa olmaz bir parça olmadığı gibi yayı-

nın kalitesini artıracağı için listenin ikinci sırasındadır. 

Kulaklık: Podcast kaydı sırasında moderatör ve konuk kulaklık kulla-

narak kendi seslerini duyabilmektedirler. Böylece daha sağlıklı bir kayıt 

imkânı ortaya çıkmış olur. Aynı zamanda kaydı yapan kişi de kulaklık 

takması sayesinde yayın akışının yolunda olduğu konusunda emin ola-

caktır. Kullanılması zorunlu gereçlerden olmasa da kullanıldığı takdirde 

olumlu bir dönüt sağlayacağı için listenin üçüncü sırasında yer alır (URL-

1). 

Genel hatlarıyla podcast’lerde içeriğin ve fikrin önemi kadar sesin ka-

litesi yayının da kalitesini belirleyeceğinden bu ekipmanlar gereklidir. Cı-

zırtılı ve kalitesiz ses çıkışları, dinleyiciyi uzaklaştırarak dinleme potansi-

yelini kötü etkileyecektir. Podcast yayının kayıt aşaması sonrasında dinle-

yici kitlesine ulaştırmak için paylaşma aşamasına geçilmektedir. 

Sonuç 

Aynı toplumda yer alan insanların ortak yaşam şekillerine, duygu ve 

düşünce biçimlerine göre şekillendirdikleri kültür, yaşanan zamana yöne-

lik değişim ve dönüşüm göstermektedir. Günümüzde var olan teknolojik 

gelişmelerle birlikte sürekli güncellenen kültür kendine aktarılması ve ya-

şatılması için araçlar da üretmektedir. 

Dijitalleşmeyle birlikte şekillenen podcast platformu için gelenek-

selde gelişmiş radyoculuğun dijitale evrilmiş hali denilebilmektedir. Pay-

laşılan bir yayın konuklu veya konuksuz bir şekilde dinleyiciyle buluşma 

özelliğine sahiptir. Bu yayınlarda yayıncıların insanlarla yüz yüze ileti-

şimde olmasına gerek olmadığı için kendilerini kalabalık önünde konuş-

maktan rahatsız hissediyorlarsa bu problem ortadan kalkmış olur. Kimse 

onları görmeden sanki kendi kendilerine konuşuyorlarmış gibi hissederek 

günlük yaşantılarında elde edemedikleri duygu ve düşüncelerini ifade 

etme hakkına sahip olabilirler. Aksi şekilde burada insanlarla yüz yüze 
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iletişim imkânı olmadığından kişinin kendini yansıtma şekli hakkında 

doğru bir gözlem yapmak dinleyici adına zorlaşacaktır. 

 İstenen her konu öncesinde donanımlı bir çalışma hazırlığı yapılarak 

bir konu sunulduğunda doğru bilgilere ulaşabilecekken hiçbir bilgi sahibi 

olmadan altı boş bir fikirle yapılan yayınlarda bahsedilen konu hakkında 

yanlış bilgi aktarımı ve öğrenimi gerçekleşebilir. 

Halk biliminin, odağında halkın olduğu her alanla ilgilenmesi nede-

niyle podcastlerde bahsedilen konular, gelenekler veya gelenekselleştir-

mek istenen bilgiler de aktarım şekli açısından incelenmelidir. Halk bilim-

ciler bir konu hakkında bilgi sahibi olmak istediklerinde veya bir araş-

tırma yapacakları zaman konunun uzmanı kişilerle derleme yaparak veri-

lere ulaşma konusunda deneyimli oldukları için böyle platformlarda yer 

almaları hem geleneğin aktarımı açısından dinleyicilere doğru bir bilgi su-

nacaktır hem de geleneklerin yaşatılması konusunda da verimli bir ça-

lışma gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda halk bilimi alanı için yeni bir ka-

zanç sektörü de yaratılmış olacaktır.  
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YÜKSEK ORTAÇAĞ FRANSIZ EDEBİYATI 

  

Ömer Solak* 

 

1. Yüksek Ortaçağın Genel Siyasi ve Ekonomik Görünüşü 

Yüksek Ortaçağ, bazı tarihçilerin binli yıllardan başlatıp Rönesans’a 

kadar devam ettirdikleri bir evreydi. Bu dönemde Avrupa, yoğun bir kar-

maşa dönemine girmişti. Geç ortaçağ krizi denen bu dönemde kıta, bir dizi 

olayla sarsıldı.  

Haçlı Seferleri, Latin Kilisesinin yaklaşan İslam tehlikesine karşı baş-

lattığı cihat kampanyasıydı. Kutsal toprakları Müslüman istilasından kur-

tarmak için ajite edilen soylular ve onların kontrolündeki köylü yığınları 

hiç tanımadıkları coğrafyalarda yıllar süren maceralara atıldılar. Öte yan-

dan bu seferler sadece Müslümanlar züerine değil, heretik Hristiyan ce-

maatler üzerine de yapıldı. Moğol istilası, 100 yıl boyunca etkili olan bir 

dizi istila kampanyasıydı. Cengiz'in torunlarından Subutay ve Batu’nun 

önderliğinde Moğollar, Slav prensliklerini yok ettikten sonra Legnica 

(1241) ve Mohi (1241) savaşlarıyla Macaristan ve Polonya’ya kadar sokul-

dular.  

Büyük Skizma, yüksek ortaçağa damağasınız vuran en büyük dini 

olaylardan biriydi. 1054’te başlayan sürecin sonunda Hristiyan dünyası 

doğuda Ortodoks, batıda Katolik inançlarına bölündü ve Doğu-Batı kili-

seleri tamamen ayrı ruhaniyetlere ayrıldı. Büyük fetret, Kutsal Roma İmpa-

ratorluğu’nu (Sacrum Imperium Romanum) 1247-73 arasında sarsan bir si-

yasi krizdi. Yaşanan kriz, Almanya’da çok sayıda yerel prensliğin doğma-

sına neden oldu. Büyük kıtlık, 14. yüzyıl başlarında, yani 1315-17 arasında 

kıtanın açlıktan kıvranmasına neden olan bir olaydı. Yaşanan açlık nede-

niyle kırsaldan kentlere doğru büyük nüfuslar hareketlendi. Bu da kıtanın 

demografisinde silinmez izler bıraktı.  Ardından patlayan Kara veba, 

1348’den itibaren neredeyse kıta nüfusunun yarısını kırdı geçirdi. İngiltere 

ve Fransa arasında yaşanan Yüzyıl savaşlarının (1337-1453) iki ülke üzerin-

deki etkisi tam bir yıkım oldu.  

                                                             
* Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve 

Soayal Bilimler Eğitimi Bölümü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: omersolak@ya-

hoo.com. ORCID: 0000-0001-5816-4241. 
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Güller savaşı İngiltere’yi 30 yıl boyunca (1455-85) kasıp kavuran bir iç 

savaştı. 1419-34 arasında Bohemya'da Jan Hus taraftarları ile yerel prens-

ler arasında yaşanan Hussit savaşları kıtada atlı şövalye savaşlarının so-

nunu getirdi. İlkin Papa VII. Gregory ve İmparator IV. Henry arasında 

1076’da başlayan Investiture çekişmesi ise kilise ve krallar arasında 11. ve 

12. yüzyıllarda zirveye çıkan güç savaşının adıydı. 14. yüzyılda Papalar, 

Roma'yı terk edip Avignon'a yerleştiler, bu nedenle Katolik dünyası üze-

rinde büyük bir Fransız nüfuzu oluştu. Katolik Skizması adıyla bilinen bu 

olay, 1417’de çözülene dek Avrupa’da büyük bir dini buhran yaşandı. Bu 

ara dönemde biri Roma'da İtalyanların ve diğeri Avignon'da Fransızların 

kontrolünde olmak üzere iki ayrı papa ortaya çıkmıştı. 

Öte yandan ortaçağ bir yanda kilise, monarşi ve derebeyleri; diğer 

yanda kentleri ve kırsalı dolduran kalabalıklarıyla yüzlerce yıl süren bir 

sosyal tabakalaşma dönemiydi. Bu çağ, dinlerin ve gücünü dinden alan 

kilisenin ve onlarla gücü bölüşen monarşilerin ve derebeylerin çağıydı. Bu 

dönemde kıtanın ekonomisini tanımlayan birkaç kavram vardı. Bunlar 

kırsal ekonomiyi düzenleyen Manoryalizm ve kentlerde ortaya çıkan ko-

mün sistemi idi. Kökleri Geç Roma İmparatorluğu'nun villa sistemine gi-

den Manoryalizm, ortaçağda toprağın bir kısmının bizzat lort, kalanın ise 

yarıcılarca ekildiği bir sistemdi. Ortaçağ kırsal ekonomisinin temeli olan 

bu sistem yavaş yavaş, para temelli bir ekonomiye geçilip feodalitenin or-

tadan kalkmasıyla sona erdi. Komün sistemi ise orta çağda kasaba ve kent 

yaşamının hakim manzarasıydı. 11. ve 12. yüzyılda ortaya çıkan komün-

lerde toplum soylular, ruhbanlar ve özgür esnaflar olmak üzere üç kesim-

den oluşuyordu. Bunlar arasındaki sıkı denge zamanla kiliseye ve krala 

karşı direnebilen güçlü bir kentli sınıf yarattı. Burjuva sınıfı dediğimiz bu 

kitle Kuzey İtalya’nın Venedik ve Cenova gibi şehirlerinde kısmi demok-

rasiye dayanan şehir devletleri kurdular.  

Ortaçağ Avrupa’sında insanın hiçbir kıymeti yoktu. Ortaçağda her 

türlü bireysellik, yoğun bir dindarlığın ve katı bir hiyerarşinin altında ezi-

liyordu. Feodal aileler, mirasın bölünmemesi için kızlarını drahoma vere-

rek evlendiriyor ve onları mirastan uzak tutuyordu. En büyük erkek ço-

cuk, mülkün başında kalıyor; ötekilerse ya kiliseye katılıyor ya da bir feo-

dal senyörün hizmetine girerek asker oluyorlardı. Ancak şatolarda katı 

görgü kurallarının hâkim olduğu kadınlı erkekli bir yaşam da başlamıştı. 

Aşk, aristokrat saraylarında oldukça idealize edilmiş bir saraylı töresine 

dönüştü. Bu dönemde kadın babası, kocası ve rahibin gözetimindeydi.  
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Siyaset küçük bir elitin dışında sıradan insanın girebileceği bir alan 

değildi. Bütünüyle bir seçkinler zümresinin uzmanlık alanıydı. Ortaçağda 

eylemler ya doğru ya da yanlıştı. Sıradan insanlara düşen, çalışmak, itaat 

etmek ve sorgulamamaktı. İnsanların kendi sorunlarına çözümler arama 

konusunda cesaretleri yoktu. Vasallar ve ruhbanlar kendilerine ne söy-

lerse onu yapıyorlardı. Koşullar da oldukça durağandı.  

Toplum için düşünce üreten teorik bir zemin olan felsefe ise sadece 

kendi sınıfsal köklerinin çıkarları ile fazlasıyla ilgili sınırlı bir bilgeler sını-

fının tekelindeydi. Burada sıradan insanların beklentilerine yer yoktu. 

Bilgi, üstün bir aklın otaya çıkarabileceği bir şeydi. Geri kalanlar, sadece 

bu bilgiyi alır ve naklederdi. Onu sorgulamaları ve meydan okumaları teş-

vik edilen bir şey değildi. İnsanlar, her müşküllerinin yanıtını tanrılardan 

ve ruhbanlardan bekliyorlardı. Ortaçağ neredeyse her şeyin metafizikle 

açıklandığı bir çağdı. Şeyler, her nasılsa öyleydiler, çünkü tanrı bunu 

böyle istemişti. Gündelik hayatın düzenini sorgulamak imkânsızdı.  

Dinler, bu dönemde tıpkı ideolojiler gibi topluma bir dünya ve evren 

açıklaması sunuyorlardı. İdeolojileri üreten ve yayanlar ideologlar ise; 

dinleri de ruhbanlar yayıyordu. Ruhbanlar görünen dünyaya dair her 

şeye dinsel bir açıklama getirerek, onları tutarlı hale getiriyorlardı. İdeo-

lojilerin aksine bu dünya üzerinde kurulacak bir eşitlik, özgürlük ve refah 

değil; ancak öbür dünyada ulaşılabilecek bir ebedi kurtuluş vaat ediyor-

lardı. Gerçekten de Hristiyanlık, geç antik çağda pagan tanrıları, yarı tan-

rıları ve mitlerinin yerini kendi kutsalları ile doldurmuştu. Örneğin Hris-

tiyan kateşizminin baba/tanrısı, Yunan panteonundaki Zeus’a, Roma pan-

teonundaki Jüpiter’e karşılık geliyordu. İkinci derecedeki tanrılar ise daha 

çok azizler ve diğer kutsal kişilere denk düşüyordu. Erken ortaçağ ve geç 

ortaçağda ise bu tanrılar jeneolojisi (genealogy) oldukça karmaşık da olsa 

tutarlı bir kurumsallığa kavuşmuştu. 

2. Yüksek Ortaçağ Sanatının Genel Görünüşü 

Yüksek Ortaçağ toplumu feodal bir toplumdu. Dolayısıyla feodal çok 

katmanlılık dönemin sanatına da damgasını vurmuştu. Diğer bir deyişle 

sanatsal katmanlar sınıfsal bir öz taşıyordu.  

Folk sanat kırsaldaki eğitilmemiş insanların yerli ve doğal gelenekleri-

nin sanatıydı. Esasen bir sanattan ziyade günlük hayatın bir ihtiyacının 

karşılanmasıydı. Çoğunluğu kaba ve iddiasızdı. Bir döşeme, bir çömlek, 

bir halı veya bir ağıt olarak karşımıza çıkabiliyordu. Soyutlaşmaya doğru 

şaşılacak bir eğilimi vardı. Ortaçağdaki Türk halıları, Macar işlemeleri ya 



240 

 

da Slav çömlekleri bu yüzden geometrik soyutlaştırmalarla ve ritmik mo-

tiflere dönüşmüş bitki ve hayvan imgeleriyle doluydu. Değişime karşı di-

renen bir anonimliği vardı; bazen bir motif en ufak bir iyelik işareti olma-

dan yüzyıllarca yaşıyordu. Zira kır yaşamında insanı yeniliğe zorlayan is-

tekler yoktu, eşyanın sadece hoş olması yetiyordu. Birkaç motif ve renk 

birleşerek sonsuz renk ve ritim tekrarlar üretebiliyordu.  

Yüksek sanat aristokratların saraylarında serpilen bir saraylı sanatıydı. 

Sanat mesenleri olan aristokratlarca profesyonel sanatçılara yaptırılırlardı. 

Bu sebepledir ki bir sanatçıya, bir sanat geleneğine dayanıyor ve aristok-

ratik beğenilere hitap ediyordu. Soylular ortaçağın hâkim siyasi ve dini 

değerlerini ona karşı kayıtsız halk kitlelerinin nezdinde meşrulaştırıyor. 

Bu sanatın bir diğer işlevi ise yönetici grupların birlik ruhunu pekiştirme-

siydi. Hâkim değer ve normları en çok benimseyenler, bugün de olduğu 

gibi merdivenin en üst basamağında olanlardı. Aşağıdakilerse o zamanlar 

bu değerleri sorgulamalarını sağlayacak tutarlı ve bütünsel araçlara yani 

ideolojilere sahip değillerdi. Çünkü din ve devlet, sürekli yukarıdakileri 

haklılaştıracak şekilde çalışıyordu. Kendi içinde yüksek sanat içinde de-

ğerlendirilen bir başka sanat da Hiyeratik sanat idi. Bu aslında dinin gü-

cüyle toplumu kuşatmaya çalışan bir ruhban sınıfı sanatıydı.  

Kitle sanatı ise yüksek sanata öykünen ama kent yaşamının sosyal ve 

ekonomik gerçeklerine fazlasıyla bağlı bir orta sınıf sanatıydı. Kendi 

içinde kentli yoksul ve kentli üst sınıf sanatı gibi birtakım kategorilere ay-

rılıyordu. İlki kentlerde ve kasabalarda barbar karnavaleskliğiyle alttan 

alta gür bir ırmak gibi akıyordu. Kendini beğenmiş rahibin uzanamadığı 

alanlarda kendi içgüdülerine göre hareket eden gümrah kalabalıkların sa-

natıydı. İkincisi ise sınıf atlamaya çalışan kibar tüccarların zevkine uygun 

bir burjuva sanatıydı. 

Ortaçağ edebiyatı tıpkı dönemin toplumu gibi hudutların katı bir şe-

kilde çizildiği edebi formların edebiyatıydı. Sarayların ve derebeyi şatola-

rının etrafında gelişen aristokratik sanat ve bunun uzantısı olan aristokratik 

edebiyat, güneyde trubadur, kuzeyde ise minnesanger denen gezici ozan-

larla şövalye sınıfı özelinde soyluların dünyasını anlatırdı. Kilise sanatı, ar-

tık Avrupa kıtasının dört bir yanında kurumsallaşmış kiliseler ve manas-

tırlar etrafında gelişen bir sanattı. Edebiyatta oldukça zengin bir dini form 

çeşitliliği ile yüzyıllardır devam etmekteydi. Burjuva sanatı, 12. yüzyılda 

saray sanatının dışında kentli orta sınıfların hayata bakışını yansıtan kit-

lesel karakterli popüler bir sanat olarak yükseldi. Kendini en çok resimde 
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ve heykelde belli ediyor, edebiyatta ise örnekleri daha çok tiyatroda görü-

lüyordu. Fabl orta sınıfa hitap eden en önemli edebi türdü. Folk sanat ise 

üçüncü daireyi oluşturuyordu. Kentleri ve derebeyi şatolarını çeviren de-

vasa alanlarda devam eden canlı folk kültürün sanatıydı bu. Görsel sanat-

larda kendini daha çok işlevsel ev aletlerinin süslemeciliğinde; edebiyatta 

ise asırlardır devam eden köklü bir sözlü geleneğe yaslanıyordu.  

Ortaçağ el yazmaları genelde büyük baş harfleri, süslü sayfa marjinleri 

ve minyatürleri ile giderek bir geleneğe ve sanayi koluna dönüşmüş bir 

gelenekti. İlkin geç antik dönemde ortaya çıktıysa da asıl gelişimini Karo-

lenj Rönesans’ında yaşadı. Ardından Otto, Romanesk, Gotik ve Rönesans 

el yazmaları geldi. Aziz menkıbeleri, mucizeler, şövalye hikâyeleri veya 

mitolojik olaylar, bu yeni medya sayesinde dolaşıma girdi. Sadece Katolik 

Avrupa’da değil Bizans’ta ve Müslüman coğrafyada da üretilen elyazma-

ları çoğunlukla belli bir esnaf zümresinin elinde veya manastır okulla-

rında üretildi.  

Ortaçağda yerel edebiyatlar 12. asır ortaçağ edebiyatının en belirgin 

özelliklerinden biri de yerel dillerin yükselişiydi. Arthur, Charlemagne ve 

El Cid gibi bugün her bir ulusal bir kimlik figürü haline gelmiş kahraman-

ların epik hikâyeleri ilkin bu yüzyılda epik şiirler, sagalar, chansons de geste 

ve akritik şarkılar (kahramanlık şarkıları) halinde popüler hale geldi. Bu 

çağda farklı ulusların farklı destan gelenekleri vardı. Nibelungenlied binli 

yıllara ait Alman destanıydı. Ama Avrupa’nın ilk yazılı milli dili, İrlanda-

caydı. İrlanda, Roma etkisinden nispeten uzakta kendi bard şiiri geleneğini 

muhafaza edebilmiş; zengin bir Galce edebi birikime ulaşmıştı. Roman 

dillerinden türemeyen Germen dilleri de kendi edebi geleneklerini koru-

dular. Bunlar, Latin şiirinin aksine ahenk sağlamak için vezin ve kafiyeden 

ziyade kennings’leri, iç kafiyeleri, eğik kafiyeleri ve her dizede belli sessiz 

harfleri yoğun bir vurgu ile söylemeye dayanan aliterasyonu kullanıyor-

lardı. 

3. Fransa’da Yüksek Ortaçağ Sanatı ve Edebiyatı 

Julius Caesar, MÖ 51’de bölgeyi ele geçirdiği sıralarda Galyalılar ek-

seriyetle Keltçe konuşuyordu. Bunun dışında güney Galya’daki Provincia 

Romana’da (Roma eyaleti)  Latince, Marsilya gibi bazı güney kentlerinde 

ise Grekçe konuşulurdu. Ancak Roma döneminde zamanla Latince her 

yerde yaygınlaştı. Zira Latince imparatorluğun ticaret, idare ve eğitim di-

liydi; Hristiyanlıkla birlikte bu durum devam etti. 
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MS 5. yüzyıla gelindiğinde Keltçe büsbütün unutulmuş gibiydi. Bir-

kaç yüzyıl içinde göçler, istilalar ve başka sosyal değişimlerle halk Latin-

cesi Roman dili denen bir dile dönüştü. Ancak o da kendi içinde çok parça-

lıydı. Zira artık Erken ortaçağa girilmişti ve Feodalitenin yarattığı parçalan-

mayla bölgede onlarca diyalekt oluşmuştu. Bunlar kuzeyde Oïl dili ve gü-

neyde ise Oc dili denen iki ana kola ayrılıyordu. Ne var ki 10. yüzyılda 

kuzeyli derebeylerinin güneye yönelik akınlarıyla güney dilleri iyice za-

yıfladı ve birer ağıza dönüştü. Ardından 12. yüzyılda kuzeydeki Ile-de-

France bölgesinin (Paris ve çevresi) Oïl ağzı olan Fransiyen, ülkenin yazı 

dili oldu. İşte ortaçağ Fransız edebiyatı dediğimiz edebiyat, bugün adına 

Eski Fransızca dediğimiz bu Oily ağzı ile yazılmıştı.  

Bugün ise Fransız dil tarihçileri ortaçağ Fransızcasını üç döneme ayı-

rırlar: Bunlar Erken Eski Fransızca (1100'den önce), Eski Fransızca (1100–

1300) ve Orta Fransızcadır (1300–1500). 

3.1. Fransız Edebiyatının Kuruluş Dönemi 

3.1.1. İlk Fransızca Metinler 

9. yüzyıldan kalma ilk metin, aynı zamanda Eski Fransızca bir betik 

olan Serment de Strasbourg (842) idi. Biri Cermen diğeri Frank kralı olan iki 

kardeşin Strasburg'da imzaladıkları bu ahitname, iki dilde yazılmıştı. Me-

tinde iki kardeş, Charlemagne'ın halefi Dindar Louis'in varisi olan ağabey-

leri I. Lothair'e karşı birleştiklerini bildiriyorlardı. Anlaşma metni prens 

Alman Louis ve prens Kel Charles'ın askerleri karşılıklı olarak anlayabil-

sinler diye hem Roman dilinde hem de Germen dilinde yazılmıştı.  

Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun saluament, d'ist di 

en auant, in quant Deus sauir et podir me dunat, si saluarai eo cist meon fradre 

Karlo, et in adiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra saluar dift, 

in o quid il mi altresi fazet. Et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai qui meon 

uol cist meon fradre Karle in damno sit. 

Tanrı ve Hıristiyanlık sevgisi ve ortak kurtuluşumuz için, bu günden 

itibaren, Tanrı'nın verdiği bilgi ve yeteneklerimin en iyisine dayanarak, 

kardeşim Charles'ı mümkün olan her şekilde, bir kardeşi korur gibi, müm-

kün olduğunca koruyacağım. O da benim için aynısını yapacak ve ben asla 

Lothair ile kardeşim Charles'ın çıkarlarına karşı, bile isteye bir anlaşma 

yapmayacağım (Paris, 1879). 

Sequence de Sainte Eulalie (880) bir azize menkıbesiydi. Diocletianus zu-

lümleri adı verilen terör döneminde öldürülen Méridalı Eulalia adlı Hıris-
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tiyan şehidini anlatıyordu. 29 dizeden oluşan hikâyeye göre Azize, 304 yı-

lında pagan imparator Maximian'ın işkencelerine direnmiş, nihayet başı 

kesilmek suretiyle öldürülünce ruhu bir güvercin suretinde göğe yüksel-

mişti. 

10. yüzyıla gelindiğinde de edebi manzara fazla zengin değildi. Bu 

yüzyıldan geriye peygamber Jonas (Yunus) üstüne dinsel bir betik, bir 

Passion şiiri (İsa’nın çektikleri) ve La vie de Saint Léger (Aziz Léger’in ha-

yatı) adlı bir başka şiir kalmıştı.  

11. yüzyılın ilk metni, Vie de Saint Alexis (1040?) adlı 10’ar heceli ve 625 

dizeli bir dini şiirdi. Fransız şiirinin ilk büyük örneği sayılan şiirde Romalı 

bir soylunun hayatı anlatılmaktaydı. Bir kontun oğlu olan Alexis, evlen-

dikten sonra kendini Tanrı’ya adamak için başını alıp gidiyor, tövbe dolu 

bir hayat yaşadıktan sonra baba evine dönüyor, kendisini tanımayan ya-

kınları tarafından hor görülüyor, ölümünden sonra kimliği açığa çıkınca 

da yaşanan pişmanlıkla aziz ilan ediliyordu. 

3.1.2. İlk Latince Metinler 

Bu çağda dilce değilse bile, en azından muhtevaca Fransız edebiyatı 

sayabileceğimiz bir başka edebi gelenek daha vardı. Daha ziyade dini 

muhtevalı olan bu Latince edebiyat, kuşkusuz sanatsal olarak Fransızca 

metinlerden çok daha ilerdeydi. Çünkü çok köklü bir geleneğe dayanı-

yordu. Üstelik Latince, bu dönemde kilise eliyle bütün Avrupa’ya yayıl-

mış bir lingua franca’ydı. Avrupalı aydınların iletişim diliyle verilen bu 

edebiyatın başat türü ilahilerdi. Ardından dini hikâyeler ve kısa metafizik 

manzumeler geliyordu.  

12. yüzyılda yaşamış kilise kâtibi Guernes de Pont-Sainte-

Maxence’in tek eseri, ustasının ölümü üzerine kaleme aldığı 6,180 dizelik 

Vie de Saint Thomas Becket adlı biyografik manzumeydi. Alexandrine vez-

niyle ve her biri kendi içinde kafiyeli stanzalar halindeki eser, Anglo-Nor-

man etkisi altındaki bir eski Fransızcayla yazılmıştı. 

Fransız Carthusian rahibesi Marguerite d'Oingt (1240–1310) ünlü Ma-

rie de France’la birlikte bilinen ilk Fransız kadın yazarlarından biri kabul 

edilir. 1286’da yazdığı Pagina meditationum‘u (Meditasyonlar) çağın dini 

felsefesinin en güzel örnekleriydi. Franco-Provençal diliyle yazdığı Li via 

seiti Biatrix (Azize Beatrix’in hayatı) ve Speculum‘u (Ayna) ise daha ziyade 

mistik eserlerdi. 

Norman asıllı şaire Barkingli Clemence (1163-1200), İngiltere’deki 

Barking Abbey Benedikten manastırında yaşadı. Latinceden Fransızcaya 
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çevirdiği Aziz Catherine'in hayatı adlı hagiografide İskenderiyeli bir azizeyi 

yer yer güçlü feminist ögelerle anlattı. Bendikten St. Edmunds Manastırı-

nın Anglo-Norman kökenli keşişi Denis Pyramus’tan geriye Parthénopéus 

de Blouis adlı (1150) bir romans kaldı. Cupid ve Psyche mitinden motifler 

taşıyan bu mitik şövalye romansında Kral Clovis’in hayatını anlatılıyordu. 

Eser 13. asır sonlarında aynı adla Flamancaya da çevrildi.  

Çağın bir diğer şairi ise bir jonglör ve rahip olan Tembeur de Notre 

Dame’dı. Dindar dinleyicilerin huzurunda Hz. Meryem’e hürmetini ifade 

eden şiirler söyleyerek kendini helak eden Tembeur’dan geriye ne yazık 

ki fazla şiir kalmadı.  

Marguerite Porete’nin (1248-1310) Sade Ruhların Aynası adlı eseri, 

agape (ilahi aşk) temasını işliyordu. Ne var ki içindeki derin mistisizm bile, 

yazarını 1310 yılında Paris’te sapkınlık suçuyla yakılmaktan alıkoyamadı. 

Latince Fransa’da daha ziyade kilise sayesinde yaygınlaştı ama za-

manla çok sayıda din dışı metnin de dili oldu. 

Liègeli Egbert (11.yy) Liège'deki katedral okulunda çalışan bir eği-

timci idi. Onun kendi içinde prora (pruva) ve puppis (kıç) bölümlerinden 

oluşan Fecunda Ratis’i (1023) atasözleri ve din dışı hikâyeler içeren bir 

eserdi. Onu önemli kılan bir başka şey de “Kırmızı Başlıklı Kız” hikâyesi-

nin bilinen en eski örneklerinden birini içermesiydi. 

Petrus Abélardus (1079-1142), hem filozof hem de şairdi. Ama biz 

onun biraz da Héloïse adlı burjuva sınıfından kültürlü bir genç kıza duy-

duğu destansı aşk sayesinde hatırlıyoruz. Abélardus ile Héloïse’in içinde 

zamanının bütün sınıfsal ve dinsel gerilimlerini barındıran dokunaklı 

hikâyesi, Abélard’ın yazdığı Historia calamitatum’da (Felaketler tarihi) an-

latıldı.  

Héloïse d'Argenteuil (1090-1164), Abélard’la yaşadığı aşkla tanınan 

bir rahibeydi. 20 yaşına basmadan Latince, İbranice ve Yunanca öğrenmiş 

bir entelektüeldi. Abelard’a yazdığı aşk mektuplarından oluşan Epistolae 

duorum amantium’daki dil, bugün pek çok uzmanın Sappho ve George 

Eliot’la kıyasladığı bir ayardaydı.  

Rodulfus Tortarius (1063-1122) Fleury-sur-Loire Manastırı'dan Bene-

dikten bir keşişti. Eserleri arasında Amys ve Amylion hikâyesinin erken bir 

versiyonu yer alıyordu. Ayrıca Valerius Maximus'un Facta et dicta adlı ha-

tıralarını tercüme etmişti. Bunlar dışındaki eserleri mizahi hikâyelerden 

Aziz Benedict menkıbelerine uzanan geniş bir yelpazeye sahipti.  
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Astronom ve teolog Rennesli Marbode (1035-1123) Fransa ve Bri-

tanya’da manastır okullarının müdürüydü. Ortaçağ söz sanatlarından ör-

nekler verdiği De ornamentis verborum dışında dini muhtevalı eserler 

yazdı. Manzum aziz menkıbeleri, ilahiler, dindar Hristiyanlara tavsiyeler 

içeren Liber decem capitulorum ve mitolojik hikmetler içeren Liber de lapidi-

bus bunlardan bazılarıydı. 

Burgonyalı bir keşiş Rodulfus Glaber’in (985-1047) ömrü amcası tara-

fından 12 yaşında gönderildiği manastırlarda geçti. Historiarum’unu da 

muhtemelen 1026 civarında Cluny Manastırı'nda yazdı. 

Aguilersli Raymond 11. yüzyılda gerçekleşen birinci Haçlı seferine 

Provençal ordusu lideri IV. Raymond'un papazı olarak katılmıştı. Historia 

Francorum qui ceperperant Iherusalem adlı eserinde Kudüs'ün ele geçirilme-

sinden sonraki yılları anlattı. Ayrıca Akra kardinali Jacques de Vitry’in 

(1160-1240) Historia Orientalis’i de aynı dönemin güvenilir kaynaklarından 

biriydi. 

12. yüzyıl şairi Clunyli Bernard’ın De contemptu mundi'si (Dünyanın 

aşağılığına dair) uzun bir Latince manzumeydi. Dünyevi ve dini kusurları 

hicvettiği 3.000 dizelik bu dev şiirin sivri dilinden rahipler, rahibeler, pis-

koposlar, keşişler; hasılı tüm Roma kilisesi nasibini alıyordu. 

Benedikten Guibert de Nogent (1055–1124) yaşadığı dönemde pek ta-

nınan birisi değildi. Onu bugün, çağını bütün detayları ile anlatan Mono-

diae’si (1115) sayesinde tanıyoruz. Aziz Augustine’in İtiraflar’ını model 

alan bu eserde ortaçağ günlük yaşamı, manastır hayatı, eğitim yöntemleri, 

önyargıları ve tutkuları bütün gerçekliğiyle gülümsemekteydi. Hatırala-

rında annesinden güçlü, zeki ve kültürlü bir kadın olarak sürekli söz et-

mesi; araştırmacıları annesine karşı bir Oedipus kompleksi beslediği gö-

rüşüne sevk etmişti.  

Piskopos Rhygyfarch’ın (1057-99) bilinen ilk Aziz David biyografisi-

nin yazarıydı. Sonradan Buchedd Dewi adıyla Galceye de çevrilen eseriyle 

Britanya’daki David kültünün başlıca propagandacılarındandı. Latince şi-

irleri arasında en bilineni Norman işgali altında güney Galler'i anlattığı 

“Planctus Ricemarch” (Rhygyfarch'ın ağıtı) idi.  

Fransız keşiş Adémar de Chabannes (989-1034) aynı zamanda bir ta-

rihçi, bestecisi ve edebiyat sahtekârıydı. Limoges’teki Saint Martial Ma-

nastırı scriptorumunda kendini eğiten Ademar, burada liturjik kitaplar 

derleyip, kopyalarken 1028'e kadarki Frank tarihini anlattığı Historia Fran-

corum’unu da yazmayı ihmal etmedi. 
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Kilise tarihçisi ve vakanüvist Froidmontlu Hélinand (1150-1229) bu-

gün ancak yarısı elde olan devasa eseri Chronicon’da çağına dair eşsiz bil-

giler bıraktı. Les vers de la Mort (Ölüm manzumeleri) ise ölüm üzerine fel-

sefi sorular içeren 50 kadar stanzadan oluşuyordu. Şiir, eleştirmenlerin 

sonradan helinandian stanza dediği aab aab bba bba kafiye şemasına sahip 

12 octosyllabic dizeden oluşuyordu. Çağının trouvère’leri tarafından sıkça 

taklit edilen şair, çarpıcı kelime oyunları ve etkileyici söz sanatları ile Vil-

lon’un öncüsü kabul edilirdi. 

Blois’li Peter (1130-1211) bir rahip ve diplomattı. 1190'larda yazdığı 

Contra perfidiam Judaeorum (Yahudilerin kepazeliğine karşı) güçlü bir anti-

Semitik çalışmaydı. Yahudilerin iddialarına karşı, teslis inancını savunan 

eserde Hristiyan öğretileri güçlü argümanlarla dile getiriliyordu. 

3.2. Fransız Romanesk edebiyatı 

Romanesk, Fransa’da 10. yüzyıl sonlarında feodal toplumun gelişmesi 

ve manastırlar kuran Benediktenlerin yayılmasıyla ortaya çıkmış bir sanat 

dönemiydi. Özellikle edebiyatta güçlü bir gelenek halinde var oldu. Ame-

rikalı tarihçi Charles H. Haskins'in The Renaissance of the twelfth century‘de 

(1927) haklı olarak 12. yüzyıl Rönesansı adını verdiği bu güçlü edebiyat 

jongleur’ler, rahipler ve trubadurlar eliyle 15. yüzyıldaki gerçek Fransız Rö-

nesans’ına kadar güçlü bir zemin oluşturacaktı.  

Şövalye kültürü, kökleri Roma üzerine akınlar yapan barbar Germen 

kabile şeflerine giden bir kültürdü. Savaşlardaki yararlılıkları karşılığında 

yağmadan pay alan ve geniş arazilere konan bu zümre ve onların şatola-

rında besledikleri paralı askerler, Hristiyanlığa geçişten sonra dini bir 

kisve altında varlıklarını sürdürdüler. Kimileri Haçlı seferlerine katıldı, 

kimileri Saint Jean şövalyeleri gibi askeri tarikatlar halinde örgütlendiler.  

Düşük rütbeli aristokratlar olan şövalyeler kendilerini Hristiyanlığın 

koruyucusu olarak görüyorlardı. İlginç bir kardeşlik bağı ile birbirlerine 

bağlanıyorlar, katı ahlaki ve askeri bir disiplin içinde yaşamlarını sürdü-

rüyorlardı. Şövalye yamakları tıpkı ortaçağa özgü bir başka kurum olan 

zanaatkâr loncalarında olduğu gibi usta-çırak ilişkisi içinde geçirdikleri 

yıllar sonunda şövalye oluyordu. Şövalye eğitiminin özünde efendiye hiz-

met, tanrıya hizmet ve kadına hizmet anlayışı vardı. Kibarlık, iyi silah kul-

lanma ve dindarlık temel erdemlerdi. Tıpkı skolastik bilginlerin yedi özgür 

sanatı gibi onların da ata binme, yüzme, ok atma, kılıç kullanma, satranç 

oynama ve şiir yazma konularında uzmanlaşmaları beklenirdi.  
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Karolenj döneminde şövalye kültürü yavaş yavaş bir saray kültürüne 

dönüşmeye başladı. 7 yaşından itibaren beden ve ahlak terbiyesi alan asil-

zade çocukları, kılıç kullanma yanında kadın sevmeyi, kuş avlamayı, kur 

yapmayı öğreniyorlardı. Gençleri şövalye olmaya iten bir başka şey de mi-

rasın büyük oğula kalmasına dayanan meşhur ortaçağ kuralıydı. Babası-

nın mülküne konamayan küçük oğullara ise iki seçenek kalıyordu, şö-

valye olmak ya da din adamı olmak. Bazıları da yeni yeni açılmaya başla-

yan ve Manastırların yerini alan üniversitelere giderek bilim ve laik eğitim 

yoluna gidiyorlardı. Bunların birçoğu intibak edemedikleri katı dini ha-

yattan sıkılıyorlar ve iyi eğitimli, düşük motivasyonlu, hayatın kolay 

zevklerinin peşinde koşan gezgin şairlere dönüşüyorlardı. 

Roman sanatı, işte bu zümrenin merkezi kimlik olduğu bir akım olarak 

mimariden edebiyatta geniş bir sanatsal alanda 11. yüzyıldan itibaren or-

yaya çıkmaya başladı. Araplarda gazi, Müslüman Türklerde alp ve alperen 

şeklinde karşımıza çıkan şövalye geleneği, bütün bir ortaçağa damgasını 

vurdu. 

3.2.1. Chansons de Geste Destanları 

Chanson de geste denilen (Lt. gesta, “kahramanlık”) destanlar 12. yüz-

yılda şövalye dünya görüşünü tutarlı bir şekilde ifade eden bir türe dö-

nüştü. Çokluk Charlemagne ve Guillaume d’Orange gibi geçmiş kahra-

manları anlatıyorlardı. Bunlar assonance’lı (yarım kafiyeli) bentler halinde 

8-10 bin mısralık epik anlatılardı.  Jongleur denen kişilerce vielle denilen bir 

saz eşliğinde şatolarda, konak yerlerinde söylenirler; her sınıftan halk ta-

rafından coşkuyla dinlenirlerdi.  

Fransız bilgin Gaston Paris, Histoire poétique de Charlemagne’ında 

(1865) bu şarkıların aslında Galyalılarca devam ettirilen eski Germen tür-

külerine dayandığını iddia etti. Ona göre 8. yüzyılın cantilene’leri (kahra-

manlık şarkıları) 10. yüzyılda chanson’lara dönüşmüştü. Joseph Bédier de 

Histoire de la littérature Française’inde (1910) bunların hac yolları üzerindeki 

kiliselerde gelip geçen hacılara okunan menkıbelerden doğduğunu sa-

vundu. İçlerindeki güçlü dini referanslar da bunların birer dini-milli pro-

paganda eseri olduğunun kanıtıydı (Vardar, 2005: 18). 

En eski chanson’lar aslında anonim sözlü anonim şarkılardı. Belli bir 

savaşçı sınıfının kahramanlıklarını anlatan hikâyeler içerirlerdi. Krallar ki-

birli, aptal, yaşlı veya kurnazdı. Diğer stok karakterler ise genellikle dev-

ler, periler, yiğit kahramanlar, cesur hainler, kurnaz ama korkak hainler 

ve Sarazenlerden oluşurdu. Bu destanlarda onur, en yüce erdemdi; soylu 
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aileler arasında kanlı çatışmalar da hep onurun rencide edilmesinden çı-

kardı. 

13. yüzyılda tür, bazı değişikliklere uğradı, seçkin kitleyi çekebilmek 

için dini ve yiğitçe temalara bazı âşıkane konular da eklendi. Bununla da 

yetinilmedi, yarım kafiye tam kafiyeye, 8 hece 12 heceye evirildi. Alegori 

ve mecazlarla imgesel derinlik arttı. Bildik kahramanlara yeni maceralar, 

yeni roller uyduruldu. Paul Zumthor’un Histoire littéraire de la France 

médiévale’ına göre yaşanan aslında bir çeşit edebi enflasyondu. 

Esasen bu yüzyılın chanson de geste’ler üç gruba bölünüyordu. 1) 

Charlemagne’a dair olanlar: Berthe aux grands pieds (Koca ayaklı Berthe), 

Mainet (Küçük Charlemagne), La reine sibile (Charlemagne’ın karısını an-

latır), Le pelerinage de Charlemagne (Charlemagne’ın hacca gitmesi), Huan de 

Bordeux, Les Saisnes (Saksonlar), Le chanson de Roland (Roland destanı), Og-

ier le Danois, vb. 2) Guillaume d’Orange’a dair olanlar: Girard de Vienne, 

Aimeri de Narbonne, Le charroi de Nimes, La prise d’Oranger (Orange’ın alın-

ması), Aliscans vb. 3) Doön de Mayence’la ilgili döngü ise bu döngü kra-

liyet otoritesine karşı çıkan isyancılarla ilgiliydi. En ünlü karakterleri Re-

naud de Montauban ve Girart de Roussillon'du. Nitekim Gormond et Isem-

bart, Girart de Roussillon (1160-70), Renaud de Montauban, Raoul de Cambrai 

ve Doön de Mayence bu döngünün balıca örnekleriydi. 4) Haçlı savaşları 

dögüsü ise genellikle birinci Haçlı seferi ile ilgili kahramanlık hikayelerin-

den oluşmaktaydı. Chanson d'Antioche, Les Chétifs ve Chanson de Jérusalem 

bunların başlıcalarıydı. 

Yüzyılın büyük chanson şairleri içinde Jean Bodel ve Bertrand de Bar-

sur-Aube başta geliyordu. 

Jean Bodel (1165-1210), yüzlerce chanson de geste ve onlarca fabliaux 

yazmış bir şairdi. Chanson de Saisnes’inde Charlemagne’nin Saxonların 

kralı Widukind’la savaşını işledi. Jeu de Saint Nicolas adlı mucize oyu-

nunda Müslümanlara karşı Aziz Nicolas’ın heykeline dua ederek zafer ka-

zanan Hristiyanları anlattı. 1200 yılında Arras’ta sahnelenen oyun, efendi-

sine sadakatle hizmet eden, yeri geldiğinde hac yollarının güvenliğini sağ-

lamak dinsizlere karşı savaşan şövalyelerin maceralı hayatlarını konu edi-

niyordu.  

Bertrand de Bar-sur-Aube (13.yy) Eski Fransızcayla çok sayıda chan-

sons yazmış bir Champagneliydi. Kendisine ait Girard de Vienne destanının 

girişindeki beyanına göre bir rahip olan şair muhtemelen Aymeri de Nar-

bonne, Narbonnais ve Beuve de Hantone adlı eserlerin sahibi idi.  
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Bu iki ozanın yazdıkları dışında kuşkusuz aralarında ünlü Chanson 

de Roland’ın da bulunduğu pek çok anonim chanson da bulunmaktaydı. 

 

Görsel 1. Chanson de Roland destanından bir sayfa 

Chanson de Roland (1170) İngilizlerin Beowulf’u, Almanların Nibelun-

gen’i veya İspanyolların Le Cid’i kıyaslanabilecek bir Fransız destanıydı. 

Eserde Charlemagne ordusunun komutanlarından Roland’ın Müslüman-

larla yaptığı Roncevaux savaşı, 4002 dize halinde anlatılmaktaydı. 15 

Ağustos 778’de genç kral Charlmagne’ın artçı kuvvetleri İspanya’dan dö-

nerken Baskların saldırısına uğramış ve aralarında Bretegna kontu Ro-

land’ın da bulunduğu çok sayıda kişi bu baskında ölmüştü. Ardından bir 

dizi başka olay, bitmek bilmeyen bir tempo halinde yaşanmıştı. Destanın 

bilinen en eski nüshası olan Oxford metninin 1170’te Turoldus adlı bir 

ozan tarafından yazıldığını bugün biliyoruz. Turoldus, haşmetli bir öf-

keyle çarpışanları da dindarca bir teslimiyetle ölenleri de hastalıklı gu-

rurla dile getirmekteydi.  

Huon de Bordeaux, 13. yüzyılın ilk yarısından kalma, bir başka chanson 

de geste idi. Hikâyede Charlemagne'nin oğlu Charlot’u kazara öldüren ve 

babasının gazabından kurtulmak için bir dizi imkânsız görevi gerçekleş-

tirmek zorunda kalan Bordeaux'lu Séguin'in oğlu Huon'un hikâyesi anla-

tılıyordu. 

Aiol ve Mirabel, en eski kopyası 1280’e ait olan Eski Fransızca anonim 

bir chanson’du. Şiirde genç şövalye Aiol, hileyle toprağını kaybeden baba-

sının şanını geri almak için Sofu Filip’in sarayına gidiyor, orada aşağıla-

malara uğruyor, ardından yolu Pamplona'ya düşüyor; oranın Müslüman 

emirinin kızı Mirabel'e âşık oluyor, birçok maceradan sonra vaftiz olan 

sevgilisi Mirabel ile evlenmeye muvaffak oluyordu. 
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Chanson d'Antioche, alexandrine vezninde yazılmış 9000 dizelik bir 

chanson de geste'ydi. Bu yarı-tarihsel destanda Birinci haçlı seferinde (1097) 

Antakya ve Kudüs’ün Müslümanlardan kurtarılışı anlatılıyordu. 

 

3.2.2. Courtois Romans’lar ve Saray Edebiyatı 

Courtois romans (saraylı romansı), aslında chanson geleneği içinde sa-

yılabilecek, ama küçük biçimsel ve tematik farklarla onlardan ayrılan bir 

edebi türdü. Bunlar, aslında sözlü kültürle büyümüş kaba saba feodal bey-

leri eğlendirmek için yazılmış peri masallarıydı. Yürekli prensler, cesur 

şövalyeler büyüler, devler, sihirli şatolar ve hayali şark ülkeleriyle dolu bu 

masallar, Romans geleneği boyunca var oldular.  

Görünüşe göre bu manzum romans’lar, 13. yüzyılda çalınıp söylen-

mek için değil, okunmak için yazılmışlardı. İlkin güney Fransa sarayla-

rında ortaya çıkmış, ama zamanla kuzeyli feodallerin dünyasına yayıl-

mıştı. Güneyin mamur saraylarında ortaya çıkan bir kibar saray adamı 

olarak şövalye, tanrı aşkı veya senyörü uğruna değil; sevdiği kadın 

(Dame) uğruna dövüşen bir adamdı. Gerçekten de Avrupa edebiyatında 

kadın, ilk kez bu metinlerde başköşeye oturtuluyordu. O kadar ki dere-

beyi ile onun hizmetkârı olan şövalye hiyerarşisinin yerini, sevilen kadın 

ve onun hizmetkârı şövalye hiyerarşisi almıştı. Çağın şövalye idealizas-

yonu da değişmişti. O artık yiğitlik ve sadakat yanında zarafet, sabır ve 

ağzı sıkılık gibi yeni erdemlere sahip olması gereken bir adamdı. Bu deği-

şikliğin ardında pek çok edebiyat tarihçisi, farklı bir gelenek aradı. Kimi-

lerine göre bu açık bir Breton (Kelt) etkisi idi; kimilerine göre ise bu etkinin 

temellerinde ünlü Romalı şair Ovidius’un âşıkane şiirleri vardı. Kimile-

rine göre de kadının yücelten bu yeni nezaketin altında Endülüs şiir gele-

neği aranmalıydı. 

Nitekim bunlar konularına göre Breton materyali, Frank materyali ve 

Roma materyali şeklinde üç gruba ayrılıyordu. Bunlardan Frank materyali 

ya da Karolenj döngüsü, yukarıda da uzunca anlatıldığı üzere ortaçağ şö-

valyelerinin maceralarını anlatan chansons de geste’ler ve lirik manzum ro-

mans’lardan oluşuyordu. Mevzuları genellikle Frankların kralı Charle-

magne ve oğlu Louis devrine ait olaylardan alıyordu.  

Roma materyali ise Greko-Roman tarihine ait döngüleri anlatmaktaydı. 

Troia’dan sağ kurtulan Aeneas'ın maceraları, İskender’in veya Jul Sezar’ın 

zaferleri Roman d'Alixandre, Roman de Troie, Roman de Thèbes, Eneas ve Tro-

ilus ve Criseyde gibi anlatılarda dile getirilmişti.  
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Bernaylı Alexander, Büyük İskender miti etrafında Fransızca yazılmış 

ilk şiirlerden biri olan Le romans d'Alexandre'i yazan bir 12. yüzyıl Norman 

şairiydi. Eser, 12 heceli alexandrine kalıbında yazılmıştı. Thomas de Kent 

ünlü bir Roma materyali şairiydi. Bu 13. yüzyıl Anglo-Norman şairi, bu-

gün daha ziyade ünlü eseri Alexander romance ile hatırlanır. Aynı yüzyıla 

ait bir trouvère olan Jacques Bretel Fransız orta çağının şaheseri sayılan 

4,500 dizelik Le tournoi de Chauvency’yi (1285), Chiny kontu 5. Louis’nin 

huzurunda altı günde okumuştu.  

İsimsiz şairlere ait olan şu üç eser de çağın Roma materyalinin önemli 

edebi duraklarıdır. Roman des sept sages (Yedi bilgeler romanı), Roma im-

paratoru Vespasyan’ın karısı ve üvey oğlu arasındaki çekişmeyi ve veli-

ahtın yedi gün boyunca hikâyeler anlatarak imparatoru oyalayan bilgeler 

sayesinde hayatını kurtarışını anlatıyordu. Partonopeus de Blois, ünlü 

psyche efsanesinin bir uyarlamasına dayanan bir 12. yüzyıl romansıydı. 

Aucassin ve Nicolette’te ise Arap bir tutsak olan Niceolette ile bir kontun 

oğlu olan Aucassin’in tüm engellemelere rağmen kavuşmaları anlatılı-

yordu. 

Breton materyali ya da Breton lay ise İngilizlerin efsanevi kralı Arthur 

ve şövalyeleri ile ilgili edebi döngüye ait hikâyeleri içerirdi. Bu efsanevi 

Kelt kökenli kral, Saksonlara karşı savaşmıştı. Breton lay’ler aslında orta-

çağ Fransız ve İngiliz edebiyatının şövalye romanslarıydı. 600-1000 dizelik 

Kelt motifleri ile dolu bu şiirler genelde şövalyeleri doğaüstü güçlerle sa-

vaşırken anlatırdı. Kelimenin kökeni muhtemelen “şarkı” anlamına gelen 

Eski Yüksek Almanca leich veya İrlandaca laid’di. Arthur efsaneleri de za-

ten Galler, Cornwall ve İrlanda kökenli mistrel’lerce arp eşliğinde söylenen 

parçalara dayanıyordu. Bilinen ilk lay, Robert Biket'ın (1175) 12. yüzyıla 

tarihlenen ve kocalarını aldatma maharetini boynuzdan içki içme egzer-

sizleriyle kazanan kadınları anlatan Lai du Cor’uydu (Boynuz şarkısı). İn-

giltere’de meskûn Fransız şaire Marie de France’ın lay’leri ise 1170’lere ta-

rihleniyordu. 

Breton romansları, 12. yüzyılda yaşamış bir trouvère olan Chrétien de 

Troyes (1135-83) ile tüm Avrupa’ya yayıldı. Champagne kontesi Marie’nin 

koruduğu bu şair, Fransızların ilk romancısı daha doğrusu romans’çısı sa-

yılır. Onunla Breton romansları mistik bir boyut kazanmıştır. Bugüne dek 

sekizli heceyle yazılmış beş eseri ele geçmiştir. Erec ve Enide ilk ozanın Art-

hur romansıydı. Uzun ve dolaşık courtois temalardan çıkan eserin anafikri 

“kadına aşk erkeğe macera yaraşır” şeklindeydi. Lancelot ou le Chevalier de 

la charrette (Arabalı şövalye Lancelot) efendisi Arthur’un kaçırılan karısı 
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Guenevre’i kurtarırken âşık olan bir şövalyeyi anlatıyordu. Breton ve Bi-

zans geleneklerinin bir arada bulunduğu Cliges’te bu defa aşkın zaferi an-

latılmaktaydı. Zorla Bizans imparatoruyla evlendirilen Alman kralının 

kızı Fenice, tüm engellemelere rağmen zekice tedbirlerle kral Arthur’un 

akrabası Cliges’e kavuşur. Flore ve Blanchefleur, Putperest bir kralın oğlu 

olan Fleur ve Hristiyan esire Blanchefleur’ün fantastik maceralarla dolu 

aşkını işliyordu. Yvain ou le Chevalier au lion (Aslanlı şövalye Yvain), sev-

diği kadının gönlünü yeniden kazanmak için perilerle savaşan bir şöval-

yeyi anlatıyordu. Arthur’un sarayında dinlediği bir hikâye üzerine tılsımlı 

bir çeşmeyi bulmak için yollara düşen Yvain’in çeşmenin koruyucusu olan 

bir şövalyeyi öldürüp karısıyla evlenmesini işlemekteydi. Perceval ou le 

conte du Graal ise oxzanın son eseriydi. Ünlü kutsal kâse ile ilgili olan bu 

macera, mistik alegorilerle ilerlemekte ve tam bir sonuca bağlanmamak-

taydı.  

Guiot de Provins (?-1208), Wolfram von Eschenbach’ın Parzival’inde 

adı kaynak kişi olarak “Kyot the Provençal” şeklinde geçen bir Fransız şö-

valyeydi. Hakkındaki söylencelere bakılırsa üçüncü Haçlı seferine katıl-

mış, hayatının kalanını da Cluny manastırında bir keşiş olarak tamamla-

mıştı. 

Conon de Béthune (1160-1219) de bir başka Fransız haçlı şövalyesi ve 

trouvère idi. Kaynaklar onun aynı zamanda Haçlılarca İstanbul’da kuru-

lan Latin İmparatorluğunun üst düzey komutanlarından biri olduğunu 

söyler. 

Robert de Born 13. yüzyılda yaşamış bir trubadurdu. Bazı İncillerde 

İsa’nın gizli öğrencisi ve öldükten sonra kanını kutsal kâseye cesedini de 

kendi için hazırladığı mezara koyan kişi olarak kabul edilen Aramatyalı 

Yusuf ve Kral Arthur efsanelerinde adı sık sık geçen büyücü Merlin hak-

kındaki şiirleri ile bilinirdi. 

Renaud de Beaujeu aynı yüzyılda yaşamış ve daha çok Arthur ro-

mansları ile tanınan bir başka ortaçağ şairiydi. Yegâne eseri olan Le Bel 

inconnu, 6266 dizelik Eski Fransızca bir şiirdi. 

Tristan ve Yseut da Breton kaynaklı bir romanstı. Aşk ve görev arasın-

daki o ezeli gerilimi işeyen bu hikâye, iki ayrı şair tarafından işlendi. 

Anglo-Norman şairi Thomas (1155-70) ve Norman şairi Beorul (12.yy) bu-

gün kısmen elde olan eserleriyle hikâyeyi bugünlere taşıdılar. 
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3.2.3. Trubadur Lirik Şiiri 

Provençal edebiyatı, 12. yüzyılda kuzeybatı İtalya ve Fransa’da konu-

şulan ve bir çeşit Latince ve yerel ağızlar karışımı olan langue d’Oc yani 

“Oc dili”iyle verilmiş bir edebiyattı. Bu aslında güney Fransa’da Latince-

nin Frankların diliyle karışmasından oluşmuş yerel bir dildi. Altın çağını 

12. asırda yaşayan Provençal edebiyatı, ilkin 11. asırda Güney Fransa 

France, Katalanya, Galiçya, Kastilya ve Kuzey İtalya’da bir anda başla-

mıştı. Bir görüşe göre güney Fransa’daki bu lirik edebiyat, Toulouse kon-

tunun çevresinde ve daha ufak saraylarda yeşermişti. 12. yüzyılda iyice 

parlayan bu şiir geleneği bir kuzeyli derebeylerin güneye saldırıları ile 

sönmüştü. 

Trubadur geleneği, söz konusu edebiyatın içindeki en güçlü edebi gele-

nekti. Provençal diliyle yazılmış lirik şiirleri halk önünde icra eden truba-

durlar; yerel ideallerle, konusu din, şövalyelik, aşk ve sosyal hayat olan bir 

janr ortaya koydular. Esasen onlara orta ve güney Fransa’da troubadour, 

kuzey Fransa’da trouvère deniyordu. Sonrasında tüm Avrupa’ya yayılan 

bu geleneğin temsilcilerine Galiçya’da, trovador, İtalya’da travatore, Al-

manya’da minnesanger, İngiltere’de harper ya da minstrel deniyordu. 

Kimilerine göre trubadurların kökeni soytarılardı. Güldürme işinde 

fazla muvaffak olamayan bazı soytarılar, özellikle Kuzey Fransa’da bir çe-

şit savaş hikâyesi olan chansons de geste’ler söylemeye başlamışlardı. Bun-

lar bildiğimiz anlamda saray soytarıları değil; profesyonel ortaçağ şov-

menleriydi. Kimi zaman bir asilzade konağında, kimi zaman ise bir Pazar 

yerinde parlak elbiseler içinde ve enstrüman eşliğinde hikâyeler anlatır, 

rol oynar, sihirbazlık ve akrobasi yaparlardı.  

Bu gelenek, bazı kaynaklara güney Fransa’da kendilerine trobar diyen 

(Oc. trobar, “buluş”) bir grup şairle başladı (URL-2). Bunlar bey konakla-

rında çalıp söyleyen gezgin şairlerdi. Onların şiirlerini icra edenlere ise 

jonglör deniyordu. Kimilerine göreyse trubadur geleneği 11. yüzyılda Ka-

talanya’da trovador adıyla başladı ancak kısa sürede Fransa’ya yayıldı. Bi-

linen en erken örneğinin 10. yüzyıla ait bir hukuk kitabının arka sayfa-

sında bulunan 17 dizelik “Tomida femina” adlı şiir olması da Katalan teo-

risini destekliyordu. Bazılarına göreyse başarısız Haçlı Seferlerinin ardın-

dan gücünü yitiren kiliseye karşı 12. ve 13. yüzyılda yükselen bir halk şiiri 

geleneğiydi. Kilisenin vazettiği hak, adalet, dürüstlük ve fakirlerin göze-

tilmesi ideallerine karşı trubadurlar; kendilerini himaye eden feodal bey-

lerin chivalry anlayışını yücelten güzellemeler ve koçaklamalar yazıyor-

lardı. Bir başka iddiaya göre ise ilk trobar’lar Hristiyan şehirlerinde çalıp 
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söyleyen Arap çalgıcılardı. Trobar’ın Arapça tarab’dan (Ar. “müzik yoluyla 

kendinden geçme”) türemiş olabileceği (URL-1) dolayısıyla bu üslubun il-

hamının Endülüs’te olabileceği de ileri sürüldü. 

Bilinen ilk trubadur Aquitaine Dükü 9. William (1071-1126) olarak bi-

linen Guilhèm de Peitieus'tur. Ventadorn'lu II. Eble, bir başka öncül olarak 

kabul edilir. 12. yüzyılın ilk yarısında az sayıda trubadur görülür. Ancak 

sonlarında doğru tam bir patlama yaşanır. Nitekim bugüne kalan eserlerin 

neredeyse yarısı 1180-1220 dönemine aittir. Gelenek batı Aquitaine'dan ve 

Gascony'de başlayıp, oradan doğu Aquitaine’ya ve Provence'a yayılmış-

tır. 13. yüzyıl başlarında önce İtalya'ya, ardından Katalanya'ya, oradan da 

modern İspanya'nın geri kalanına ve Portekiz'e yayılır. Geleneğin 

Fransa’da sonunu getiren ise 1230'larda İmparator II. Frederick'in saray 

trubaduru Guilhem Figueira’nın deyişiyle “Engerek Roma kilisesi”nin 

başlattığı tedhiş eylemleri olmuştu. Gerçekten de Katolik kilisesi Béziers 

(1209) ve Albigensian (1229) katliamlarıyla tek tanrıcı Katharlar’ı adeta 

yok etmişti. Güney Fransa trubadurlarının sayısı bu olaylardan sonra iyice 

azalmıştı. Zira trubadurlar Kathar/Albigenlerin yoğun olarak yaşadığı İs-

panya-Fransa sınırındaki feodal beylerin etrafında kümelenmişlerdi. Ni-

hai darbe ise kuşkusuz 1348’deki büyük hıyarcıklı veba salgını ile gele-

cekti.  

Bu gelenek kuşkusuz başlarda yoğun bir mizah ve çiğ bir sosyal hiciv 

içeriyordu. Ancak 11. asırda Katalanya, Kastilya ve İtalya’da hatırı sayılır 

hamiler buldukça; giderek şövalye ruhu, saray aşkı ve kalıplaşmış metafi-

zik ana temalar etrafında üst sınıfların eğlence aracına dönüştü.  

Dante Alighieri’nin De vulgari eloquentia’sında tatlı bir hatıra şeklinde 

bahsettiği trubadurlardan bugüne yaklaşık 2.600 şiir ve 450 kadar da vida 

kaldı. Onlar aşkı, o güne kadar kimselerin ifade etmediği şekilde ele alı-

yorlardı. Aşk ne şehvete dayalı eros, ne tanrı muhabbetine dayalı agape, ne 

de yalnızca şefkat ve sevgiye dayalı philia idi. Aksine içinde bu üç sevme 

tarzından da bir şeyler bulunan bir fin amor’du. 

Trubadurlar kendi şarkılarını; jongleurs (icracılar) ve cantaire (şarkıcı) 

ise onların şarkılarını seslendirirdi. Arnaut de Maruelh gibi patronların 

kendi bestelerini çalıp söylettiği özel çalgıcıları ve joglar et cantaire Pisto-

leta’ları vardı. Bunlar bir çeşit haberciydi, şairle sevgilisi arasında şiir ta-

şırlardı. Genellikle soylu bir haminin yanında kalır ve şarkılarıyla sarayını 

eğlendirirdi. Sadece eğlence amaçlı değil, propaganda, patronu övme, 

düşmanlarıyla alay etme, savaşlarını teşvik etme, ahlâk ve görgü kuralla-

rını öğretme, din birliğini sağlama gibi amaçlarla da çalıp söylerlerdi. 
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Trubadur performansı, sadece saraylarda ve konaklarda değil, yarış-

malarda da icra edilirdi. En ünlü yarışmalar, 14. ve 15. yüzyıllarda Toulo-

use'da Consistori del Gay Sabre tarafından, Lleida'da Aragonlu IV. Peter 

ve Consistori de la Gaya Sciència tarafından düzenlendi. Monge de Mon-

taudon'un vida’sında geçtiğine göre bir şiiri için Aragonlu II. Alfonso’dan 

değerli bir av şahini almıştı.  

Vida, (Oksitçe “hayat”) trubadur veya trobairitz’lerin chansonnier ki-

taplarında yer alan kısa mensur veya manzum hayat hikâyeleriydi. Şairin 

kökenini, aşklarını ve eserlerini anlatan bu kısa biyografilerde verilen bil-

giler kuşkusuz pek güvenilir şeyler değildi. İlk örneklerinden biri 

İtalya’da Uc de Saint Circ tarafından verilen vida’lara sonradan şiirlerin 

yazılma nedenini anlatan razo’lar da eklendi. Okça “sebep” anlamına ge-

len razo, aslında o şiirin nasıl doğduğu ve nasıl bestelendiğine dair bilgiler 

içeren bir çeşit mensur girişti. 

Trubadurlar, şiirlerini chansonnier denen kitaplarda toplarlardı. Çok-

lukla chanson’lardan oluştuğu için bu adı alan bu içeren chansonnier’ler, 

nadiren şiirler hakkında kısa açıklama ve eleştiriler de içerirlerdi.  

Trubadur şiirleri chansonlara göre daha kısaydı. Çünkü çağ değiş-

mişti, halk daha kısa ve gerçekçi şiirler istiyordu. Bu şiirler trobar leu, ric 

trobar ve trobar clus yani “aydınlık üslup”, “zengin üslup” ve “kapalı üs-

lup”tan biriyle yazılıyordu. En popüler edebi form ise canso’ydu. Soylu 

aşk şarkıları olan canso’lar yüksek bir ciddiyet ve üslupla söylenirdi. An-

cak sonradan İtalya’da özellikle trobairitz’lerin söylediği sirvente ve 

tenso’lar da popüler oldu.  

Tenso iki farklı şair tarafından yazılan ve konuları farklı perspektifler-

den savunan aşk ve ahlak şiiriydi. Tenso’nun en önemli ve sevilen formu 

ise partimen idi. Bir diğer yaygın alt form olan cobla esparsa ise iki 

stanza’dan oluşan bir çeşit atışmaydı. Sirvente (servis) adı verilen satirik 

şiirler, hiciv edebiyatının birer örneğiydi. Bunlarda feodal beyler ve klerji 

sınıfı acımasızca yerilirdi. Dansa’lar, dans için yazılan popüler şarkılardı.  

Descort ise (uyumsuz şarkı) birçok dilin bir arada kullanıldığı oldukça 

melodik bir türdü. Escondig, âşık olunan kadından dilenen özürleri ve sı-

ralanan mazeretleri anlatan bir tür canso’ydu. Gap, kahramanlık ve cesaret 

şiiri iken; pastorela‘larda şövalye ve çobanların asude hayatı anlatılırdı. Son 

olarak planh’larda acı bir olayın veya bir ölümün ardından yakılmış ağıtlar 

dile gelirdi. 
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Görsel 2. 13. yüzyıldan kalma bir chansonnier yazması üzerinde Mar-

cabru'nun vidası ve minyatürü. 

Şimdi trubadur geleneğinin şairlerine kronolojik olarak yakından ba-

kalım. Bilinen ilk Provençal trubadur Eble le Chanteur’dan geriye hiçbir 

şiir kalmadı. 12. yüzyılda yaşamış Peire Vidal‘ın bestelenmiş 45 şiiri bu-

gün eldedir. Yine ilk trubadurlardan olan Marcabru (1130-50), anlattıkla-

rına bakılırsa Gaskonyalı fakir bir kadının oğluydu. Zamanının ahlaki dü-

şüklüğünü yerden yere vurduğu 40’a yakın şiirinde şehvet düşkünü lort-

lara da kocası Haçlı Seferleri’ndeyken rahat durmayan köylü kadınlara da 

acımadı. Colin Muset (1210-70) kaleden kaleye dolaşan bir jongleur’dü. 

Muset, şiirlerinde saraylı aşkından ziyade meslektaşlarının avare yaşa-

mını cahil keşişleri, açgözlü aristokratları anlattı. Bu yönüyle Gotik dö-

nemde zirveye çıkacak olan Goliard edebiyatının erken bir temsilcisi gi-

biydi. 

Rigaut de Berbezilh (1140-63), hakkında yazılmış vida’ya göre Barbe-

zieux kalesinde görevli fakir bir şövalyeydi. İçlerinde “Atressi com l'ori-

fans”ın da yer aldığı 15 kadar şiirinde Marcabru’nun tesiri açıkça belli olu-

yordu. O da kendisinden sonra gelen Sicilya Okulu şairleri üzerinde ol-

dukça etkili oldu. 

Gapençaisli jonglör ve trubadur Albertet de Sestaro (1194-1221), ha-

yatının büyük kısmını İtalya'daki Savoy, Montferrat, Malaspina, Cenova 

ve Este saraylarında geçirdi. Ondan kalan 23 şiirden biri zamanının tanın-

mış şairelerinden Savoylu Beatrice'e yazılmıştı. 

Bernart de Ventadorn (1135-94), trubadur şiirinin zirve şairlerinden 

biriydi. Kançon adı verilen formu daha resmi bir tarza dönüştürmesi; tro-

bar leu tarzını popülerleştirmesi ve bu yolla yüzyıl boyunca taklit edilecek 

olan saray aşk şiiri formunun öncüsü olmasıyla hatırlanır. Bernart, kadını 

bir anda hem bir ilahi varlık hem de erkeğin ilk günahının sorumlusu 
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Havva olarak tasvir edişiyle sonraki şiir geleneğini çokça etkilemiştir. Ça-

lışmalarındaki bu ikilik, "zarif, esprili ve cilalı" bir ortamda tasvir edilmiş-

tir. 

Cercamon (1135-?), gerçek ismi de dâhil hakkında herhangi bir biyog-

rafik bilgi bulunmayan ilk trubadurlardan biridir. Muhtemelen hayatının 

büyük bir kısmını Aquitainyalı 10. William’ın sarayında Gaskonya do-

ğumlu bir soytarı idi. O aynı zamanda Provençal edebiyatının bir ağıt türü 

olan  planh’ın, bir atışma formu olan tenso’nun ve hatta sirvente türünün 

de mucidiydi. 

Arnaut de Mareuil bugün geriye 20 kadar şiiri kalış bir 12. yüzyıl tru-

baduruydu. Şiirlerine bakılırsa önceleri fakir bir rahipken, jongleur oldu 

ve Toulouse’a yerleşti. Yine şiirlerinden anlaşıldığına göre Toulouse kontu 

V. Raymond’un kızı kontes Azalais’in aşığıydı. 

Peire Cardenal (1204-72) soylu bir ailenin çocuğu olarak kilise eğitimi 

almış bir trubadurdu. Bugüne kalan 96 sirvente’sinde ruhban sınıfı için-

deki çürümeyi sözünü sakınmadan anlattı. “Clergue si fan pastor” adlı şi-

irinde kutsal çoban kisvesiyle sürüye dalan riyakâr rahipleri yerden yere 

vurdu. ‘Divaneler beldesi’ şiirinde kalbinden tanrı korkusu silinmişler ile 

ruhu olgunluğa ermiş bir kişinin mücadelesini anlattı.  

Diğer bir Gaskonyalı trubadur da Bernart de Ventadorn ve Marcabru 

gibi isimlerle aynı ekole mensup olan Marcoat idi. Bugün elde olan ve 

“Mentre m'obri eis huisel…” dizeleri ile başlayan sirventes’i hala çokça se-

vilir.  

Petrarch’ın “gran maestro d'amore” (aşkın büyük ustası) olarak andığı 

Arnaut Daniel (1180–1200) de çağın en parlak şairlerindendi. Vida’sına 

göre Périgord’daki Ribérac kalesinde doğan Arnaut, 6 dizelik 6 stanza’dan 

oluşan sestina formunun da mucidiydi.  

Blaye prensi Jaufre Rudel (12. yy) 1147’deki ikinci Haçlı seferinde 

öldü. Trubadur şiirinin ana temalarından amour de loin (uzaktan sevme) 

etrafındaki şiirleriyle bilinirdi. Efsanevi hayat hikâyesine göre Haçlı sefe-

rine de güzelliğini Kudüs’ten dönen hacılardan duyduğu Tripoli kontesi 

Hodierna’yı görmek için katılmıştı.  

Benoît de Sainte-Maure‘in (?-1173) 40,000 dizelik Le roman de Troie 

(Truva romansı), Truva savaşını anlatan bir ortaçağ epiğiydi. Chronique des 

ducs de Normandie (Normandia dükleri tarihi) ise şairin bir diğer epik ese-

riydi. 
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Gaskonyalı trubadur Arnaut de Cumenges (1218-46) Albigensian kı-

yımına katılmış bir şövalyeydi. “Be·m plai us usatges…” dizesiyle başla-

yan sirvente’si ile bugün hala erbabının hafızalarındadır.  

Avignonlu haham David Ha-kohen (13.yy) de trubadur geleneği için-

deki İbranice dini şiirleri ile tanınır. Muwaşşah formunda yazdığı Hish-

taḥavi u-birkhi (Sükûnet ve şükür) adlı şiiri, kıvrak tekniği ve ironik üslu-

buyla ibadet edenlere sükûnet telkin ediyordu.  

Son Oksit trubadurlardan Guiraut Riquier (1230-92) feodal beylerin 

saraylarında Yahudi trubadur Bonfilh ile beraberce yaptıkları atışmaları 

ile bilinirdi. 

Genç yaşına rağmen oldukça meşhur ölen Sarlatlı trubadur Elias Cai-

rel (1204-22) katıldığı altıncı Haçlı seferinden sonra hayatı hep asilzade sa-

raylarında geçmiş ve bir daha batıya dönmemiş bir trubadurdu. Aslen 

zırh ustası olan Cariel’den geriye bazı tensolar, descortlar, sirventeler ve 

Haçlı şarkıları kaldı. 

Viennoisli trubadur ve jongleur Guillem Magret (1195-1210) çoğu bes-

teli sirvente ve canso’ları ile değil, vida’sında nakledilen ve dolandırıcı ve 

ayyaş bir hancı olarak karıştığı olaylarla bilinirdi.  

Garin d'Apchier bir kale muhafızı ve trubadurdu. Hayatı kesin olarak 

tarihlendirilemez ise de vida’sına göre "yiğit ve iyi bir savaşçı... yakışıklı 

bir şövalyeydi. Aşk ve yiğitliğe dair bilinmesi gereken her şeyi bilirdi." 

Geriye kalan üç sirvente’sine bakılırsa gayet lirik ve âşıkane bir üslubu 

vardı. 

.Jean Renart 13. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir Norman trouvère 

idi. Kendisi ve hayatı hakkında başka hiçbir şey bilinmez. Ona atfedilen 

üç eserden ikisi olan birer “L'Escoufle” ("Uçurtma") ve “Guillaume de 

Dole” birer şövalye romans’ıdır. “Lai de l'Ombre” ise gerçekçiliği ve psiko-

lojik kavrayışıyla öne çıkan bir lai’dir.  

Austorc d'Aorlhac (1250-?), yalnızca bir sirvente'si bugüne kalmış bir 

trubadurdu. "Ai! Dieus! Per qu'as facha tan gran maleza" diye başlayan bu 

şiirde 9. Louis’nin yedinci Haçlı seferindeki mağlubiyetini işledi.  

Crestiantat vey del tot a mal meza - Görüyorum ki, Hıristiyanlık kötü bir 

darbe almış; 

tan gran perda no cug qu'ancmais fezes- öyle büyük bir kayba nasıl uğ-

radık, bilmiyorum; 
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per qu'es razos qu'hom hueymais Dieu descreza – Mantıklıdır bu yüzden, 

Tanrı'ya imanımızı terk etmemiz. 

e qu'azorem Bafomet, lai on es, - artık Muhammed'e ibadet edersiniz ora-

larda  

Tervagan e sa companhia - Tervagan da arkadaşları da (Lewent, 1964: 

302). 

Reims’li Minstrel hakkında 13. yüzyılda yaşadığı dışında hiç bir şey 

bilinmez. Adı bile bugün malum değildir. Le Récit d'un ménestrel de Reims 

adlı eseri, 1150'lerden 9. Louis dönemine kadar manzum-mensur karışık 

bir Fransa tarihidir. Fıkralar ve hicivli öykülere dolu eserde hem sur içinde 

yaşayan soyluların hem de sur dışındaki şehirlilerin gündelik hayatına 

dair canlı detaylar bulunur. 

Peire Lunel de Montech (1326-84), gençliğinde şiirler yazmış Toulou-

se'lu bir avukat ve yazardı. Bugün elde olan bir canso, bir Haçlı şarkısı, bir 

sirvente, bir ensenhamen ve bazı ahlaki cobla’lar (beyit), onun epeyce zen-

gin bir edebi kültürü olduğunun kanıtıdır. 1326 tarihli Haçlı şarkısında 

Kral IV. Charles'ı bir Haçlı seferi vaat ettiği ve hiçbir şey yapmadığı için 

eleştirir. Sirventlerinde büyük Veba salgının hüznü saklıdır. Ensenhamen 

del garso'sunda ensenhamen türünde şiirler yazmak isteyen bir çocuğa 

tavsiyelerde bulunur. 

Trubatrizler, esasen 12 ve 13. yüzyıllarda yani trubadur şiirinin kadın 

temsilcileri olarak sayıca epeyce fazlaydı. Bu geleneğin ne kadar benim-

sendiğini gösterir. Kaynaklara göre Kont Isoard de Diá’nın kızı Kontes Be-

atritz de Dia (?-1212) muhtemelen ilk trubatritzlerdendi. Bir başka trubat-

riz Alamanda‘nın bugüne kalan tek eseri Giraut de Bornelh ile birlikte yaz-

dıkları “S'ie us qier conseill, bella amia Alamanda” adlı tenso’ydu. Adının 

trubatriz Lombarda gibi şairelerin eserlerinde sıklıkla geçmesi, zama-

nında önemli şaire olduğunu gösterir. 

Iseut de Capio (1140-?), Gévaudanlu soylu bir trobairitzdi. Ondan ge-

riye Almusc de Castelnau ile beraberce yazdıkları bir tenso (ya da Oksit 

dilindeki adıyla kobla esparsa) kaldı. Gui d'Ussel, (1195–?) kısa ömrüne 8 

canso, 2 pastorel, 2 cobla, 8 tenso ve nihayet Maria de Ventadour’la beraberce 

yazdıkları birkaç partimen sığdırmış bir şairdi. Adı pek çok vida’da geçen 

Marie de Ventadour (1222-?) hem bir trobairitz hem de edebiyat hamisi 

olan soylu bir kadındı. Bilinen ilk trobairitzlerden olan Tibors de Sarenom 

(1130-98) ise Fransa’nın Tiburge bölgesinden bir şaireydi.  
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13. yüzyılda yaşamış Auvergneli Castelloza, hakkında yazılmış 

vida’ya göre Haçlı Seferleri’ne katıldığı için Turc de Meyronne olarak bili-

nen bir lordun eşiydi. Ne var ki Castelloza, daha ziyade Arman de Brion 

adlı bir şövalye ile yaşadığı tutkulu aşkı muhafazakâr bir dille anlattığı 

canso’ları ile tanındı. 

Trobairitz Bieiris de Roman’dan (13.yy) geriye Mary adlı bir kadına 

yazılmış Na Maria, pretz e fina valors (Lady Maria, vicdanına ve şanına..) 

adlı canso kaldı. Saraylı aşkı üslubuyla yazılmış ve sevici imalarla dolu 

olsa da Meryemana’ya yazılma olasılığından dolayı durumu kurtarı-

yordu. 

Trobairitz Gormonda de Monpeslier (?-1229) papalık düşmanı Guil-

hem Figueira’ya karşı yazdığı Greu m'es a durar ile ilk Fransız kadın politik 

şairi ünvanını hak etti. Dörüncü Haçlı seferinin başarısızlığı üzerine saldı-

rıya geçen Hristiyan heretikleri kâfirlikle suçlayan şiirde heretik cemaat-

lerin İslam’dan bile tehlikeli olduğunu savundu. 

3.2.4. Goliard Geleneği 

Goliard’lar esasında ortaçağda Latince hicivler yazan genç rahipler ve 

üniversite talebeleriydi. Goliard ve vagabond adı verilen kilise kaçkınları, 

şiirlerinde o dönemde hala birer dini kurum olan üniversitelerin yozlaş-

masını, manastır yolsuzluklarını, piskoposlar arasındaki çekişmeleri ve 

rahiplerin dışarıdan gayet saygıdeğer görünen günlük hayatlarını işliyor-

lardı. Latinceyi şiir yazacak düzeyde bilen bu zümre, tıpkı trubadurlar 

gibi gezici şarkıcılar olarak sanatlarını icra ediyorlardı. Yüce ve soylu er-

demleri yücelten şövalye romanslarının tam aksine bu zümre, kendi 

vagrant ve vagabont (serseriyane ve avare) yaşantılarını yansıtan bir edebi 

kültür ortaya koydular. Şiirlerini genellikle içki şarkılarına güfte olsun 

diye yazarlardı. Onların terennüm ettikleri aşk, yüce değil; tensel bir aşktı.  

Sonradan komedyanın gelişmesinde de büyük payı olan soytarılar şen-

liği, genç papazların yaşlı papazları ve kilise kurallarını alaya aldıkları, pa-

gan ayinlerini hatırlatan burleskvari etkinliklerdi. Bu gelenek 16. yüzyıla 

kadar da kilise tarafından zapturapt altına alınamadı.  

Goliard’lar kilise metinlerini çarpıtarak sert hiciv şiirleri yazdılar. Ki-

lisenin asırlardır değişmeyen tanrı anlayışına, kilise okullarında doğup 

oradan üniversitelere sirayet eden skolastik felsefeye ve papanın konu-

muna saldırıyorlardı. Kuşkusuz bu karnavalesk bir şiirdi ve kökleri Yunan 

şarap tanrısı Bachus ve Dionisos adına düzenlenen çılgın eğlencelere gidi-

yordu. Bunu yaparken Vulgate'dan alınma ayetleri çarpıtarak şiirlerinde 
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kullanmaktan; Deus yani Tanrı’nın adını kumar tanrısı Decius’la değiştir-

mekten çekinmiyorlardı. 

 

Görsel 3. Carmina Burana üzerindeki çarkıfelek tasviri. 

Ünlü goliard şiirleri koleksiyonu Carmina Burana, 11-13. yüzyıllara ait 

254 manzume ve oyun içeren bir el yazmasıdır. Ekseriyetle halk şarkıları, 

aşk şiirleri veya içki baladlarıyla dolu olan eser clerici vagantes’ların (gez-

gin din adamları) adına soytarılar şenliği ya da eşek bayramı dediği karna-

vallarda söyledikleri şiirlerden oluşuyordu. Ortaçağ Latincesi, Orta Yük-

sek Almanca, Eski Fransızca ve Provençal dili ile yazılmış bu açık saçık ve 

satirik metinlerde dönemin Katolik kilisesi kıyasıya eleştirilmekteydi.  

Missa Potatorum Latin Katolik kimliğini alaya alan bir hicviyeydi. Of-

ficio lusorum (Kumarbazlar komünyonu) aslında Katolik ayinlerini parodi-

leştiren bir diğer eserdi. Buradaki şiirlerden biri olan “Gaudeamus Igitur” 

sonraki yüzyıllarda oldukça meşhur bir öğrenci şiiri oldu. Carmina Cantab-

rigiensia (Cambridge Şarkıları) ise 11. yüzyıldan kalma 10 sayfalık bir 

başka goliard şiiri elyazmasıydı. 

Goliard şiirleri –her ne kadar bazıları Blouis’li Peter, Châtillon’lu Wal-

ter ve Archpoet gibi imzalar taşısa da- çoğunlukla anaonim şiirlerdi. 

Archpoet (1130-65), on kadar Latince şiirin gerçek adı bilinmeyen şairi 

veya şairesiydi. Şiirlerinin bazıları “İtiraflar” adıyla Carmina Burana’da yer 

alan şair, Orléanslı Hugh Primas ile birlikte (1090-1160) Goliard şiirinin en 

iyi temsilcisi idi. Hugh ise  Latince lirik şiirler yazmış bir Orléans’lıydı. O 

aslında çağdaşı Archipoeta ile birlikte geç Latin şiirinde yeni bir dönemin 

başlatıcısı kabul edilir. 

Châtillonlu Walter (12.yy) Latince yazan Fransız yazar ve teologdu. 

Paris Üniversitesinde Beauvais Stephe’in öğrencisi oldu. Öğrencilik yılları 
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boyunca sonradan Carmina Burana koleksiyonuna girecek çok sayıda La-

tince şiir yazan Walter’in en önemi eseri Alexandreis, sive Gesta Alexandri 

Magni adlı epik şiiriydi. İsa ile İskender'i aynı çağda göstermek gibi anak-

ronizmlerine (kasıtlı tarihsel saptırma) rağmen sonradan sıkça alıntılanan 

bir eser olacaktı. 

3.2.5. Didaktik ve Alegorik Gelenek 

Fransa’da 13. yüzyıl, bir çeşit bilimsel yenilenme çağıydı. Artık kilise 

ve vakıf okulları yeterli gelmemeye başlamıştı. Şövalye eğitim sistemi ye-

tersiz kalıyordu. Sonunda şehirler kendi okullarını açmaya başladılar. 

İlk üniversiteler Ortaçağ Avrupası’nda XI. ve XIII. yüzyıllarda şehirle-

rin gelişmesi ve yükselmesine koşut olarak, doğdu. İşte ilk üniversiteler, 

bu şehir okulları ve katedral okullarının bileşiminden doğmuştu. Örneğin 

Paris üniversitesi, Notre Dame Piskokoposluk okulundan türemişti. Bun-

lar esasen disiplinli ve sıkı okullardı. Müfredatlarında din dersleri az yer 

tutuyordu. Bu sebeple kiliseyle aralarında çatışmalar oluyordu. Matema-

tik, geometri, edebiyat gibi din dışı derslere özel bir önem verilmekteydi. 

Nitekim zamanla gerek buralardan yetişenler tarafından, gerekse bura-

larda yetişenlerin entelektüel ihtiyaçları için didaktik ve alegorik bir edebi 

gelenek doğdu. 

Bestiaire ve Lapidaire’ler didaktik hayvan ve mücevher betimleriydi. 

Philippe de Thaun'un (1125'e doğru) ve Guillaume de Le Clerc'in  (1210) 

bestiaire’leri, Rennes başpiskoposu Marbode’un 12.yüzyılda ilkin Latince 

olarak yazdığı Lapidaire’i türün kalburüstü örnekleriydi. Bilimsel eserler 

değillerdi ancak yoğun alegorik yanları ile ortaçağ ruhunu yansıtıyorlardı.  

Gerçekten de bu çağda her şeyin daha üstün planda yer alan başka bir 

şeyin simgesi olarak düşünüldüğü, maddi evrenin sadece tinsel evrenin 

bir aksi olduğu düşüncesinin aksiydi. 

Roman de la Rose (Gül romansı) ortaçağ Fransız edebiyatının başyapıt-

larından biriydi. Bugüne kadar ele geçen 200’den fazla el yazması kopya-

sına bakılırsa tam bir ortaçağ best seller’ıydı.  Rüya alegorisi tekniği ile ya-

zılan bir hüsnüaşk şiiri olan eserde kahraman Guillaume’un gördüğü bir 

rüyadan yola çıkılarak metafizik bir aşk anlatılıyordu. Eserin öğretici ve 

ahlaki yönleri ortaçağın yaygın anlatım aracı alegorinin sisleri ardına giz-

lenmesi, kuşkusuz o çağda çok daha ilginç ve seçkin bulunmuştu. Aslında 

bu, doğu edebiyatlarının mesnevilerini andıran son derece uzun bir 

eserdi. Birbirinden ayrı görüşlerde iki bölümden oluşuyordu. 
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Guillaume de Lorris (1200-40) 4058 dizeli ve 8 heceli ilk bölümünü 

yazdı. Bu bölümde aşk bir saraylı (courtois) aşkıydı. Bu bölümün konusu 

kısaca şöyleydi: Bir mayıs sabahı âşık (yani Guillaume) Deduit'nin (Zevk) 

bahçesine girer ve orada bulunan Gül’e gönlünü kaptırır. Bunun üzerine 

courtois aşkın kurallarını öğrenir ve Gül’ü elde etmek ister. Kendisine bu 

yolda Bel Accueil (İyi Karşılaşma) kılavuzluk eder. Raison (akıl) söz geçi-

remez aşıka; Danger (tehlike), Honte (utanç), Peur (korku), Malebouche 

(dedikodu), yolundan döndüremez onu. Bir ara Gül’e yaklaşır ve öper. Ne 

yazık ki Malebouche onları görmüş ve olup bitenleri herkese faş etmiştir. 

Bunun üzerine Gül bir şatoya, Bel Accueil ise bir kuleye kapatılmıştır. 

Jean de Meung (1240-1305) neredeyse 40 yıl sonra eserin ikinci bölü-

münü yazdı. Aşk burada, bir yüceliş değil, insani bir üreme dürtüsüydü 

sadece. Kadını tahtından indiren, saraylı modalarını hiçe sayan bir aşktı 

bu. Bu bölümde vaka şöyle devam ediyordu. Âşık gidip Ami’yi (Dost) bu-

lur. Ami saray töresine aykırı öğütler verir ona. Faux-Semblant’ın (Aldat-

maca) kurnazlığı ile Âşık’ın taraftarları şatoya geçerler, tehlikeler atlatırlar 

ama sonunda Danger, Honte ve Peur kaçmak zorunda kalır, Bel Accu-

eil’de Âşık’a gülü kopartır. Tam bu noktada şair uyanmaktadır. 

Johannes de Altavilla eserlerini yaklaşık 1180’lerde vermiş ahlakçı bir 

şairdi. Ona atfedilen tek eser, sekiz kanto’luk Latince bir şiir olan Architre-

nius'tur (“Ağıtlar prensi”). Şiir, klasik Latin vezinlerini ödünçleyerek ya-

zılmıştır. Hakkında bugün bilinen her şeyi, öğrencisi Melkleyli Gervase'in 

Ars poetica'sındaki (1210) ondan bahseden satırlara borçluyuz. 

Gilles de Corbeil (1140-?) bir saray hekimiydi. Ondan kalan dört tıbbi 

şiir ve ruhbanlık karşıtı satiri, Latin edebiyatının daktilik hegzameter vez-

ninde yazılmıştı. Bugün onu unutulmaz kılan eseri ise toplam 4,663 dize-

den oluşan ve Salerno tıp okuluna ait metotları tanıtan Compositorum me-

dicaminum’dur (1194). 

Gilles de Paris (1160-1224), didaktik bir şiir olan Carolinus’unu gele-

cekte Fransa kralı olacak Prens 8. Louis için yazmış ve ona ithaf etmişti. 

Alain de Lille (1128-1203) Lille'de doğumlu bir din adamı ve şairdi. 

Çoğu araştırma En dikkate değer eseri Boethius'un Felsefenin tesellisi’nden 

modellediği ve büyük olasılıkla 1160’larda yazdığı De planctu naturae 

(Doğa ovası) adlı eserdi. Bu manzum mensur karışık eserde doğa konuşu-

yor ve kendini Tanrı'dan daha aşağıda konumluyordu. En popüler eseri 

ise bir vaaz kitabı olan Ars praedicandi (Vaaz sanatı) idi. 
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Peire Bremon lo Tort (1177-?) bugüne iki aşk şarkısı bırakmış Vien-

noisli bir ozandı. “Mei oill an gran manentia”, katıldığı Haçlı seferi so-

nunda Suriye'den ayrılmaya hazırlananan ve memleketinde kendini bek-

leyen sevgilisini yad eden bir trubadurun ağzından yazılmıştı. 

Peire d'Alvernhe (1130-70) Auvergnat’lı bir trubadurdu. Bugüne ka-

lan yirmi kadar eseri trobar clus olarak bilinen ezoterik tarzda idi. Aynı za-

manda dini şarkı türünün de mucidi olan şair, bu türde altı şiir bıraktı; baş-

lıca temaları ise  din, ruh yüceliği ve sofuluktu.  

Canterburyli Reginald 12. yüzyıl başlarında İngiltere'de yaşamış bir 

Benediktin keşişiydi. Vita Sancti Malchi adlı ünlü Latince şiirinde antik Su-

riyeli keşiş Malchus'un hayatını epik bir tarzda anlattı. 

Golyat'ın kıyameti, 12. yüzyılda muhtemelen İngiltere veya Fransa'da 

yazılmış Latince bir hicviye idi. Şiirde isimsiz şair, bir yaz rüyası görüyor, 

rüyasında ünlü filozof Pythagoras’ın rehberliğinde ünlü gramerci Pris-

cian'dan hekim Hipokrat'a kadar klasik dünyanın bilginleri ve yazarları 

hakkında hızlı bir bakış kazandırıyordu. Ardından bir melek art arda 

farklı hayvanlara benzeterek papa, piskoposlar, rahipler, başdiyakozlar ve 

diyakozları tanıtıyordu. Şiire göre bu zümrenin en rezili, kuşkusuz açgöz-

lülüğü ve şehveti renkli ayrıntılarla anlatılan keşişlerdi. 

3.2.6. Tarih Yazıcılığı Geleneği 

Ortaçağ tarih yazıcısı, nesnel ve belgesel bir tarihçiden ziyade; duyup 

gördüklerini nakleden bir çeşit vakanüvistti henüz. Esasen 12. yüzyılda 

bu türden eserler, Latince olarak verilirken; Haçlı seferleriyle yerel halk 

dilinde de verilmeye başlanmıştı. Özellikle Villehardouin, Robert de Clari 

ve Joinville öne çıkan isimler olmuştu. 

Geoffroi de Villehardouin (1160-1212), Fransız edebiyatının erken dö-

nemlerine ait bir fabliaux şairi ve tarihçi idi. Historie de la conquête de Cons-

tantinople adlı eserinde 1204 yılında bizzat katıldığı bir Haçlı seferinin 

amacından saparak İstanbul’a yönelmesini haklı göstermeye çalışır. Keza 

Robert de Clari de aynı şekilde dödüncü Haçlı seferine katılmış ve izle-

nimlerini Historie de ceux qui conquirent Constantinople adlı eserinde anlat-

mıştır. Jean de Joinville (1224-1317), 9. Louis’nin ölümünden sonra onun 

hayatını anlatan bir eser yazmış bir şairdi. Ancak taşlamalarla dolu fabli-

aux’leri kadar, ölçülü vezinli romans’ları da vardı.  

Fransa’da 14. ve 15. yüzyıllar Yüzyıl savaşları’nın ağır etkisinde geçti. 

Tarih yazıcılığı 14. yüzyılda Froissart ve 15. yüzyılda Cominnes’le daha 

gerçekçi bir çizgiye evirildi. 
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Philippe de Commines (1447-1511) fabliaux ve manzum romansları 

ile de ünlü bir şairi ve tarihçiydi. Korkusuz Charles, 11. Louis, 8. Charles’ın 

seferlerini anlattığı 8 ciltlik Memories’i tarihi olayları neden-sonuç ilişkile-

riyle irdeleyen bir eserdi. Ardından onunla rekabet halindeki 11. Louis’in 

tarafına geçmiş, emri altında pek çok diplomatik görev yürütmüştü. Olay-

lar arasında sebep-sonuç bağı kuran, siyaset üzerine gerçekçi ilkeler vaze-

den ve Makyavelli gibi yöneticilere kurnazlık, kimseye güvenmeme ve 

oyalama gibi pratik öğütler veren bir tarzı vardı. Commines’in yapmacık-

sız ve aydınlık bir üslubu vardı. Bu yüzden pek çok edebiyat tarihçisi ger-

çek anlamda Fransa’nın ilk yazarı saydı. 

Jean Petit (1360-1411) Normandiya'daki Rouen Piskoposluğu'nda ça-

lışmış bir ilahiyatçı ve Paris Üniversitesi profesörüydü. Siyasi bir cinayeti 

savunurken kullandığı tiranı öldürme kavramıyla bugün hukuk literatü-

ründe adı bilinen bir isimdir. Kariyerine damga vuran olay ise Batı Skiz-

ması (Katolik kilisesinin bölünmesi) olayıdır. Konuyu ele alan “Compla-

inte de l’Eglise”adlı 322 dizelik şiirde (1394) Fransız kilisesinin tezlerini 

savundu. Şair aslında daha önce de bazı şiirler yazmıştı. “Disputation des 

pastourelles” (1388), “Livre du champ d'or”, “Livre du mucize de Basqu-

eville” (1389) ve “Vie de Monsieur Saint Léonard” gibi şiirlerinde zamanı-

nın toplumunun oldukça karamsar tablolarını çizmişti. 

3.3. Fransız Gotik Edebiyatı 

Gotik sanat, Avrupa’da Romaneskin içinden çıktı. Onu öncülünden 

ayıran şey, kurtuluş fikrinde saklıydı.  Romaneskin topyekûn kurtuluş fik-

rinden ziyade bireysel kurtuluş öne çıkarılıyordu. Mimari Gotik’te ise 

ilahi heybet, yatay değil; dikey mimariyle temsil ediliyordu.  

Kuşkusuz Gotik sanatı hazırlayan pek çok etmen vardı. Öncelikle 11. 

yüzyıl Avrupa’sında yağmacılık ortadan kalkmaya başlamıştı. Viking so-

runu bitmiş, bu yağmacı halk Hristiyanlığa döndürülmüştü; bu sayde ya-

şanan güvenli ortamda ticaret parlamaya başlamıştı. Avrupa’nın her ye-

rinde kentler, kendi bağımsız yönetimleriyle kuvvetlenmeye başlamış; bu-

nun karşısında feodal kurumlar gerileme sürecine girmişti. Nitekim 

1315’te serflerin azat edilmesi, işsiz ve aç kalabalıkların kentlere yığılma-

sına neden oldu. Artan nüfus, kentlerde sosyal patlamaları ve salgınları 

da beraberinde getirdi. Kıtlık, hastalık ve kötümserlik her yere yayıldı. 

Gotiğin yüzyılı olan 13. yüzyılda papalık eski gücünü yitirmeye baş-

ladı. Dini otoritenin yerini monarşilerin Hristiyan kral kimliği almaya baş-

ladı. Bu yeni anlayış, dine hizmet eden ama aynı zamanda onu da hima-
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yesine alan bir kral anlayışıydı. Fransa kralları, bu dönemde Papalık oto-

ritesini denetim altında tutmak için Fransız bir papa bile seçtirdiler. Daha 

da ileri giderek papalık merkezini Roma’dan Fransa’daki Avignon şehrine 

taşıdılar. Bu olay, sanat tarihinde o kadar önemli etkiler bıraktı, o kadar 

hayırlı neticeler doğurdu ki, İtalya’da papalık baskısından uzak geçen yıl-

larda Rönesans sanatı çiçeklendi. Bu yüzyılda ayrıca dinin azalan itibarı, 

insanların inancını sarstı; Kilise de buna karşın engizisyonu kullanarak 

durumu dengelemeye çalıştı. Engizisyon mahkemeleri yüz binlerce insa-

nın, haksız yere, çok defa da sırf servetlerini ele geçirebilmek adına kanını 

döktü.  

Bu çağda Monarşiler için de her şey yolunda değildi, feodal beylerle 

çetin bir mücadeleye içindeki krallar, bu savaşta burjuvaziyi yanında isti-

yordu. Burjuvazi ise kentlerde güçlüydü. Çünkü 13. yüzyılın Avrupa’sı 

kent odaklı gelişmeye başlamıştı. 12. yüzyılın manastırlar etrafındaki kır-

sal yerleşimleri; yerini yeni zenginleşmeye başlayan kentlere bırakıyordu. 

Kırsalda kilise, elindeki toprakları yitirirken; kentlerde kültürlü şehirlile-

rin oluşturduğu ortamlar artıyor; sivil ve entelektüel bir hayat gelişiyordu. 

Kilise ruhaniyeti yerini yeni bir kentli dindarlığa bırakmaya başlamıştı. Bu 

aslında kurumsal değil; bireysel, mistik ve aşkın bir dindarlıktı.  

Kentlerde yeni açılmaya başlayan üniversiteler yüzyılın bir başka 

manzarasıydı. Daha önce manastırların ve saray okullarının elindeki yük-

sek tahsil; Arap tıbbı, Aristo felsefesi ve Yahudi tarihçiliği ile tanışıyordu. 

Anlaşılan o ki Haçlı seferleri ile başlayan doğuyla temas, entelektüel ufuk-

ları genişletmekteydi. Kitaplara talep artıyor; Skolastiğin yerini bir çeşit 

Ortaçağ rasyonalitesi almaya başlıyordu. Aquinalı Tomasso, inanca dayalı 

bir bilgiyi değil; bilgiye dayalı bir inancı savunuyordu.  

Fransa’da Gotik, ilkin mimaride yaklaşık 1140-50 arasında Île-de-

France bölgesinde ortaya çıktı. Edebiyatta ise 1240-1350 arasında en güçlü 

dönemini yaşadı. Mimari yapılar 1150’ye kadar Romanesk biçemindeydi 

ve tıpkı Cluny manastırı gibi asal taşıyıcı olarak Roma kemerlerini kulla-

nıyordu. Sonrasında Gotik mimari ile birlikte görkemli ve zarif bir tarz her 

yere yayıldı. Gotik mimarinin asli unsuru olan katedrallerin etrafında 

okullar üniversiteler yapılmaya başlandı. Buralarda sahnelenen dinsel 

oyunlar sayesinde dinsel tiyatro halkla buluştu, bunun içinden de za-

manla seküler tiyatro doğdu.  

Bu dönemde dini hayatı taşradaki manastırlar değil, kentlerdeki ka-

tedraller idare ediyordu. Kentli dindarlığını yansıtan bu yeni ibadethane-

ler, grotesk ve fantastik kuleleri ile göğe yükseliyorlardı. Gotik mimari, 
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sivri çatı ve kuleleriyle yükselen, dev katedrallerle temsil ediliyordu. Ka-

tedraller, gerçekten de şehrin ortasında adeta gökyüzünden inivermiş gibi 

duruyordu.  

Bu anlamda ilk Gotik mimari eseri, Kuzey Fransa’daki St. Denis Ma-

nastırını yeniden inşa ettiren Başrahip Suger’in katedraliydi. Eser, bu ha-

liyle monarşinin gücünü temsil ediyordu. Ülkesinde güçlü bir merkezi 

monarşi kuran Philipe Augguste’ün 1214’te Roma Germen ordularını 

mağlup etmesi, Fransa’nın önem kazanması ve bu sanatın Avrupa’da ya-

yılmasında etkili oldu. Fransız Gotiğinin resimdeki en önemli eseri ise 

Jean Pucelle’in (1300-55) IV. Charles’in karısı kraliçe Jeanne d'Évreux için 

yaptığı Saatler Kitabı’ydı. Bu dua kitabı, dönemin Fransız Gotik saray sa-

natının en seçkin örneğiydi.  

Gotik sanatın ikonolojisi de farklıydı. Romaneskin değerini gösterişli 

malzemelerden alan görkemi, yerini biçimsel görkeme bıraktı. Işığın ve 

yukarı doğru akışının hâkim olduğu bir biçimsellikti bu. Gotik duvar re-

simleri, artık salt bir deor değil; yapının bütünleyici bir parçası, kilise din-

darlığının bir kaydı, adeta yapının bir belleği idi. 

Uluslararası Gotik, Gotik sanatın 14. ve 15. yüzyıllardaki ikinci ve son 

aşaması idi. Kendini daha çok resim ve süslemede gösteren bir akım büyü  

14. ve 15. yüzyıllar Fransa’da, aynı zamanda büyük sarsıntı yüzyılla-

rıydı. 1337’de başlayıp 1453’e değin sürdüğü için Yüzyıl Savaşları denen 

İngiltere-Fransa harpleri, Fransa’nın siyasi ve sosyal yapısını derinden 

sarstı. Bu sarsıntı, edebiyata hatta edebi türlere bile yansıdı. 13. yüzyılın 

fabliaux gibi burjuva türleri kayboldu, şövalyeler gönüllerindeki kadın-

lara âşıkane şiirler düzmez oldu. Feodal toplum gevşediği için krallığa 

karşı ayaklanmalar, tüm ülkeyi kasıp kavuran çapulcu çeteleri, Armag-

naclar ile Bourguignonların bitmez tükenmez çekişmeleri hep bu devire 

denk geldi. Sonunda 11. Louis’in çabalarıyla nispi bir refah sağlansa da 

Fransız edebiyatının İtalya üzerinden gelen Rönesans’ı içselleştirebilmesi 

için 15. yüzyıl sonlarını beklemek gerekecekti. 

Fransa ve İngiltere arasındaki Yüzyıl savaşları (1340-1453) içinde geçti. 

Bu süre içinde patlayan veba salgını (1346-1455), halkın umutsuzluğuna 

çare olamayan kilisenin gücünü iyice tüketti. Üstelik kilisenin büyük va-

atlerle başlattığı Haçlı Seferlerinin de felaketlerle sonuçlanması dine yöne-

lik şüpheli bakışı derinleştirdi. Tüm ortaçağa damgasını vuran dini hava 

yerini kuşkucu ve dünyevi bir havaya bırakıyordu.  
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Akıma ismini veren Louis Courajod’a göre 14. yüzyılın sonlarında 

Avrupa’da ortaya çıktı: Kusursuz doğalcı ayrıntılar, zarif süslemelerle 

sağlanan mekânsal gerçekliği, güçlü öyküselliği ve saray zarafeti, başlıca 

özellikleriydi. Bu devir boyunca kilise sanatı sembolizme ve fikirciliğe 

gitti. Zaten kilisenin biricik gayesi, dini duygunun doğaüstü karakterini 

ifade etmekti. Öte yandan bu dönemin resmi, renklerin ve şekillerin kul-

lanımında gayet kuralcıydı. Meryem’in elbisesi daima mavi, mantosu kır-

mızı olmalıydı (Read, 2014: 17). Gerçekten de Alman uluslararası Gotiği-

nin ünlü temsilcisi Mindenli Bertran’ın (1345-1415) “Grabow Atları” 

resmi, bu renk simgeciliğinin en belirgin örneklerinden biridir.  

Fransız Uluslararası Gotiği ise Limburglu kardeşler olarak bilinen iki 

Flaman kökenli ressamın resimleriyle zirveye çıkmıştır. Dük de Berry’nin 

Saatler Kitabı içindeki bu çizimler, gerçekten sembolizmi ve zarif çizimi ile 

eşsizdiler. Keza yine Jean Fouget’nin (1420-81) portreleri ve Lorraine Dü-

künün saray ressamı Nicolas Froment’in (?-1490) mistik minyatürleri de 

burada anılmalıdır.  

Fransız Gotik romansları Gotik resim ve mimarinin egemen olduğu yıl-

ların edebiyatıydı. En bariz vasfı, kuşkusuz öncüllerine göre daha gerçekçi 

ve daha mizahi olmasıydı. 

Fransızların alaycı ve yergici zekâsı ve ortaçağ Fransa’sının özel ko-

şulları, Avrupa’nın kalanında görülemeyecek bir satirizmin doğmasına 

sebep olmuştu. Bunda 12. yüzyıl sonlarının büyük sosyal değişimleri, ti-

caretin artışı, burjuva sınıfının aristokrasi karşısında gücünü paradan alan 

bir sosyal denge kurmasına sebep olmuştu. Komün hareketleri yani bur-

juvazinin bazı kentlerde nispi bir bağımsızlığa kavuşması; daha uyanık, 

diri ve alaycı bir dünya görüşünü çiçeklendirmişti. Esprit gaulois denen 

bu ortaçağ alaycılığı pek çok eserde ortaya çıktı. 

Gotik dönemde romanslar çok daha gerçekçi, gözlemci ve alaycı da 

olsa yazılmaya devam edildi. Gözle görülür bir realizm ve ölüm temasının 

merkezi rolü bu yüzyıl sanatının bariz vasfıydı. Yüzyılın en tanınmış 

hikâye ve romanları ya da romansları şunlardı. 

Les Quinze Joies de mariage (Evliliğin onbeş zevki), yazarı bilinmeyen 

bir eseriydi. Romanda evliliğin meşakkatlerini zevk sanan bir zavallının, 

kendisini aldatan karısı ve kurnaz kaynanasından çektikleri gerçekçi bir 

gözle hicvediliyordu. 

Le Petit Jehan de Saintré’yle (1456), Saintré'li Küçük Jehan) Antoine de 

la Salle (1385-1460) courtois bir romans gibi başlayıp kaba bir fabliaux gibi 
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biten bir roman yazmıştı. Eserde Jehan, sevgilisi La Dame’ın aşkı uğruna 

courtois bir şövalye oluyor, uzak ülkelerde, savaşlara katılıyor, ne var ki 

döndüğünde sevgilisinin görgüsüz bir burjuvaya teslim olduğunu görü-

yordu.  

Les cent nouvelles nouvelles’i (1462) muhtemelen Bourgogne’li Philip’in 

çevresinden bir yazara aitti. Kentli dindarlığa karşı kasaba dindarlığını 

yerden yere vuruyordu. Budala genç kızları, oyunbaz kadınları, aldatılan 

kocaları ve obur papazları ile aslında Decameron’un kötü bir kopyasıydı 

eser. 

Le livre des faits de Jacques de Lalaing’in (Jacques de Lalaing’in gazaları), 

konusu Le Petit Jehan...’e benzer; ama onun uğradığı akıbete uğramaz. Eski 

anlayışa uygun bir hayat yaşar ve ölür.  

Le Jouvencel’de (Delikanlı) Yüzyıl savaşlarının son seneleri gerçekçi bir 

gözle betimleniyordu. Eserin kahramanı onuru ülküyü bir yana bırakıp 

sadece zafere odaklanan gerçekçi bir askerdi.  

Le roman de Jehan de Paris (Parisli Jehan’ın romanı) 1300’lerin sonuna 

doğru Parisli isimsiz bir burjuva tarafından yazılmıştı. Alayı bir dille İn-

giltere kralından öç alınan eserde Parisli burjuva genç, İspanya prensesini 

elde etme uğruna İngiltere kralı ile yarışıyor ve onu mağlup ediyordu.  

Sir John Mandeville’in seyahatleri adlı seyahatname, 1357-71 arasında 

gerçekleşen fantastik bir seyahatleri anlatıyordu.  Bazılarına göre Jean de 

Bourgogne adlı bir hekim tarafından hiçbir yere gitmeden sadece çeşitli 

kitaplar karıştırarak yazılmıştı. Gerçekten de kitap aklın alamayacağı uy-

durmalar ve tarih hataları ile doluydu. 

Gotik dönemde lirik şiir kişisel ve öznel bir muhtevaya evirilmiş gi-

biydi. 13. yüzyılın sonları trubadur şairleri hem içerik hem de belirli sabit 

formlar kullanma bakımından kendilerini geliştirmeye başlamışlardı. Bi-

çimsel kurallar giderek karmaşıklaşmış, türlerin birbirine girmişti.  

Gervais de Bus (?-1338), bir kraliyet kâtibi idi. Onun Roman de Fauvel‘i 

Gotik liriğin yeni eğilimlerini en iyi ortaya koyan eserdir. Ortaçağ kilisesi-

nin ağır bir hicvi olan bu satirik ve alegorik eser 3,280 dizedir. İlki 4. Philip, 

ikincisi 10. Louis dönemlerinde yazılmış iki kitaptan oluşmuştur. 1316’da 

ise Chaillou de Pesstain oldukça genişletilmiş bir versiyonunu kalem al-

mıştır. Şiirde oldukça meraklı ama bir o kadar da aptal Fauvel adlı bir atın 

hikâyesi anlatılır. Saraylı aristokratların çığırından çıkmış hedonizmini ve 

ikiyüzlülüğünü ve yüksek rahiplerin aşırılıklarını hicveden eserde Fauvel 

aslında bir anti kahramandır. Öyle ki ismi bile büyük insani kusurların ilk 
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harfleriyle yapılmış bir akrostiştir. Flattery (dalkavukluk), Avarice (cimri-

lik), Vileness (alçaklık), Variability (döneklik), Envy (kıskançlık) ve Laxity 

(tembellik).  

Guillaume de Machaut (1300-77) Ars nova (Yeni sanat) adlı müzik akı-

mının temsilcisiydi. Bütün kıtayı mahveden veba salgınından canlı çıktık-

tan sonra kalan ömrünü geçirdiği Reims’de en güzel eserlerini besteledi, 

en güzel şiirlerini yazdı. Hem besteci olan hem şairdi. Bir besteci olarak 

motet, lai, rondeau, virelai ve ballade’lar besteledi. Le voir dit (Gerçek bir 

hikâye) adlı uzun şiirinde yaşlı bir şairin 19. yaşındaki Péronne d'Armen-

tières adlı kızla yaşadığı aşkı anlattı. Ortaçağa özgü saraylı aşkı kavramı ile 

dalga geçen dit du Lyon (Lion hikâyesi) Romans akımına başkaldıran Gotik 

edebiyatın alaycılığını taşıyordu. Sonraki yüzyılda Machaut Avrupa’da 

çokça tutuldu, Chaucer gibi bazı İngilizlerce bile taklit edildi. 

Eustache Deschamps (1340–1406) şiirlerinde kadınlara, gençlere ve 

çocuklara çatan hoşgörüsüz bir burjuvaydı. Ona göre kadınlar erkeklere 

karşı kurulmuş birer tuzaktı. Ondan geriye kalan yüzlerce ballade, ron-

deau, virelai ve satirik şiirde  çağının acılarını, yine çağına özgü bir lirizm 

ve hüzünle dile getirdi. 

Jean Froissart (1337-1405) 24 yaşında İngiltere kralı 3. Edouard’ın sa-

rayına girmiş, sekiz yıl boyunca bolca şiir yazmış, çeşitli koruyucular al-

tında ileride yazacağı Chroniques’i için tarihleri için bolca malzeme ve ta-

nıklık biriktirmişti. Kitabın farklı ciltlerinde sırayla Yüzyıl savaşları, Flandre 

ayaklanmaları ve çapulcu çetelerinin huzursuzluklarını anlatmıştı. Hiçbir 

zaman tarafsız bir tarihçi olmamış çıkarına ve koruyucusuna göre bir İn-

gilizleri, bir Fransızları tutmuştu. Ama iyi bir gözlemciydi, değeri de bu-

radaydı. Tarihçiliği yanında Meliador adında uzun bir manzum roman bı-

raktı. Virelai ve rondeau’larında çağdaşlarına bulunmayan bir samimiyet 

vardı. L'Éspinette amoureuse ise küçük bir alegorik manzumeydi. 

14. yüzyılın diğer kalburüstü şairleri ise Christine de Pisan, Alain 

Chariter, Charles d’Orleans ve Rönesans öncesi Fransız şiirinin zirvesi 

François Villon’du. 

Christine de Pisan (1363-1430) İtalyan asıllı bir saray hekiminin kı-

zıydı. Avrupa'nın bu soylu şairesi, saray kâtibi olan kocasının ölümü ile 

zor zamanlar yaşadı. Tefeciler elinde mahkeme mahkeme koşturdu, dul 

bir kadın olduğu için dedikodularla yıpratıldı. İç savaş sırasında bir ma-

nastıra sığınmış, orada on yıl yaşamak zorunda kalmıştı. Ballad ve ron-

deau’larında Deschamps’ın izinden giden bir lirizmi vardı. La vision de 
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Cbristine’de hem yaşamını anlattı hem de dedikodulara cevap verdi. Ar-

dından “Sarılın, öpün beni, ne olursunuz,/Hem Allah aşkına mektup yazın ki/ 

Hiç olmazsa öyle avunurum belki/ Kan ağlıyor yüreğim görüyorsunuz/ Madem 

beni koyup gidiyorsunuz” diye biten âşıkane baladlar yazdı. Bunlar içten ve 

hüzünlü şiirlerdi. Livre des faits et bonnes moeurs du sage roi Charles V adlı 

eserinde Fransız saray yaşamını işledi Le dittie de Je anne d’Arc'de ünlü 

Fransız milli kahramanı Jeanne d’Arc’ın destanını söyledi. Bugün onu er-

ken bir feminist saymamıza sebep olan ilk eseri Le Livre de la cité des da-

mes’da (Kentli kadınlar kitabı) Akıl, Adalet ve Dürüstlük adındaki üç ale-

gorik figür kadınca bakış açısıyla erdem, cesaret, onur üzerine aralarında 

söyleşiyorlardı. Le Livre des trois vertus (Hanımların değeri) ile de aynı sa-

raylı geleneği sürdürdü. 

Charles d’Orleans (1394-1465) şairane bir muhayyileden yoksun bir 

feodaldi. Şiirlerini savaş esiri olarak bulunduğu İngiltere’de 25 yıl bo-

yunca hem Fransızca hem de İngilizce olarak yazdı. Fransa’ya dönüşün-

den sonra Blois’deki sarayı tam manasıyla bir edebiyat merkezi olmuştu. 

Ballade; rondeau, chanson ve virelai’lerinde tutsaklığın ezinci, son şiirle-

rinde ise güngörmüş bir bilgelik ve alaycılık hâkimdi. Şiirlerinde yeni bir 

şey söylememiş, courtois aşka uygun dizeleriyle feodal şairlerin sonun-

cusu sayılırdı. 

Alain Chartier’in (1395-1430) asıl nefret ettiği zümre; tembel, egoist ve 

serkeş şövalye sınıfıydı. Ancak kraldan ve kiliseden henüz ümidi kesme-

mişti Chartier. 12. Charles’ın veliahtlığında onun yazmanı olarak saraya 

girmiş, 1424-28 arasında birçok diplomatik görev yürütmüş, sonrasında 

ise gözden düşmüş bir şairdi. Le Livre des quatre dames (Dört hanımın ki-

tabı) saraylı aşkı ile yurtseverliğin iç içe geçtiği bir şiirdi. Dört şövalye 

Azincourt savaşına (1415) katılmış, bir ölmüş, bir kaçmış, biri esir düşmüş, 

biri de kaybolmuştu? En bahtsız kadın hangisinin sevgilisiydi? Quadriloge 

invectif (Dörtlü tartışma), Troyes antlaşmasından sonra yazılmış bir siyasi 

yergiydi. Eserde Fransa üç evladından (halk, rahipler ve şövalyeler) hesap 

soruyor, hepsi suçu birbirine atarken; sonunda Fransa, dokunaklı sözlerle 

onları bir ve beraber olmaya çağırıyordu. 

Hamisi rahip Villon’a hürmeten onun adını kullanan François Villon 

(1432-63) uzun ve maceralı bir hayat yaşadı. Gerçek adı Des Loges olan şair, 

bir cinayetten arandığı için hayatı taşra kasabalarında, hapishanelerde ve 

onun kıvrak muhayyilesinden dökülen balatlarını dinlemek isteyen soy-

luların saraylarında geçti. Kendisi aristokrat olmasa da saraylı edebiyatı 

yapıyordu. Saray şiirinin bütün inceliklerini ve alegorilerini bilen Villon, 
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sadece zarif kafiyeler bulan bir şair değildi; aynı zamanda şiirlerinde li-

rizm ve içtenlik üst seviyedeydi. Arkadaşları arasında “rahat yaşamaktan 

büyük nimet olmaz” diyen saraylılar da; bıçak çeken, darağacında can veren 

muhataralı delikanlılar da şehvetten deliye dönmüş açgözlü kızlar da 

vardı. 1455 yılında bir kavgada rahip Philippe Sermoise’i öldürdü. Sonra-

sında bir grup hırsızla Navarra Koleji soygunun katıldı. Le petit Testament’i 

(Küçük vasiyetname) bu soygundan sonra yazdı. Eser, Arraslı şairler ara-

sında moda olan conge (veda şiiri) yakındı. Burada eşyalarını dostlarına 

kırık kalbini de bir türlü yüz bulamadığı sevgilisine bıraktığını söylemek-

teydi. 1461 yılında idama mahkûm edilmişken tahta yeni çıkan ve o gün-

lerde Meung’dan geçem 11. Louis’nin affıyla serbest kaldı. Aynı yıl 2000 

dizelik otobiyografik bir şiir olan Le grand Testament’i yazdı. Başyaptı sa-

yılan bu eserde tüm bu hayatı haşin, heyecanlı ve alaycı bir lirizmle ve bir 

çeşit 15. asır realizmi ile anlattı. Kısa bir süre sonra tekrar mahkûm oldu. 

Ballade des Pendus’unda (Asılmışların baladı) ballade türünün en iyi örne-

ğini verdi. 1463’te Paris’e uğramama kaydıyla serbest kalan Villon’un öm-

rünün son yılları ise büsbütün gizemli kaldı. 

Olmayın bu kadar katı yürekli,  

Ey dünyada kalan insan kardeşler; 

Allah da sizden razı olur belki,  

Sizler de acırsanız bizlere eğer (Orhan Veli çevirisiyle, akt. Vardar, 

2005: 49). 

Ballade, Fransız ortaçağından kalma chanson balladée’den türemiş 

ABAB formunda kıtalardan yani ballade stanza’lardan oluşan bir sazlı, 

sözlü, danslı bir şiir türüydü. Kısa bir hikâyesi de olan bu şiirler, zaman-

larının birer popüler aşk şarkısıydı.  

Guillot de Paris’in 554 dizelik Le Dit des rues de Paris adlı şiirinde 

1300’lerin hemen başının Paris’inin sokakları ve caddeleri anlatılıyordu. 

Gaston Fébus (1331-91) Anadili bir Oksit lehçesi olan Gaskonca olan bir 

soyluydu. Livre de chasse (Av kitabı) av sanatının incelikleri üzerineydi. Se 

Canta adlı Oksitanca şarkıyı onun yazdığı sanılır.  

3.3.1. Fabliau ve Fable geleneği 

Fabliau’lar, aslında Fransız Gotiğinin köklerini oluşturan manzum mi-

zahi öykülerdi. Görünüşe göre 1150’lerde kuzey Fransa’da jongleur 

hikâyeleri olarak doğdu ve 14. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde anlatıldı. 

Chanson de gesteleri alaya alan bu masallar kusurları, tutkuları ve gülünç-

lükleri yerme amacı güderdi. Bunların alaycı olanına esprit gaulouis de-
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nirdi. Ne var ki 1175-1205 arasında taşrada dolaşan birçok gezici kol tara-

fından da oynanan bu repertuvardan bugüne tıpkı Decameron ve Canter-

bury Tales gibi 150 kadar müstehcen fabliaux kaldı.  

R. Howard Bloch'a göre (1992) edebi gerçekçiliğin Avrupa'daki ilk ifa-

desi olan fabliau’ların en bariz özelliği ortaçağ ruhuna uygun olarak ale-

gorik olmalarıydı (Bloch, 1992). Ancak kudretli kocalarını aldatan kadın-

lar; halkı kazıklayan açgözlü burjuvalar, kabiliyetsiz ama mağrur şövalye-

ler; obur ve sefih rahipler adeta resmigeçit yapıyordu. Köylüler ise sıkça 

alay edilen ama sefaletlerinde anlatmaya değer bir şey bulunmayan bir 

sınıftı.  

La Vieille qui graissa la patte au chevalier (Şövalyenin avucunu yağlayan 

kadın) avucunu yağlamak deyiminin rüşvet vermek demek olduğunu bil-

mediği için gerçekten avucuna yağ süren bir kadını anlatıyordu.  

Vilain mire (Köy hekimi) karısı tarafından hekim diye tanıtılan bir ada-

mın maceralarını anlatıyordu. Karnavalesk neşesi ve dinle arası iyi olma-

yanların trajikomik maceraları ile çağında çokça tutulan fabliaux koleksi-

yonlardandı. Hikâyede gırtlağına balık kılçığı takılan prenses için hekim 

arandığını duyan köylü kadın, kocasının aslında hekim olduğunu ancak 

bunu bir temiz dayak yemedikçe itiraf etmediğini söyler ve her şey kurnaz 

kadının planına uygun gider. Moliere, ünlü oyunu Le Médecin malgré lui’de 

bu hikâyeden yararlanmıştı. 

Bazı fabliaux’lar da kıssadan hisse niteliğindeki sözleriyle anılırdı. La 

housse partie (İkiye bölünmüş örtü), bütün servetini evlenebilsin diye oğ-

luna bağışladığı halde elden ayaktan düştükten sonra evden kovulan bir 

adamı anlatıyordu. Le curé qui mangea des mûres (Dut yiyen papaz) bir köy 

papazının budalalığı ile alay eden bir hikâyeydi.  

Bazı fabliaux’lar Bernier, Henri d’Andeli, Garin, Courtebarbe gibi ya-

zarlarının adlarıyla bilinirdi. Jonglör Rutebeuf’un (1245-85) kendi hayatı 

etrafında gelişen olayları anlattığı çok sayıda şiiri sonradan Oeuvres adıyla 

derlendi. Birçok bakımdan Villon’un öncüsü sayılırdı. Birkaç fabliaux ve 

miracle, bir dramatik monolog yazmış bu şair kadınlara, üniversiteye ve 

dilenci papazlara şiddetli hücumlarda bulunmuştu. Rutebeuf'un en iyi 

eseri hicivleri ve şiir yarışmalarıdır. Rutebeuf'un bir hicivci olarak çalış-

ması muhtemelen yaklaşık 1260'a dayanmaktadır. Başlıca konuları, rahip-

lerin adaletsizlikleri ve Paris Üniversitesi'nin laik din adamlarının teca-

vüzlerine karşı savunmasıdır. Prensleri ve insanları Haçlı Seferlerine ka-

tılmaya teşvik eden bir dizi etkili ve ısrarlı şiir (1262, 1263, 1268, 1274) 
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verdi. Papa Alexander IV tarafından desteklenen tarikatlarla olan çekiş-

mesinde Paris Üniversitesi'nin şampiyonuydu. Sürgüne sürüldüğünde 

Guillaume de Saint-Amour'u savundu. 

Fable’lar, insanlara ahlaki ders vermek için hayvanları sahneye çıka-

ran fable türü ortaçağda pek yaygındı. Fable’ların bir araya getirildiği eser-

lere türün antik üstadı Esope’dan dolayı ysopet adı verilirdi.  

Le roman de Renart 13. yüzyılda fable geleneğine katılan bestiaire türü 

fable’ların bir örneğiydi. Tilki Renart ile kurt Isegrin’in mücadelesini an-

latan serinin diğer karakterleri, Renart’ın karısı Hermeline, eşek Bernard, 

kedi Tibert, horoz Chantecler, tavşan Couart ve Aslan Noble’ydi. Yirmiye 

yakın yazarın 27 manzum hikâyesinden oluşan eser, kendi içinde iki ko-

leksiyonu kapsıyordu. Birinci koleksiyon (1174-1205) ve ikinci koleksiyon’a 

(1205-50) sonradan yeni ve yıpratıcı hikâyeler eklenmesiyle yüz bin dizeli 

bir manzumeye dönüşmüştü.  

3.3.2. Dini tiyatro geleneği 

Dini tiyatro geleneği pek çok türüyle kilisenin tiyatroyu Hristiyanları 

kiliseye çekmek çabasından doğdu. Ortaçağ kilisesinde iki çeşit ayin 

vardı. Mass ve Saatler.  

Haddizatında tiyatro ile Katolik ayinleri arasında öteden gizemli bir 

bağ vardı. Kiliselerin görkemli dekoru ve mum ışığı, müzik, diyalog ve 

rahiplerin süslü giysileri yeterince teatrallik barındırıyordu. Bunlar muh-

temelen birtakım eklemelerle küçük birer oyuna dönüştü. 4. yüzyılda baş-

layan Quem Quaeritis (Üç Meryem) törenlerinde, üç melek Latince söyle-

şirlerdir. Bu törenlerde okunan dini diyalogların gerçek anlamda bir dini 

tiyatroya dönüşmesi ise 10. yüzyılda gerçekleşti. Fransa’da Fleury ve Li-

moges manastırları bunların doğdukları ilk yerdi. Winchester psikoposu 

Ethelwold’un 975’te derlediği küçük dini piyesler sahneleme bilgisiyle Re-

gularis concordia’da yayımlandı. Kitap kiliselere bir düzen verme çabasının 

bir yansımasıydı.  

High Mass törenleri büyük ihtimalle kilisenin bu yolu keşfettiği ilk se-

ramonilerden biriydi. Burada İncil’den dualar okunur, devamında ise ek-

mek ve şarap ayini yapılırdı. Saatler ise günün her saati manastır ve kated-

rallerde devam eden matins, lauds, prime, terce, sext, nones, vespers gibi 

bölümleri olan daha teatral ayinlerdi.  

Kilise senenin belli günlerine ait kutsal olayları adeta oyunlaştırarak 

kutlardı. Böylece bir dini takvim ortaya çıkmıştı. Simgesel giysiler, nesne-

ler, eylemler ve mimikler hep bir dini ağırbaşlılık içinde sürüp giderdi. Bu 



275 

 

şekilde bir ikonoloji de doğmuştu. Örneğin anahtar, St. Peter’e; güvercin, 

Hz. Meryem’e izafe edilirdi.  

Dinsel oyunların gelişimi ortaçağın yüksek ortaçağda yaşandı. 

1050’den itibaren yağmacılık ortadan kalkmış, Vikingler ve Slavlar Hristi-

yanlığa döndürülmüş, kent yaşamı düzene kavuşmuş; Bizanslar ve Arap-

larla yapılan ticaretle liman şehirleri canlanmıştı.  

12. yüzyıla gelindiğinde Katolik kilisesinin dinsel törenlerine liturgy 

denildiği için liturgical play adını alan bu oyunlar kilise avlusunda oynan-

maya başladı. Rahiplerin yerini sıradan yurttaşlar, Latincenin yerini de o 

ülkenin ana dili almıştı.  

14. ve 15. yüzyıllarda Fransız dini tiyatrosu miracle, mystere ve morality 

adıyla kurumsallaştı.  

Mucize oyunları (Miracles ) Gotik dönemde Fransa’da başladı. Bunlar 

genellikle yortu günleri esnaf loncaları üyeleri tarafından sahnelenen oyun-

lardı. Yaratılış’ta sıvacılar ve marangozlar, Tufan’da tersaneciler, Son Ye-

mek’te fırıncılar görevlendiriliyordu. Başlangıçta oyunlar, tahta platform-

lar üzerinde oynanıyordu. 15. yüzyıla gelindiğinde Fransa’da 40’ın üze-

rinde Miracles de notre damme mevcuttu. Hemen bütün miracle’larda me-

leklerin taşıdığı bir Meryem ortaya çıkar ve güçlükleri giderir ve gökyü-

züne geri dönerdi. Miracles türünün İtalyan versiyonunda bir alanın orta-

sında oturan seyirciler, alanın çevresine yerleştirilmiş platformlar üze-

rinde oynanan oyunu izlerdi. İngiltere'de ise oyunlar araba gibi çekilen 

pagent adı verilen tekerlekli sahnelerde oynanırdı. Atlarla çekilen bu iki 

katlı düzeneklerin ilk katında oyuncular giyinirler, ikinci katta da sahne-

lerlerdi. Zamanla miracle’lara güldürü ögeleri de eklendi. Sahnelenmesi 

günlerce süren Miracle’lar cycle’lardan yani oyun dizilerinden oluşur ve 

oynandıkları şehre göre Coventry cycle, York cycle gibi adlar alırlardı. Ör-

neğin Chester cycle’da 24 ayrı oyun vardı.  

Gizem oyunları (Mystere) ise daha ziyade 15. yüzyılda ortaya çıktı. Tür, 

aslında pantomimden doğmuş dini temsillere dayanıyordu. Bunlar konu-

sunu İncil’den ve aziz menkıbelerinden almış 30-40 bin dizelik oyunlardı. 

Bazıları günlerce sürer, yüzlerce kişi rol alırdı. Conferie de la Passion adlı 

loncaların oynadığı bu oyunlarda sahne genellikle bir kilisenin önünde 

kurulurdu. Mansiyon adı verilen ve her biri bir İncil mekânını temsil eden 

sahneler, yan yana 60 metreyi bulur bazen üç katlı mansiyonlar inşa edi-

lirdi. Değişen modalar ve zevkler, zamanla kentli halkın mystere’lerden 

yüz çevirmesine enden oldu. Nitekim 1548’de Paris Parlman’ı bu oyunla-

rın oynanmasını yasakladı; ancak taşradaki temsilleri 17. asra dek sürdü. 
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The second shepherds' pageant konusunu İncil’den alan meşhur bir ortaçağ 

İngiliz mystery oyunuydu. Onun bir alt türü olan Tutku oyunları (Senakulo) 

ya da paskalya geçidinde ise hz. İsa’nın yargılanması, ölüme mahkûm 

edilmesi ve Kudüs sokaklarında kendi haçını taşımak suretiyle geçişi can-

landırılırdı. Fransız yazarlar Arnould Greban ve Jean Michel’in passion’ları 

en tanınmış mystere’lerdi. 

İbret oyunları (Morality) ise 14. yüzyılda doğan eğitsel dramlardı. Bun-

lar arabalarda değil sabit sahnelerde oynanırdı. Bunlar kahramanın gü-

nahkâr hayatı ile başlıyor ve hayranlık yaratan mucizelerle, tövbelerle ve 

hidayete erme sahneleri ile devam eden uzun alegorik oyunlardı. Cimri-

lik, Sabır, Bilgelik, Hırs gibi soyut kavramlar oyunda birer kahramana dö-

nüşürdü. Edebi değer açısından miracle’lardan üstündü. Zira konuları kut-

sal kitaptan veya ermişlerin hayatından değil, yazarının tasavvurundan 

çıkıyordu. Türün en eskisi, 12. asırda Anglo-Norman lehçesi ile icra edilen 

Jeu d’Adam’dı. Jeu de Saint Nicolas ise bir azizin mucizelerini dindışı karna-

valesk unsurlarla anlatıyordu. 1439’da Rennes’te temsil edilen İyi öğütlü 

kötü öğütlü 8000 dizelik devasa bir dramdı. Simon Bougoin’in Sade insan 

maddeci insan’ı (1476) büyük epizotlarla ilerleyen alegorik bir dramdı. Ni-

cole de La Chesnaye’in La condamnation de banquet’i (1507) ise oburluğu 

lanetliyordu.  

En özenli paskalya oyunları 13. yüzyıla aitti. İsa’nın dirilişi, çarmıha ge-

rilme gibi bölümlerden oluşurdu. 

3.3.3. Seküler Tiyatro Geleneği 

Din dışı tiyatro ise dini hikâyelere Aziz Petrus’un bir ayyaş olarak res-

medilmesi gibi yeni yan yorumlar ve vakalar eklenmesiyle başladı. 13. 

yüzyılda dini dramanın karşında yükselen bu yöresel oyunlar, şüphesiz 

daha az gösterişli ama çok daha ateşliydi. Mimus geleneği, jonglörlerin 

şarkılı öyküleri ve pagan ritüelleri belli başlı beslenme kaynakları olduğu 

için daima karnavalesk bir havaları vardı. Kısa sürede Latinceden yerel 

dillere geçen bu ilk seküler oyunlar, kutsal metinlerin ruhuna hiç de uy-

gun düşmeyen bir alaycılık ve kabalık taşıyordu. Sonunda bunlar ibadet-

hanelerden atıldı ve halka yayıldı. Böylece bu popüler ifade alanı ve eleş-

tiri pratiği olan fars ortaya çıktı. Hatta art arda gelen madrigallerden olu-

şan bu oyunlar, sonradan operanın da öncüsü oldular. 

1200´lerde Arraslı jongleur ve trouvère Adam de la Halle, (1245-1306) 

realist dindışı oyunlar yazdı. Jeu de la Feuillee’de Arras’ta yaşayanları taş-

lıyor, folk ögelerle perileri hatta dini unsurları birbirine karıştırıyordu. Jeu 

de Robin et Marion oyunlaştırılmış bir pastourelle’ydi. Bir çoban kıza âşık 
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olan şövalyenin gülünç kız kaçırma hikâyesini ve kızla sığırtmaç sevgilisi 

Robin’in kavuşmasını gülünç diyaloglar ve danslarla anlatıyordu. 

Anonim bir eser olan La seinte resurrection (Kutsal diriliş), 12. yüzyıla 

ait bir Anglo-Norman oyunuydu. İçinde hem kilise oyunları hem de yöre-

sel döngülerden yoğun izler taşımaktaydı. 

14. ve 15. yüzyıllarda Fransız seküler tiyatrosu iyice çeşitlenmişti. 

Gerçekten de Klasisizm öncesi Fransız komedisi Enfants sans-souci veya La 

basoch gibi loncaların oynadığı moralite, sottie ve farce’lara dayanıyordu. Bu 

dönemde monolog ve şen vaiz gibi türler de yeni yeni tanınmaya başlamıştı. 

Ayrıca konuşma sanatı öğreten Retorik odaları’nca hazırlanan interlud, 

mumming (maskeli oyun) gibi aristokratik oyunlar turnuvalar da vardı.  

Retorik odaları, bugünkü Hollanda ve Belçika kentlerinde 14. yüzyıl-

dan itibaren belagat öğreten okullardı. Bunlar 1413’ten itibaren ortaya atı-

lan bir soru üzerinden moralite’lere benzeyen ve bu sorun etrafında belli 

bir görüşü savunan alegorik oyunlar hazırlarlardı.  

İnterlud’lar ortaçağda asilzade konaklarının büyük salonlarında pro-

fesyonel topluluklarca oynanan kısa piyeslerdi. Mumming’ler ise tiyatroda 

ve kılık değiştirme oyunlarının bir yan türüydü. İngiliz mask’ları, İtalyan 

intermezzi’leri, Fransız ballets de cour’ları da böylesi saray eğlencelerin-

dendi. 

Farslar 13. yüzyılda ortaya çıkmaya başlamış bu din dışı bir drama 

türüydü. Başlarda uzun mystère oyunlarına eklenen küçük bir güldürü 

iken; zamanla tek başına temsil edilen bir oyuna dönüştü. Farce, halk La-

tincesindeki farsa kelimesinden geliyordu ve bir pate’ye (bir çeşit çörek) 

konan iç anlamında kullanılıyordu.  Bu oyunlarda dini oyunların aksine 

evlilikte ihanet, didişme, riyakârlık gibi insanın kusurlu yanları gösteri-

lirdi. Kurnaz insan tipi, günahkâr da olsa genelde asli kişi olurdu; aptal-

larsa kaderini hak ediyordu. Farce’ların büyük bir çoğunluğu 1440-1560 

arasında yazıldı.  Yüzyılın sonuna kadar da bir dindışı temsil türü olarak 

oynanmaya devam edildi. Özellikle 1548’de parlamento loncalara dini 

temsili menedince, farslara olan ilgi daha da artmıştı. Bugüne ulaşan 150 

kadar örneğin çoğu Fransa ve Almanya’dandır. Esasen bu farce’lar birkaç 

yüz dizelik kısa oyunlar olup, cinselliğe hayli yer veriliyordu. Şahısları ga-

yet az, dekoru sade ve aksiyonu ise basitti. Açıkgöz papazlar, yankesiciler, 

burjuvalar, cahil köylüler ve gülünç budalalardan müteşekkil canlı bir 

âlem vardı.  
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Farsın iki türü sotties ve sermons joyeux da Fransa’da kilisenin soytarılar 

şenliği’ni bastırma çabasında doğmuştu. Bunlar societes joyuses (soytarı 

toplulukları) denen ve hatta onlardan biri olan basoches (avukatlar) tara-

fından üstenilirdi. Noel’den Mardi Gras’ya, May Day’a ya da yaz aylarına 

alınmıştı.  

Sottie’ler çoğu kez kılık değiştirmiş, siyasal, toplumsal ve dinsel taşla-

malardı. Karakterler genelde soytarıların alaca kılıklarını giyer, başlarına 

da eşek kulağı ya da horoz ibiği takarlardı. Basoche du palais ve Les enfants 

sans souci başlıcca iki sottie topluluğuydu. En beğenilen sottie yazarı Pierre 

Gringoire’ın (1475-1539) Soytarılar Prensi (1512) 12. Louis ile Papa II. Julius 

tartışmasının bir taşlamasını işliyordu.  

13. yüzyıla ait Le garçon et l'aveugle (Çocuk ve kör adam) bilinen ilk 

Fransız farsıydı. Flaman lehçesiyle yazılmış bu anonim oyunda efendisi 

olan kurnaz kör dilenciyi vantrolog numarasıyla kandırıp paralarını çalan 

çocuğun hileleri anlatılıyordu. La Farce de maître Pathelin (1470) ve La Farce 

du Cuvier gibi meşhur örnekler gerçekten de açık saçık diyaloglar ve ima-

larla doluydu. Bunlar aslında kısaca dramatize edilmiş fıkralardı aslında. 

Bu ve buna benzer farce’lar, Moliere onları tekrar Paris’e getirene dek 

uzunca bir süre taşrada oynandı.  

Satirik moralite’ler, klasik moralitelerden biraz farklı oyunlardı. As-

lında ibret oyunlarının biraz daha gülmeceli ve eleştirel olanlarına satirik 

moralite deniyordu. Bu tür oyunlarda da Hristiyan öğretileri ve ahlaki me-

saj veren alegorik hikâyeler vardı; ama alegorik karakterler, dünyevi zevk-

lerin ve günahın cazibesine teslim olduktan sonra, tövbe etmeleri gerekir-

ken; hallerinden memnun görünüyorlardı. Nitekim L’Homme pecheur (Gü-

nahkâr adam), Condamnation de banquet (Ziyafetin kınanması) ve Assomp-

tion de Notre-Dame (Meryemana’nın yükselişi) gibi örneklerde de alegorik 

ahlaki konulara mizahi bir ton eşlik ediyordu.  

Sonuç 

Yüksek Ortaçağ sanatı başat unsurlarını aristokrasi ve kilisenin teşkil 

ettiği bir devrin sanatıydı. Bu yüzden devrin sanatı onların hiyerarşik he-

gemonyasına hizmet ediyordu. Aristokratların sanatında idealize edilmiş 

bir şövalye ruhu hâkimdi. Kilise sanatı ise katedralleri, heykelleri, resim-

leri, vitrayları, minyatürleri ve elyazmalarıyla yüksek rahipler sınıfının 

propagandasını yapıyordu. 

Esasen Yüksek Ortaçağ sanatı kendi içinde üç büyük sanat evresini 

barındırmaktaydı. Bunlar hazırlık dönemi, Romanesk sanat dönemi ve 
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Gotik sanat dönemi idi. Bu evreler hemen bütün büyük Avrupa milletle-

rinin edebiyatlarında ve sanatlarında görülmekteydi. 

Romanesk sanatın (900-1200) doğuşu, erken Hristiyanlığın Monastik dö-

neminin hemen ardından gerçekleşmişti. Bu evrede kamusal mimari kale 

gibi güçlü, dayanıklı ve yatay bir dağılım sergiliyordu. Bu tür binaları yap-

mak için Roma’daki antik binaların taşları çalınmıştı. Onu takip eden Gotik 

sanat ise (1200-1500) İlkin İtalya’nın kuzeyindeki Germen kentlerinde or-

taya çıktı. Gotik, Almanya’da varlığını 16. yüzyıla kadar sürdürdü. Çok 

geç girdiği İtalya’da ise 15. yüzyılın başında ortadan kalktı.  

Her şeye rağmen Yüksek Ortaçağ toplumu feodal bir toplumdu. Do-

layısıyla feodal çok katmanlılık dönemin sanatına da damgasını vur-

muştu. Diğer bir deyişle sanatsal katmanlar sınıfsal bir öz taşıyordu.  

Kaynakça 

Bloch, R. Howard (1992). Medieval Misogyny and the Invention of Western 

Romantic Love, University of Chicago Press. 

Lewent, Kurt (1964). "Old Provençal Lai, Lai on, and on," Modern Langu-

age Notes, 79: 3. 

Paris, Gaston (1879). Les serments prêtés à Strasbourg en 842. De Boccard. 

Vardar, Berke (2005). Fransız Edebiyatı. Ankara: Multilingual yay. 

URL-1: “Tarab”. https://www.luggat.com/index.php#ceviri (Eri-

şim:03.09.2022). 

URL-2: “Trobar”. https://glosbe.com/oc/en/trobar (Erişim:03.09.2022). 



280 

 

  



281 

 

TÜRK ROMAN KAPAKLARINDA EDEBÎ İMGENİN YORUMLAN-

MASI 

  

Selim Yilmaz 

Nezihe Kara 

“Une image vaut mille mots.”  

“Bir imge bin kelimeye bedeldir.” (Confucius) 

Giriş 

Bu çalışmanın konusu Klasik ve Çağdaş Türk Edebiyatına ait roman 

kapak görsellerinin dilbilimsel ve göstergebilimsel çerçevede incelenmesi 

ve yorumlanmasıdır.1 Bu gibi göstergebilim ve dilbilim ilişikli çalışma-

larda öncelikle “imge” ve “gösterge” kavramlarının tam manasıyla neyi 

ifade ettiğini ve aralarındaki farkı hatta ince ayrıntıyı somut bir biçimde 

ortaya koymakta yarar var. Bunun akabinde, edebiyatta imge yani “edebî 

imge” olgusunu ve kavramını doğru bir şekilde tanımlamak icap eder. 

Edebî imge üzerine odaklanacağımız bu analitik göstergebilimsel çalışma-

nın sorunsalını başlıca şu temel sorular oluşturacaktır:  

1- İmge nedir? Edebî imge nasıl tanımlanmalıdır? 

2- Türk romanlarının kapak görsellerinin içeriği göstergebilimsel açı-

dan nasıl yorumlanmalıdır? 

3- Başlık ile roman kapağındaki görsel arasındaki ilişki nedir?  

                                                             
 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fransız 

Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul-Türkiye. E-posta: selimy26@gmail.com. OR-

CID: 0000-0002-9028-4080.   
 Öğr. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fran-

sızca Birimi, Sivas-Türkiye. E-posta: karanezihe@yahoo.fr. ORCID: 0000-0003-

0003-6487. 
1 Bu araştırmada Batı Dilbilim ve Göstergebilim kuram ve yöntemlerinden (Bil-

hassa Fransızca) yararlanılacağından, çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi ama-

cıyla konu ve alanla ilgili kullanılan bazı spesifik terim ve kavramların evrensel 

değer kazanan Fransızca ve/veya İngilizce karşılıkları parantez içinde verilecektir. 

Makalenin sonunda, çalışmada kullanılan Göstergebilim ve imge ile ilgili özel te-

rim ve kavramların bulunduğu bir Türkçe – Fransızca terimce tablosu verilecek-

tir. 

mailto:selimy26@gmail.com
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4- Roman kapağındaki imge, söz konusu romanın başlığı ve edebî dö-

nemi (yüzyıl, akımı ve yazarı) yansıtıyor mu?  

5- Başlık ile romanın kapak imgesi, edebî eserin içeriğini temsil ediyor 

mu?  

Asıl amaç şu son soruyu olabildiğince aydınlatabilmektir:  

6- Bir roman kapağının genel değeri ve işlevi nedir?  

Görselliğin Etkisi ve Gücü 

Bu sorular, bir yandan söz konusu roman düzeyinde görüntü-

nün/görselliğin etkisi ve gücü olgusu olup olmadığını netleştirmemize, di-

ğer yandan da farklı göstergeler (başlık ile resim) arasındaki tutarlılığı an-

lamamıza olanak sağlayacaktır.  

Genellikle roman kapağı imgesinin daha ziyade ima edilen, kastedilen, 

dolayısıyla örtük diye tabir edilen farklı bir yapıya (kelime, görüntü, renk, 

çizgi, vs. açılardan) sahip olduğunu göreceğiz. Roman kapaklarında im-

genin etkisi ve gücünü Google arama motorundan elde ettiğimiz şu görselle 

anlamak mümkündür (Yaşar Kemal ve romanları): 

 

Şekil 1 : Yaşar Kemal roman kapağı imgeleri. 

Çalışmanın Temel Amacı 

Bu açıdan bakıldığında, geniş kitle ve kültürlere uzanan toplumsal bir 

iletinin varlığını yadsıyamayız. Çalışmanın temel amacı, roman kapakla-

rının başlıkla ilişkisinin tutarlılık/uyumluluk (fr. cohérence / ing. cohe-

rence) çerçevesinde semantik, yani anlamsal düzeyinin imgesel, sözcelem-

sel ve söylemsel bağlamda incelenmesidir.  

Böylece, edebî imgenin okuyucuya vermek istediği, daha doğrusu ile-

tebileceği mesaj ya da sosyolojik ders açısından iki anlamsal düzlem üze-
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rinde durulacaktır: a) Açık/somut anlam/düzlem, (fr./ing. explicite), b) Ör-

tük anlam/düzlem (fr./ing. implicite). Roman kapaklarında karşılaşılan bu 

iki zıt anlamsal parametreye ait imgelere “somut edebî imge” ve “örtük 

edebî imge” şeklinde isimlendirebiliriz. 

Kuramsal Çerçeve ve Yöntem 

Bu çalışmada, güncel Fransız Dilbilim ve Göstergebilim kuram ve 

yöntemi kullanılacaktır. Araştırma bu manada Türk Dilbilim ve Gösterge-

bilim alanına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Dilbilim kuramı olarak Sa-

ussure’ün (1985) “gösterge dizgesi” kuramıyla Jakobson’un (1963) “ileti-

şim modeli” temel alınarak Benveniste (1995) ve Culioli’nin (1990) teme-

lini oluşturdukları, ardından Maingueneau (2009) ve Kerbrat-Orechi-

onni’nin (1993) geliştirdikleri “sözceleme” (fr. enonciation) kuramının 

kullandığı dil, kültür ve edebiyatta “söylem çözümlemesi” (fr. analyse du 

discours) yöntemi dikkate alınacaktır. 

İmge Nedir? Nasıl Tanımlanabilir? 

İmge, bağlama göre belli bir anlam, kültür ve ileti ihtiva eden kap-

samlı, çok yönlü ve çok boyutlu bir görsel göstergedir. Hayatımızın her 

yerinde anında yaşamımızı anlamlı kılan, anlam ve ileti odaklı bu olgu bir 

gösterge türüdür. Hayatta, görsel ya da görselliği olan her şey bir imge 

olarak değerlendirilebilir. Bu çok boyutlu yönüyle tıpkı gösterge gibi, im-

gesiz bir hayat düşünülemez. Gösterge ile imge kavram olarak birbirinin 

yerine kullanılabilmesine karşın, bu iki terimi birbirinden ayıran en önemi 

özellik “görsellik”tir. İmgenin görselliği göstergeye oranla daha ağır bas-

maktadır. Mesela Fransız Edebiyatından örnek verecek olursak, bazı ro-

man kapağı imgelerinden hangi edebiyat akımının söz konusu olduğu, 

hatta kimi zaman romanın yazarı bile tahmin edilebilir. Yani “edebî imge” 

bu hususlarla ilgili okuyucuya belli oranda bilgi ve ipucu verebilir. Benzer 

şekilde Türk Edebiyatında da bazı roman kapağı imgelerinin okuyucuya 

bu anlamda az çok fikir verebildiğini söyleyebiliriz.2  

İmge, farklı duyu organlarımıza hitap eder, dolayısıyla burada farklı 

eylemlerden de söz edebiliriz. İmge değerlendirmelerinde, gözlerden baş-

layarak ağızlara doğru yönelen, yani “görme” eyleminden “yorumlama” 

                                                             
2 Bu anlamda, bazı Türk Edebiyatı klasik yazarlarımızın Fransız Edebiyatı klasik-

lerinden etkilenmiş ve esinlenmiş olduğu bilinen bir gerçektir. Örnek olarak; Ne-

cip Fazıl Kısakürek (Baudelaire), Cenap Şahabettin, Orhan Veli Kanık, Ahmet Ha-

şim, Yahya Kemal Beyatlı, Namık Kemal ve daha nicelerini sayabiliriz. 
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eylemine doğru ilerleyen bir bilişsel ve duyusal bir süreç söz konusudur. Bu 

çok yönlü süreci şu şekilde görsellerle somutlaştırabiliriz: 

Göz (görme)  Zihin (düşünme)  Kalp (duygulanma)  Ağız (yorumlama) 

 

Şekil 2: İmgeye ilişkin duyular ve eylemler 

Bu betimleyici çerçevede, öncelikle “imge” kullanımı bir iletişim şek-

lidir. Başka bir deyişle, imge bir iletişim aracı olarak değerlendirilebilir. 

Ancak, bunun sadece bir iletişim aracı olmadığını, bunun çok ötesinde 

karmaşık ve derin bir yapı olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla, Chomsky’nin 

(2011) terimlerini kullanarak ifade etmek gerekirse, imgenin görünen kıs-

mının “Yüzey yapısı” (fr. structure de surface), görünmeyen gizli yapısı-

nın ise “Derin yapı” (fr. structure profonde) olduğunu ifade etmekte yarar 

var. Buradan hareketle, biz bu çalışmada roman kapaklarında bulunan 

edebî imgenin yüzey yapısından başlayarak derinliğine inmek suretiyle de-

rin yapısını anlamaya ve yorumlamaya çalışacağız. 

Fransızca ve İngilizce terimsel karşılığı “image”dir. Türkçede ise “im-

ge” sade bir sözcük değil, anlamsal içeriği derin, bağımsız bir kavram ha-

line gelen ve “im” (işaret) sözcüğünden türeyen bir terimdir. Yani, imge 

kavramının kelime kökü aslında im’dir. İm, işaret, gösterge (fr. signe/ing. 

sign) eşanlamlı sözcüklerdir ve birbirinin yerine kullanılabilirler.  

Bu kavramın oldukça geniş kapsamlı olduğu, bir bilim dalı olarak 

“imgebilim” yani “göstergebilim”in (fr. sémiotique/sémiologie) kurulma-

sından anlaşılmaktadır. Dilbilimden doğan Göstergebilim alanı, Dilbili-

min kurucusu Ferdinand De Saussure’ün Gösterge Dizgesinden ve Göste-

ren–Gösterilen (fr. Signifiant/Signifié) kavramlarının ilişkisinden ortaya 

çıkmıştır. 

  

GÖZ

(Görme)

ZİHİN/AKIL

(Düşünme)

KALP

(Duygulanma)

AĞIZ 

(Yorumlama)

İmge, duyular ve 
eylemler
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TDK ve Diğer Tanımlar 

TDK’nın sözlüğüne baktığımızda, dilbilim alanında 2. tanımın konu-

muza daha uygun olduğunu görüyoruz. Ayrıca, ruhbilim açısından yapı-

lan 3 ve 4 sıra numaralı tanımların da roman kapaklarındaki görsel imgeyi 

gayet uygun bir biçimde betimlediğini gözlemleyebiliyoruz. Bu tanımlar-

dan, imgenin izlenim, bilinç, algı olgularıyla birlikte bilişsel (fr. cognitif / 

ing. cognitive) bir özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Şekil 3: İmgenin tanımı (sözlük.gov.tr). 

Buradan hareketle, imgenin en belirgin özelliğinin “öznellik” (fr. sub-

jectivité / ing. subjectivity) olduğunu belirtmek mümkündür. Dolayısıyla, 

imge türü ve ulamı ne olursa olsun, her imgenin özünde ve doğasında be-

lirli bir öznellik barındırdığı aşikârdır, çünkü onu seçen, oluşturan ve de-

ğerlendiren neticede bir insandır. Başka bir deyişle, imgeyi gören, değer-

lendiren, yorumlayan ve konumlandıran alıcıya ait bireysel gözler söz ko-

nusudur.  

Burada yeri gelmişken, en kıymetli Türk halk ozanlarımızdan Aşık 

Veysel’in şu güzel ve etkileyici sözünü bir kez daha hatırlatmadan geçme-

yelim: “Güzelliğin on para etmez, şu bendeki aşk olmasa”. Bu söylemde 

“aşk” imgesinin “güzellik” ve bireysel “gören göz” olgularıyla ilişkilendi-

rildiğini anlamaktayız. Benzer şekilde, aynı üstadın herkesin bildiği bağ-

lamayla seslendirdiği türküsünde “dost” imgesini “sadık yar” ve “kara 

toprak” imgeleri ile bütünleştirdiği gibi. 

Saussure Kavramları Işığında İmge 

Bireysellik açısından, farklı duyu organlarımızın kullanımı göz önüne 

alındığında, nasıl ki dil kullanımı için “konuşan özne/birey” deniyorsa, 

imge yorumu için de “gören özne/birey” diyebiliriz. Dolayısıyla, burada 

Saussure’ün en temel kavramlarından “söz” (fr. parole) terimini kullana-

rak imgede de kuşkusuz belirli bir sözün hatta söylemin (fr. discours) var-

lığından bahsedebiliriz. 
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Dilbilimsel Betimleme 

İlginç bir şekilde, Berke Vardar’ın (1998) Açıklamalı Dilbilim Terimleri 

Sözlüğüne baktığımızda “imge” kavramı yerine “im” (işaret) ve “imbilim” 

(göstergebilim) kavramıyla karşılaşıyoruz, ki bunlar da “gösterge/göster-

gebilim“kavramlarına gönderiliyor. Aynı şekilde bir başka dilbilim söz-

lüğü olan İmer, Kocaman ve Özsoy’un (2011) Dilbilim Sözlüğü’nde de 

“imge” kavramına rastlayamadık. Bunun yerine “imleme” kavramı ele 

alınmıştır. Bu tanımda, yorumlama açısından “dil-dışı gösterim” kavramı 

dikkat çekmektedir.  

Buradan hareketle, roman kapaklarında resmedilen «imge» resme da-

yalı bir görsel gösterge olduğuna göre “dil-dışı” (fr. extra-linguistique / 

ing. extralinguistics) ve “dilsel olmayan” (fr. non-linguistique / ing. non-

linguistics) özellikleri bakımından bu betimleyici yaklaşım son derece 

önemlidir. Diğer bir ifadeyle, roman kapak imgeleri “dildışı dizim” ya da 

“dildışı dizge” özelliğinde olan bir gösterge biçimidir. 

İmge ve Gösterge 

Saussure ile başlayan gösterge kavramı ve “gösterge dizgesi” kuramı, 

göstergebilim alanının kurulmasıyla birlikte Fransız dilbilimci ve göster-

gebilimci Roland Barthes (1972) tarafından geliştirilecek, İtalyan kökenli 

frankofon göstergebilimci Umberto Eco’nun (1988) “Gösterge” başlıklı 

eseriyle sağlam bir zemine oturacaktır. Saussure’ün gösterge dizgesine 

göre, roman kapağı imgesi “gösteren” (işaretleyen) ise imgenin anlamsal 

göndergesi (fr. Référent) ve içinde barındırdığı ileti “gösterilen”dir. 

İmge ile gösterge birbirine çok yakın terimler olmakla birlikte, arala-

rındaki ince ayrıntı, imgenin görsel özelliğinin olmasıdır. Diğer yandan, 

göstergenin imgeden ayrılan özelliği hem dilsel hem de dilsel olmayan ni-

telikte olabilmesidir. Yani dilsel gösterge ve dildışı gösterge kategorileri 

mevcuttur. Oysa, imge dilsel özellikten ziyade görsel özelliktedir. Başka 

bir ifadeyle, daha çok dildışı bir görsellik yansıtır. Günümüzde, imge ça-

lışmaları dilbilim ile çok yakından ilgili olsa da özünde daha çok “imgebi-

lim” yani “göstergebilim” alanını kapsamaktadır. 

Göstergebilim ve İmge 

İmge olgusunu daha iyi kavrayabilmek için öncelikle göstergebilim 

alanının çok iyi anlaşılması gerekir. Alanda iz bırakan aslında dilbilim kö-

kenli oldukları bilinen ünlü göstergebilim öncülerinin tanımlarına baktı-

ğımızda: 
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Ferdinand de Saussure (1916) göstergebilim’in temelini atarken alan-

sal tanımını şu şekilde yapmıştır: “Sosyal yaşamın içindeki göstergelerin 

varlıksal yapılarının inceleyen bilim alanıdır.” Felsefeci John Locke (1972), 

göstergebilimi “göstergeler üzerine bilgiler” şeklinde tanımlayan ilk bilim 

adamıdır. Amerikan dilbilimci Charles Sanders Peirce (1978) göre ise gös-

tergebilim alanı göstergelerin formel doktrininden başka bir şey değildir. 

Roman Jakobson (1973) ve Roland Barthes (1985) gibi dilbilimci/gösterge-

bilimcilere baktığımızda, göstergebilimi özellikle merkezine iletişimi ala-

rak iletişim üzerine kurulan çalışmalar şeklinde değerlendirdiklerini gö-

rüyoruz. 

Göstergebilimde İmge Değerlendirmeleri 

Yukarıdaki klasik göstergebilimcilerin yanı sıra, Joly (1994, 2008) ve 

Wirth (2013) gibi çağdaş olanların değerlendirmelerine bakıldığında imge 

kavramını tanımlarken oldukça felsefî açıdan baktıkları ve dil ile söylem-

den tamamen bağımsız görmedikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Saus-

sure dilbiliminde «Dil kendi içinde ve kendi yararına incelenmelidir» ol-

gusu ya da yaklaşımının burada imge için pek geçerli olmadığını görüyo-

ruz. 

Kaldı ki, şöyle bir gerçek var: İmgeyi analitik açıdan yorumlamak için 

dil ve söylemi kullanmak zorundayız. Zira, gösterge türü ne olursa olsun, 

temelinde dil ve iletişim olduğunu yadsıyamayız. Diğer yandan, imgeyi, 

göstergenin altında görerek buna göre bir “anlamlandırma” (fr./ing. sig-

nification) yapılması gerektiği ve bu çerçevede “göstergenin anlambilimi” 

(fr. sémantique du signe / ing. semantics of sign) olarak değerlendirdikleri 

görülmektedir. 

Gösterge ve alt kategorilerini bir şemayla gösterelim: 

 

Şekil 4: Gösterge ve alt ulamları. 

İmgenin Gücü ve Etkisi (Anlam ve İletişim) 

Jolly’nin (2008), imgeyi “anlam ve anlamlandırma” (fr. entre sens et 

signification) arasındaki süreçte ele alırken, “imgenin gücü” (fr. force de 
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l’image) ve etkisinden, hakimiyetinden (fr. pouvoir de l’image) bahset-

mektedir. 

Benzer bir yaklaşımla, imgenin gücünü ortaya koymak için Wirth 

(2013), resmettiği nesneye benzerliğini tartışırken imgenin ediminden 

(performans) vurgulamaktadır. Bu değerlendirme ve bakış açısı, imgenin 

basit bir görsel olmadığını anlam, anlama ve anlamlandırma olgularına 

dayalı, alıcı nazarında etkili, dikkat çekici, bir ileti (fr. message) barındıran 

kapsamlı ve derinliği olan bir iletişim aracı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu yönüyle, imgenin oluş amacı ve içinde barındırdığı iletinin du-

rumu ve bağlamına göre, imge bazen sade, bazen de oldukça karmaşık bir 

yapıda olabilir: Buradan hareketle, sade imge ve karmaşık imge (fr. image 

simple, image complexe) olmak üzere başlıca iki temel imge ulamı oldu-

ğunu söylemek mümkündür. 

İmge Ulamları 

Klasik ve çağdaş göstergebilimcilere baktığımızda, imgenin daha çok 

felsefe, sanat, insanlık tarihi ve medeniyetiyle (hatta kimi yerde dinî de-

ğerler çerçevesinde Din Bilimi ve Teolojiyle) bağdaştırılarak sınıflandırıl-

dığını, edebiyatta imge bağlamında –görebildiğimiz kadarıyla- somut bir sı-

nıflandırma ile karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Buradan imgenin “in-

san” ve “iletişim” kavramlarıyla yakından ilişkili olduğunu anlıyoruz. 

Ancak, daha ziyade artzamanlı (diyakronik) bir bakış açısı sergilenmiştir. 

Biz burada tersine imgeye eşzamanlı (senkronik) bakmaya çalışacağız.  

Bu nedenle, edebiyatta imge olgusuna nasıl bir sınıflandırma oluştu-

rulabileceği üzerinde kafa yorduk ve edebî imge ulamına bir öneri sun-

mayı uygun gördük. İmgenin gücü ve etkisi onun ileti ve iletişim anlamın-

daki değer ve işlevine bağlıdır. Bu bakımdan, roman kapaklarındaki gör-

selliğin çeşitliliği ve kapsamı ile birlikte başlıkla uyum ve tutarlılık bağla-

mında değerlendirildiğinde, imge ulamlarını şu şekilde oluşturmayı ve 

edebî imgeyi de bu sınıflandırmaya göre incelemeyi uygun görüyoruz. 

Sınıflandırma ve Tanımlama 

Bizim bu çalışmada önerdiğimiz imge ulamları ve tanımları bunlar-

dır. Hiç kuşku yok ki, bu sınıflandırmalar bir kesinlik arz etmemekle bir-

likte tartışmaya ve geliştirmeye daima açıktır, dolayısıyla zamanla takip 

edecek kapsamlı çalışma ve araştırmalarla geliştirilebilir. Yalnız bu sınıf-

landırmada, “nesnel imge”ye ayrı bir parantez açmakta fayda var: Bir 

imge her ne kadar nesnel gibi görünse de bu nesnelliğin oluşmasının al-

tında da belirli bir öznel seçim ve bakış açısı yatar. Dolayısıyla, bu nesnel 
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imge ulamı tartışmalı olmakla birlikte roman kapağına dışarıdan ilk ba-

kışta yani yüzey yapısı itibariyle nesnel gibi görünse de derin yapısı itiba-

riyle öznellikten tamamen bağımsız sayılamaz. Şimdi imge ulamlarımıza 

ve tanımlamalarına geçelim: 

Odaklayıcı imge: Okuyucunun/Alıcının dikkatini somut bir noktaya çe-

kerek odaklama yapmak amacıyla oluşturulan imgedir. Roman kapağın-

daki resimde çizgiler, şekiller ve renkler çarpıcıdır; okuyucunun gözünde 

vurgulama, pekiştirme ve odaklama yapar. 

Etkili imge: Okuyucunun/Alıcının dikkatini çekmek ve görsellik açı-

sından etkili olmak amacıyla oluşturulan imgedir. Roman kapağındaki re-

simde çizgiler, şekiller ve renkler göze çarpar. 

Az etkili imge: Okuyucunun/Alıcı üzerinde az etki ettiği düşünülen im-

gedir. Yazar ve/veya editörün roman kapağı üzerinden okuyucuyu etkile-

mek ya da onun dikkatini çekmek gibi bir amacı yoktur. 

Nesnel imge: Roman kapağı üzerinde herhangi bir görsel ya da resim 

olmayan imge türüdür. Bu imgede de okuyucunun dikkatini çekmek ya 

da etkili olmak gibi bir amaç yoktur. Genelde renkli ya da beyaz roman 

kapağı üzerinde sadece başlık ve yazarın adı görülür. İkinci sayfada ka-

pakla ilgili bir not yoksa, bu tür imgenin yazarın mı, yoksa editörün tercihi 

mi olduğunu anlamak zordur. 

Öz imge: Roman kapağında yazarın kendi fotoğrafının olduğu imge-

dir. Bu tercihin gerçek sebebi tam olarak bilinmekle birlikte3 dönemin ede-

biyatına bir meydan okuma açısından bakıldığında oldukça etkileyici bir 

imgesel roman kapağı olduğu söylenebilir. Çünkü yazarın kendini öne çı-

kardığı bu etkili öz sunum tekniği zihinlerde ister istemez «yazar kendine 

çok güvenmektedir» olgusunu/düşüncesini öne çıkarmaktadır. 

Etkisiz imge diye bir ulamın olacağını düşünmüyoruz; böyle bir imge 

düşünülemez çünkü imgenin içeriği ve görselliği nasıl olursa olsun kuş-

kusuz az çok bir anlamsal etkisi vardır. Anlamsız imge olmaz. Zira imge 

keyfi ya da tesadüfi bir olgu değildir, belirli bir iletişim durumuna bağlı 

olarak bir bağlamı ve bir amacı vardır. Bunun içindir ki, imge öyle derin 

kapsamlı ve zengin bir kavram ki, yanına Göstergebilim ve Dilbilim ile 

ilgili her türlü sıfatı yakıştırabilmektedir. Bunlar daha ziyade tekil ve ba-

                                                             
3 Zira bu tercih yazarın mı yoksa yayınevinin ve editörün müdür; bu husus belir-

tilmediği sürece tam manasıyla bilinemez. 
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ğımsız terim değil aksine ikili terim şeklindeki Dilbilimin temel ilkelerin-

den sayılan ilişkili ya da ilişkisel kurama dayalı dikotomilerdir: Sade - karma-

şık imge, öznel – nesnel imge, belirtik - örtük imge, imgenin yüzey yapısı – derin 

yapısı, düz anlamlı – yan anlamlı imge, açık anlamlı imge – alt anlamlı imge… 

Şimdi bu farklı imge kategorileriyle ilgili Türk edebiyatına mensup 

tanınmış klasik ve modern edebiyata mensup yazarların romanlarından 

çarpıcı bulduğumuz birkaç örnek verelim: 

Tablo 1: Yaşar Kemal roman kapağı imgeleri. 

YAŞAR KEMAL 

 

 

1. Odaklayıcı imge 

 

 

 

2. Etkili imge 

 
 

 

 

3. Az etkili imge 

 

 

 

4. Nesnel imge 
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5. Öz imge 

 

Yukarıdaki tablo aynı yazarın farklı romanlarında farklı imgelerin 

olabileceğini göstermek amacıyla verilmiştir. Tabloda yer alan Yaşar Ke-

mal’in romanlarında farklı imge ulamlarını görmek mümkündür. Bu ka-

pak imgeleri arasında 3 numaralı az etkili imge, 4 numaralı nesnel imge 

ve 5 numaralı öz imge örneklerinde, başlık ile imge arasında bir uyumun 

olduğunu söylemek güçtür. 

Tablo 2: Halit Ziya Uşaklıgil roman kapağı imgeleri (Aşk-ı Memnu) 

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL 

 

 

1. Odaklayıcı ve öz imge 

 
 

 

 

2. Etkili imge 

 

 

 

3. Az etkili imge 
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4. Öz ve etkili imge 
 

 

 

5. Öz imge 

 

Yukarıdaki tablo aynı yazarın aynı romanının (farklı yayın ve yayı-

nevlerinde) çeşitli imge kapaklarıyla yansıtılabileceğini göstermektedir. 

Tabloda yer alan Halit Ziya Uşaklıgil’in çok tanınan ve bir dönem televiz-

yonda dizi olarak çekilen “Aşk-ı Memnu” romanının farklı imge ulamla-

rına giren kapak resimlerini derledik. Bu kapak imgeleri arasında 3 numa-

ralı az etkili imge ve 5 numaralı öz imge örneklerinde, diğerlerinden farklı 

olarak, başlık ile imge arasında asgarî bir uyum gözlemlenmemiştir. 

Tablo 3: Mehmet Rauf roman kapağı imgesi (Eylül) 

MEHMET RAUF 

 

 

1. Az etkili imge örneği4 

 
 

Mehmet Rauf’un tanınmış klasik romanı “Eylül”ün (10. Baskısı) ka-

pak imgesine baktığımızda, eylül ayının işaret ettiği sonbahar mevsimine 

özgü sararmış iki yaprak imgesini görmekteyiz. Alt altta konumlanmış iki 

yaprak arasında yazarın adı, romanın başlığı ve eseri günümüz Türkçe-

sine uyarlayan çevirmenin ismi yer almaktadır. Az etkili imge kategori-

sine giren bu görsel ile başlık arasında belirgin bir uyum olduğunu görü-

yoruz.  

                                                             
4 Bu roman kapağı orijinal romandan tarafımca resmedilmiştir. Diğer roman ka-

pakları internet üzerinden Google arama motoru vasıtasıyla temin edilmiştir 

(www.google.com). 
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Tablo 4: Cemil Meriç roman kapağı imgesi (Işık Doğudan Gelir) 

CEMİL MERİÇ 

 

 

1. Nesnel imge örneği 

 

Çağdaş yazarlarımızdan Cemil Meriç’in “Işık Doğudan Gelir” başlıklı 

roman kapağını incelediğimizde, renk fonu mavi kapağın üzerinde her-

hangi bir resim ya da şekil görmemekteyiz. Sadece yazarın adı ve romanın 

başlığı yer almaktadır. Dolayısıyla, bu nesnel imge örneğinde, başlık ile 

kapak imgesi arasında bir uyumdan bahsedemeyiz. 

Tablo 5: Orhan Pamuk roman kapağı imgesi (Kırmızı Saçlı Kadın) 

ORHAN PAMUK 

 

 

1. Az etkili imge örneği 

 

Bir başka çağdaş yazar Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” baş-

lıklı roman kapağı üzerinde kızıl renkli uzun saçlı bir kadın imgesi görün-

mektedir. Görsel olarak çok etkileyici ve ilk bakışta göze çarpan bir imge 

olmadığından, bu örneği az etkili imge ulamına dahil edebiliriz. Yine de 

kapak imgesinin kızıl renginden ve resimden dolayı ile imge ile başlık ara-

sında belirli bir uyumun varlığından söz edebiliriz. 

Sonuç  

Klasik ve Çağdaş Türk Edebiyatında yarı yarıya olmak üzere yaklaşık 

50 adet roman kapağı üzerinde yapılan bu araştırmanın sonucunda önce-

likle bağlama bağlı olarak yer yer işlediğimiz beş (5) adet imge türünün 

de bulunduğunu gözlemledik. 

Amacımız burada sayısal veriler vermekten ziyade roman kapakla-

rındaki edebînin kategorilerini belirleyerek, değer ve işlevleri üzerinde 

kofa yormaktır. Ancak genel hatlarıyla kabaca şöyle bir tespitte bulunabi-
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liriz: Odaklayıcı ve etkili imgenin diğerlerine göre sayıca daha fazla bu-

lunduğunu söyleyebiliriz. Nesnel imgenin, yani resim yahut da herhangi 

bir şekil olmayan imgenin diğerlerine oranla sayıca daha az bulunduğunu 

tespit ettik. 

Roman kapağındaki “başlık – imge” imgenin dikotomik bir kompo-

zisyonundur; madeni bir paranın her iki yüzü gibidir ya da bir elmanın 

iki yarısı gibi görmek gerekir. Biri olmadan diğeri olamaz. Bu minvalde, 

romanda “imge”nin başlıktan bağımsız olamayacağını, aksine başlık ile 

mutlaka birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gözlemledik. Buradan ha-

reketle, başlık ile imge arasında belirli oranda bir tutarlılık, uygunluk yahut 

uyum olup olmadığını anlamaya çalıştık. Diğer yandan, “başlık – imge” 

olası tutarlılığın ve uyumun derecesi ve düzeyi de ayrıca tartılması ve in-

celenmesi gereken başka bir konudur. Bu konu takip eden başka bir çalış-

mada ele alınarak derinlemesine çalışılması gerekir. Ancak, tutarlılık ol-

masa ya da anlaşılamasa da (dilsel ve dilsel olmayan), her iki göstergenin 

de bağımsız olamayacağını, tersine bunların az ya da çok belirli düzeyde 

bir bağımlılık ilişkisi üzerine kurulu olduğunu vurgulamak lazım. Dola-

yısıyla, Fransız dilbilimci Tesnière’nin (1988) «Bağımlılık ilişkisi» (fr. Re-

lation de dépendance) üzerine kurulan “Bağlantı” ya da “Bağıntı” kura-

mını (fr. Théorie de connexion) görebiliyoruz. 

Roman kapağı özel ve görsel niteliği olan derin bir kompozisyondur:  

Roman kapağı, karakteristik olarak özel ve öznel olduğu kadar görsel, 

zengin ve derinlikli bir kompozisyon gibi düşünülmelidir. Oldukça duyu-

saldır, aynı anda birkaç duyu organlarımızı harekete geçirir. Öncelikle 

kuşkusuz gözlere hitap eder, sonra da akıl yürütme yoluyla öznel yorum-

lama gücü gerektirir. Bu çok boyutlu yönüyle, imge kompozisyonuna bir çe-

şit görsel ya da imgesel metin de diyebiliriz. Başka bir deyişle, bu yapısal 

oluşum görsellik ve imge üzerine kurulu, görselliği ağır basan bir metin 

türüdür. Yazılı metnin görsel imge ile yansıtılmasıdır, çünkü görsel imge 

de okuyucuyla iletişim kurarak ona bir şey anlatmaya, bir ileti vermeyi 

amaçlar. 

Edebî (yazınsal) ve biçemsel (stilistik) imge üzerine:  

Bu yapısal oluşumda, yazılı metinde bulunan edebî ve stilistik özel-

likler bulunabilir. Burada da yazarın yaratıcılığı devreye girer. Resmedi-

len olgu çeşitli edebiyat ve stilistik olgularına yer verebilir. Kelime oyunu 

yerine çizgi, şekil, işaret ve renk oyunları olabildiği gibi, mecaz, ironi, ki-

şileştirme, zıtlık ilişkisi kurma, karşılaştırma gibi retorik yapılar da bulu-

nabilir.  



295 

 

Nasıl ki yazılı metni zenginleştiren çeşitli unsurlar ve dilsel bileşenler 

varsa, görsel imgenin de kendine özgü zenginleştirici unsurları ve dildışı 

bileşenleri vardır. Akıcı, edebî ve şiir dili yerine, göze hoş gelen renkli bir 

şiirsellik ve görsel bir edebiyat sezinleyebiliriz. Bu durumda, şiirsel imge-

nin varlığından da bahsedebiliriz. 

İmgenin «öznelliği» üzerine; imge öznel bir yapıdır:  

Roman kapakları üzerinde bulunan imge doğası ve var oluş sebebi 

dikkate alındığında, öznel bir seçimdir, yani öznel özelliği olan bir gös-

terge türüdür. Roman kapağının yazar ve okuyucu olmak üzere 2 ayrı pa-

rametresi olduğu düşünüldüğünde, doğal olarak (gönderici ve alıcı olmak 

üzere) iki taraflı bir öznellikten bahsedebiliriz. Zira, yazınsal metinde ol-

duğu gibi edebî imge de yazarın duygusunu, düşüncesini, niyetini ve me-

sajını barındırır. 

Örtük anlamlı, yan anlamlı ve alt anlamlı imgenin sıklığı dikkat çekicidir 

(dolaylı ileti):  

Roman kapaklarında yazar ve/veya editör tarafından okuyucuya ak-

tarılmak istenen ileti genellikle “örtük” yapıdadır. Bu durum dikkat çekici 

olsa da şaşırtıcı değildir. Zira imge, örtük anlam, edebiyat ve stilistik bir-

biriyle uyumlu ve ilişkisel kavramlardır. Bu bağlamda, bu tür imgesel olu-

şuma “örtük edebî imge” adını verebiliriz. Bu tarz roman kapaklarında 

anlam gizli olabildiği gibi alt anlam (fr. Sous-entendu) da barındırabilir. 

Diğer yandan, yazarın tercihine bağlı olarak ve bağlama göre yan anlam 

(fr./ing. Connotation) olgusu da devreye girebilir. Bu durumda, dolaylı 

yolla ileti aktarımı (fr. Message indirect) söz konusudur. Bu dilsel yöntem 

Edebiyat ve Biçembilim alanlarına, başka deyişle edebiyatın stilistiğine 

(biçemine) de gayet uygun bir tekniktir. Bu imge türü, romanı kaleme alan 

yazarın kendine özgü dilsel, biçemsel ve edebî stratejisine bağlı olarak ge-

lişir. Dolayısıyla, her ne kadar romanın yayınlandığı bir yayınevi ve editör 

olsa da roman kapaklarındaki imge seçiminde ve belirlenmesinde, eseri 

meydana getiren yazarın belirgin, hatta belirleyici bir yeri ve görevi var-

dır. Buna istinaden, kapak imgesini romanın bizzat yazarından bağımsız 

tutmak ya da düşünmek mümkün değildir. 

« Denemeler » yazarı Montaigne’in meşhur sözü ile bitirelim: 

Söylem ile düşünceyi ilişkilendiren Montaigne’in şu meşhur sözünü 

«Edebî imge» olgusu ve kavramına uyarlayabiliriz: XVI. Yüzyıl Fransız 

Edebiyatına mensup önemli klasiklerden sayılan öncü yazar ve düşünür 

Montaigne (1580) : «Le discours est le miroir de nos pensées» derken «Söylem 
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düşüncelerimizin aynasıdır» demek istemiştir. Söylem ve düşünce kav-

ramlarını ilişkilendirmek suretiyle özellikle “düşünce” olgusunun öne-

mini vurgulamıştır. Genel bir söylemsel gösterge ve imge olarak çok 

doğru ve etkili bir sözdür. Hakikaten «İmge düşüncelerimizin aynasıdır.» 

Ancak edebiyatta «imge» olgusuna gelince: «Roman kapak imgesi» adı 

verilen olgu aslında yazarın gerçek düşüncesinin, dünyaya bakış açısının 

(yani felsefesinin) dolayısıyla kaleme aldığı romanın gerçek aynasıdır. 

Aşağıdaki tabloda Göstergebilim alanı ve İmge ile ilgili listelenen te-

rim ve kavramlar alfabetik sıralamaya göre düzenlenmiştir. 

Tablo 6: Türkçe – Fransızca terimce (Göstergebilim ve imge kavramları) 

TÜRKÇE FRANSIZCA 

Alt anlamlı imge 

Anlamlandırma 

Az etkili imge 

Bağımlılık ilişkisi 

Bağlantı, Bağıntı kuramı 

Bağlayıcı 

Basit/Sade imge 

Belirtik imge 

Bilişsel 

Çok az etkili imge 

Dildışı  

Dilsel olmayan  

Dolaylı imge-ileti 

Dolaysız imge-ileti 

Düz anlamlı imge 

Etkili imge 

Explicite, Implicite 

Gizli imge 

Gönderge 

Gönderme 

Gösteren, Gösterilen 

Image sous-entendue 

Signification 

Image peu effective 

Relation de dépendance 

Théorie de connexion 

Connecteur, Embrayeur 

Image simple 

Image explicite 

Cognitif, Cognitive 

Image très peu effective 

Extralinguistique 

Non-linguistique 

Image-message indirect 

Image-Message direct 

Image dénotative 

Image effective 

Belirtik, Örtük 

Image cachée 

Référent 

Référence 

Signifiant, Signifié 
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Gösterge, işaret 

Gösterge dizgesi 

Göstergebilim 

Göstergici 

İmbilim, İmgebilim 

İmge, İm 

İmgenin gücü 

İmgenin hakimiyeti 

İmge söylemi, İmgesel söylem 

İşaretleyen, İşaretlenen 

Karmaşık imge 

Nesnel imge 

Odaklayıcı imge 

Örtük imge 

Öz imge 

Öznel imge 

Öznellik 

Parole 

Sade imge 

Söylem  

Soylem çözümlemesi 

Sözcelem(e) 

Tutarlı imge 

Tutarlılık 

Yan anlamlı imge 

Yüzey yapı, Derin Yapı 

Signe, Marque 

Système de signe 

Sémiotique, Sémiologie 

Sémiotique, Sémiologie 

Marqueur 

Image 

Force de l’image 

Pouvoir de l’image 

Image-discours 

Signifiant, Signifié 

Image complexe 

Image objective 

Image focalisante 

Image implicite 

Auto-image 

İmage subjective 

Subjectivité 

Söz 

Image simple 

Discours 

Analyse du discours 

Enonciation 

Image cohérente 

Cohérence 

Image connotative 

Structure de surface, Struc-

ture profonde 
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AFİFE KEMAL’İN İRŞAD-I ŞEBAB ADLI PİYESİ 

  

Bilgin Güngör 

 

Giriş 

Görece serbestlik ortamının varlık kazandığı II. Meşrutiyet Dönemi, 

pek çok siyasi/düşünsel hareket gibi kadın hareketinin de esaslı bir şekilde 

kendini göstermeye başladığı bir dönemdir. Serpil Çakır’ın Osmanlı Kadın 

Hareketi’nde detaylı bir şekilde ortaya koyduğu üzere, bu dönemde, Ul-

viye Mevlan, Nezihe Muhiddin, Belkıs Şevket gibi Türkiye’nin ilk feminist 

aydınları arasında anılması gereken isimler yetişmiş; kadınların özellikle 

de Demet, Kadın, Kadınlar Dünyası gibi basın organları ve Osmanlı Müda-

faa-i Hukuk-ı Nisvan, Teali-i Nisvan gibi cemiyetler/dernekler üzerinden 

yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren geleneksel-ataerkil düzen karşısında 

haklarını savunmaya başladığı, erillikle sınırlanan kamusal hayatta var 

olma savaşı verdikleri, bir bakıma geleceğin Türkiye’sindeki kazanımla-

rına zemin hazırladıkları görülmüştür. Bu, 18. yüzyılda Batı’da başlayan 

feminist hareketin, İttihat ve Terakki’nin öncülük ettiği -ve en bü-

yük/güçlü aktörünü temsil ettiği- Meşrutiyet Türkiye’sindeki yankısıdır; 

bu yankı, Cumhuriyet Türkiye’sinde aratarak devam edecektir (Çakır, 

2013). İşte bu yankı, II. Meşrutiyet yıllarında, pek çok “metin”de olduğu 

gibi, edebî metinlerde de duyulur; kadın hareketi edebiyatta da gelenek-

sel-ataerkil düzeni sarsmaya başlar. Belli bir feminist duyarlılığa sahip 

olan veya olmayan, orta ve üst sınıflara mensup yani Virginia Woolf’ün 

tabiriyle “parası ve kendisine ait bir odası”1 bulunan Halide Edib, Zeliha 

Osman, Yaşar Nezihe gibi çok sayıda kadın yazar, toplumsal hayatta yük-

selen feminist mücadelenin -ve tabii genel olarak II. Meşrutiyet’in görece 

                                                             
 Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve toplum Bilimleri Fakül-

tesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Çanakkale-Türkiye. E-posta: bilgingun-

gor@comu.edu.tr. ORCID: 0000-0001-7702-1668. 
1 Woolf, kadınların yazar olabilmesi (tabii kurmaca yazarlığıdır kastettiği) için ge-

rekli olan maddi ve ailevi imkânı şu meşhur sözle vurgular: “(…) [B]ir kadın eğer 

kurmaca yazacaksa, parası ve kendisine ait bir odası olmalıdır” (Woolf, 2019: 6). 

Tabii böyle bir maddi ve ailevi imkâna kavuşmak, ancak belli bir sınıfsal ko-

numda bulunmakla mümkündür. Gerek Türkiye’de gerekse de Batı’da kadın ya-

zarların büyük çoğunluğunun orta ve üst sınıflara mensubiyeti bunun en açık de-

lilidir. Zaten Woolf de alıntıladığımız sözüyle bu sınıfsal duruma işaret etmekte-

dir.  
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serbestlik ortamının- verdiği cesaretle edebiyat dünyasına damgasını vu-

rur. Bu, aynı zamanda, Tanzimat’tan itibaren erkek yazarların öyle ya da 

böyle eril bir dille ele aldıkları ülke sorunlarının, tabii bu arada kadınlara 

dair olanların (kadınların eğitimi, kamusal hayatta varlık kazanması vs.) 

kadınlar tarafından da ele alınmaya başlanması anlamına gelmektedir. 

Edebiyat tarihlerinde “Meşrutiyet Dönemi” veya “Millî Edebiyat Dö-

nemi” olarak adlandırılan bu edebiyat döneminin, önceki dönemlere 

(“Tanzimat Dönemi”, “Servet-i Fünûn Dönemi”) göre en ayırt edici özel-

liklerinden biri millî duruşun, Türkçülüğün edebiyata net bir biçimde 

yansımasıysa diğeri de kadın yazarların sayıca artması, hem memlekete 

hem de kadınlara dair sorunların kadın bakış açısıyla edebî metinlerde so-

mutluk kazanmasıdır şüphesiz. Hasılı II. Meşrutiyet Dönemi, toplumsal 

hayatın her alanında olduğu gibi edebiyatta da geleneksel-ataerkil düze-

nin yıkılmaya başlandığı bir zaman dilimine tekabül etmektedir.  

Peki, öncesi yok mudur? Elbette vardır. Kısmen feminist bir bakış açı-

sına sahip olduklarını ifade edebileceğimiz Fatma Aliye, Emine Semiye, 

Güzide Sabri, Şair Nigâr Hanım gibi isimler II. Meşrutiyet’ten önce edebi-

yatta bir kadın çizgisi oluşturmuşlardır. Gelgelelim bu çizginin tam ma-

nasıyla belirginleşmesi ve edebî hayattaki eril baskıyı geriletecek derecede 

güç kazanması, 1908 İhtilali’nin her yerde “hürriyet bayrakları”nı dalga-

landırması ve edebiyata şöyle ya da böyle damgasını vuracak feminist ha-

reketin bu bayrağın gölgesinde yeşermesiyle mümkün olmuştur.   

Afife Kemal, yukarıda kadın hareketi ve onun edebî dünyadaki izdü-

şümü bağlamında kısaca ele aldığımız II. Meşrutiyet Dönemi’nin yazarla-

rından biridir. Kaleme aldığı ve çalışmamızın konusu olan piyesi İrşad-ı 

Şebab (günümüz Türkçesiyle Gençliğin İrşadı), 1334 (1918) yılında Matbaa-

i Âmire tarafından basılmıştır. İşte bunlar dışında, Afife Kemal’e dair her-

hangi bir bilgi yoktur (bulamadık da diyebiliriz). Hangi tarihler arasında 

yaşadığı, nerede ve nasıl eğitim gördüğü, başka hangi eserleri yazdığı tam 

bir muammadır. Tahminimizce kısmen bu muamma durum, kısmen de 

piyesin estetik yönünün zayıflığı sebebiyle İrşad-ı Şebab edebiyat araştır-

macılarının, tarihçilerinin gözünden kaçmış; edebiyat tarihimizin “kayıp 

eserleri” arasında kalmıştır. Tabii bu, tümden unutulmuş olduğu anla-

mına gelmez. Sözgelimi Enver Töre, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Tiyatrosu 

kitabında, İrşad-ı Şebab’ın içeriğini ana hatlarıyla ele almıştır (Töre, 2006: 

78); Meral Harmancı Turunçoğlu Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına 

Kadar Var Olan Kadın Oyun Yazarlarının Metinlerinde Toplumsal Cinsiyet adlı 

doktora tezinde genel olarak feminist kuramlardan hareketle piyesin bir 
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çözümlemesini sunmuştur (Harmancı-Turunçoğlu, 2013: 124-171) ki sanı-

yoruz piyese dair en ayrıntılı çözümleme de budur; Zeynep Kaçar ve Jale 

Karabekir tarafından kurulan Tiyatro Boyalı Kuş (2000) topluluğu, piyesi 

“Gençlere Nasihatlar” başlığıyla ve günümüz Türkçesiyle, “Feminist Dra-

maturjiyle Okuma Tiyatrosu” etkinliği kapsamında, 25 Aralık 2010’da 

sahnelemiştir.2 Gelgelelim şimdiye kadar piyesin Latin harflerine aktarıl-

mış biçimi yayımlanmamış, günümüz okurlarının önemli bir bölümü (Os-

manlı Türkçesini bilmeyenler de diyebiliriz) piyesten uzak kalmış, ilgili 

edebiyat araştırmalarının büyük bir bölümünde adından dahi bahsolun-

mamıştır.    

İşte bu çalışmamızda, İrşad-ı Şebab’ı ele alacağız; önce piyes hakkında 

birtakım yorumlarda, açıklamalarda bulunacağız, sonra da piyesin Latin 

harflerine aktarılmış biçimini sunacağız. Belirtmek gerekir ki, piyesi müm-

kün mertebe en orijinal hâliyle sunmak adına herhangi bir sadeleştirme 

çabasında bulunmayacağız; günümüzün özellikle genç okurunun uf-

kunda yer almadığını, yabancısı olduğunu düşündüğümüz birtakım 

Arapça, Farsça ve Fransızca ifadeleri, kavramları, isimleri dipnotlarda 

açıklayacağız [Arapça ve Farsça olanlar için yer yer Kubbealtı Lugatı’ndan 

(URL-2) yararlandığımızı belirtelim]. Temel amacımız, piyesi ve piyes 

üzerinden Afife Kemal’i günümüze taşıma yolunda bir çaba göstermektir.    

1. Kadınlar Arasında 

Afife Kemal’in kısa ve tek perdelik piyesindeki bütün gelişmeler, baş-

tan sona “heyet-i umumisiyle şık, güzel bir salon”da (Afife Kemal, 1334: 

1), kadınlar arasında geçer. Kültürlü, aydın profiline uygun ve bu özellik-

leri dolayısıyla -tabii piyesin yazıldığı dönemi de göz önünde bulundura-

rak- “İstanbul’da yaşamakta ve üst zümreden gel[dikleri]” (Harmancı Tu-

runçoğlu, 2013: 133) düşünülebilecek bir grup genç kadın (Ferhunde, 

Fatma, Meliha, Nezahet, Afife,3 Nemide) kendi aralarında müzik, edebiyat 

ve çeşitli sanatçılar üzerine sohbet ederler. Bir vakit sonra arkadaşlarından 

Seniha’nın evlenmiş olduğunu haber alırlar; bunun üzerine sohbet, evlen-

menin, daha doğrusu evlilik kurumunun kadın bir bakış açısından yargı-

lanışına çevrilir. Genç kadınlar, piyesin yazıldığı döneme göre son derece 

feminist bir yaklaşımla evliliğin, anneliğin, aile kurmanın olumsuzlukla-

rını, kadına dönük sınırlayıcı etkilerini, sunduğu eşitsizlikleri konuşur-

                                                             
2 Bu konuda e-posta yoluyla tarafımıza ulaştırmış olduğu bilgiler (URL-1) için Jale 

Karabekir’e teşekkür ederiz.  
3 Bu karakter, aynı ismi taşıyan yazarın piyesteki temsilcisidir belki de. 
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ken, piyesin “öğreten kadın” (Harmancı Turunçoğlu, 2013: 125) konu-

mundaki yaşlı karakteri Rahime Hala salona gelip sohbete dâhil olur. O, 

genç kadınların ilgili düşüncelerine karşı çıkar; daha çok geleneksel-ataer-

kil bir bakış açısıyla evliliğin, valideliğin, aile kurmanın nimetlerinden 

uzun uzun söz açar. Konuşması, genç kadınları hizaya getirir. Piyes, böy-

lece, genç kadınların Seniha’ya bir tebrik mektubu yazma düşüncesiyle 

son bulur.  

Piyeste ortaya konulan kurgu genel hatlarıyla böyle; gelgelelim piyesi 

daha doğru bir şekilde anlamlandırmak için bazı hususlara değinmek ve 

“görünen”in ardındaki “görünmeyen”e yönelmek, yani bir bakıma Paul 

Ricoeur’ün adını koyduğu, Rita Felski’nin ise eleştiri alanına çektiği şüp-

henin hermenötiği4 kavramının sunduğu mantıktan hareket etmek gerekir.  

1.1. Doğu, Batı ve Diğerleri 

Doğu-Batı karşıtlığıyla başlayalım; zira piyesin içerik dokusunu bü-

yük oranda bu olgu belirlemektedir. Bir başka ifadeyle, metinde merkez 

konumda bulunan tema söz konusu karşıtlıktır. Bilindiği üzere bir Doğu 

devleti olan Osmanlı Devleti, Batı karşısındaki üstünlüğünü 17. yüzyıldan 

itibaren yitirmeye ve çözülmeye başlar; çare olarak önce dine, şeriata sıkı 

bir yönelim (Berkes, 2012: 39) söz konusu olsa da nihayetinde ibre Batı’ya 

(Batı medeniyetine, teknolojisine) döner. 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyı-

                                                             
4 Ricoeur, sosyal bilim alanlarındaki teorilerin, özellikle de Friedrich Nietzsche, 

Karl Marx ve Sigmund Freud tarafından ortaya konulanların hemen her zaman -

şüpheci bir gözle, adeta bir dedektif gibi- “görünen”in arkasını işaret ettiğini, “gö-

rünen”i “görünmeyen”le ilişkilendirerek yargılamaya yöneldiğini vurgular. Bu 

“görünmeyen” Nietzsche’de üstün olma iradesini, Marx’ta ekonomik altyapıyı, 

Freud’da bilinçaltını karşılar. İşte bu teorik yönelimi Ricoeur, “şüphenin herme-

nötiği” olarak adlandırır. Felski de eleştiride -yine bir dedektif gibi- aşkın olanı 

önceleyen, eseri ardındaki tarihsel, toplumsal, psikolojik vs. olgularla bir arada 

değerlendirmeyi hedefleyen, yani “görünür” durumdaki eseri “görünmeyen” 

dışsal noktalar etrafında yorumlamaya çalışan yöntemlerin tamamının şüphenin 

hermenötiğiyle işlerlik kazandığını belirtir (Felski, 2018: 11-29, 56-87). Gerek Ri-

coeur gerekse de Felski’nin şüphenin hermenötiğinin biçimi ve işleyişi noktasın-

daki düşüncelerine katılmamak mümkün değil, ama şu da unutulmamalıdır ki 

kavramın sunduğu mantık, başka alanlar bir yana, bilimsel alanlarda bir olmazsa 

olmazı teşkil eder. Bilim, sonuçları ya da “görünen”leri, sebeplerle ya da “görün-

meyen”lerle bir arada tartışabildiği ve bu çerçevede bir keşifsel söylem üretebil-

diği ölçüde bilimdir. Marx’ın dediği gibi, “Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek 

kalmazdı.” (URL-3) 
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lın başlarında önce ordunun Batı’daki standartlara uygun olarak modern-

leştirilmesi söz konusu olur; 19. yüzyılın ilk yarısında, daha doğrusu 3 Ka-

sım 1839’da Gülhane Parkı’nda Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’nın halka 

okuduğu ve sistemli bir Batılılaşma hedefini içeren Gülhane Hatt-ı Huma-

yunu (Tanzimat Fermanı) ile ülke, tümden, bütün toplumsal/siyasal dina-

mikleriyle Batı’ya eklemlenme yoluna girer. Bu fermanla Osmanlı, Ahmet 

Hamdi Tanpınar’ın deyişiyle, “(…) [A]sırlar içinde yaşadığı bir medeniyet 

dairesinden çıkarak, mücadele hâlinde bulunduğu başka bir medeniyetin 

dairesine girdiğini ilan ed[er.]” (Tanpınar, 2007: 126). Bu da -doğal olarak- 

gerek toplumsal yaşamda gerekse de düşüncede Doğu ile Batı unsurları-

nın ikiliğini, hatta çatışmasını beraberinde getirir. Tanpınar’ın “medeniyet 

krizi” (Tanpınar, 1977: 101) olarak adlandırdığı bu ikilik ya da çatışma du-

rumu, Tanzimat’ın atmosferine uygun olarak yenilenen edebiyatta da belli 

noktalarda yansıma alanı bulur. Bu noktalardan biri, eserlerin içerikle-

rinde somutluk kazanır. Doğu’ya ve Batı’ya “yakın” karakterler, 

mekânlar, bakış açıları bir arada ve net bir kontrast oluşturacak şekilde 

karşımıza çıkar. Bu durum daha sonraki yıllarda da birtakım dönüşüm-

lerle devam eder esasında. Berna Moran, Tanzimat’tan 1950’lere kadar 

Türk romanının içerik açısından genel itibariyle Doğu-Batı çatışmasına 

odaklandığını vurgular (Moran, 2010: 24); haklıdır ancak bu esasında aynı 

tarih dilimindeki bütün edebî türler için geçerli bir yargıdır.  

İrşad-ı Şebab’a gelirsek, Doğu-Batı karşıtlığı, Meral Harmancı Turun-

çoğlu’nun da belirttiği gibi, karakter düzleminde kendisini net bir şekilde 

belli eder. Bu düzleme bakıldığında, yaşlı Rahime Hala’nın Doğu’yu, genç 

kadınlarınsa Batı’yı temsil ettiği görülebilir (Harmancı-Turunçoğlu, 2013: 

128). Rahime Hala, geleneksel kültürle yetişmiş, bu kültür ekseninde dü-

şünebilen, kendi ifadesiyle “Kelâm-ı Kadim, Karabaş Tecvidi, Mızraklı İlmihal 

okumasından başka bir şey bilm[eyen]” (Afife Kemal, 1918: 22-23) eski ku-

şaktan bir kadındır; onun karşısında yer alanlar ise -söylemlerinden anla-

şıldığı kadarıyla- Batılı tarzda bir eğitim almış ve bu eğitimin olanakları 

çerçevesinde düşünen, karakterleri Fransızca bilmek, piyano çalmak, kla-

sik müzik üzerine konuşmak gibi Batılılığa dair göstergelerle somutluk 

kazanan yeni kuşak kadınlardan müteşekkildir. Gelgelelim karakter düz-

leminde Doğu-Batı karşıtlığı, en keskin şekilde, evlilik hususundaki karşıt 

söylemlerle belirginleşir. Belirtmek gerekir ki piyesin en “can alıcı” kıs-

mını, daha açık bir ifadeyle, kurgunun esas çatışma alanını da bu söylem-

ler oluşturur ve bu noktada Rahime Hala’nın karşısında daha çok Fer-

hunde yer alır. Dolayısıyla hem karakter düzleminde Doğu-Batı karşıtlı-

ğının hem de genel olarak kurgusal odağın, bir bakıma, Rahime Hala ile 
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Ferhunde arasındaki karşıtlıkla kurulduğu söylenebilir. Önce Ferhunde 

konuşur; Batıcı, feminist bir tutum çerçevesinde, evliliğin “ahmakçasına 

yapılmış bir hareket” (Afife Kemal, 1918: 17) olduğunu dile getirir. Hatta 

daha da ileri gider, evliliğe dair bir hadisi dahi reddetmekten kendini ala-

maz: “Hadis-i şerifte ‘Nesliniz çoğaltınız.’ diye emrolunmuş… Fakat ne-

den kendimi hodkâm bir erkeğin baziçesi edeyim?” (Afife Kemal, 1334: 

18). Piyesin kaleme alındığı dönemin “anti-laik” koşulları düşünüldü-

ğünde, Ferhunde’nin bu sözlerinin “son derece radikal bir çıkış” (Har-

mancı-Turunçoğlu, 2013: 156) olduğu görülür. Peki, nedir Ferhunde’nin 

istediği? Kadınların eve hapsolmaması; onların da tıpkı erkekler gibi eği-

tim görerek meslek edinebilmesi ve böylece kamusal hayatta mesleğiyle 

yer alabilmesidir ki bu, aşağı yukarı, dönemin kadın hareketinin ortak 

(daha doğrusu genel) talepleri arasında yer alır (Çakır, 2013: 297-389). Ta-

bii geleneksel-ataerkil zihniyetin bunları sadece erkeklere bahşetmeye me-

yilli olduğunun da farkındadır Ferhunde. Şunları söyler:  

Bir erkek doktor olurmuş, kimyager olurmuş, edip olurmuş, şair olur-

muş. Bir kadın da yalnız evde otururmuş. Başka bir şey yapamaz-

mış… Yarabbi bu ne zihniyet?.. Neden bir kadın doktor olamıyor, 

şunu bir anlasak… Peki kadınlarda ifrat bir hiss-i şefkat varmış da 

onun için… Daha iyi ya… Şefik bir doktor daha iyi hisseder, daha iyi 

tedavi eder. Haydi canım ondan vazgeçtik, kimyager olurum, avukat 

olurum… (Afife Kemal, 1918: 19).  

Ferhunde’nin bu Batılı-feminist söylemi, az çok diğer genç kadınlar 

tarafından da paylaşılır (muhalif görünenler vardır ancak bunlar biraz “kı-

sık sesli” kalır; gerekli hassasiyeti tam olarak gösteremezler, dolayısıyla 

Ferhunde’den pek de farklı düşünmediklerini söyleyebiliriz). Gelelim Ra-

hime Hala’nın söylemine. O, aslında kadınların eğitim görmesi, meslek 

sahibi olarak kamusal hayatta yer almaları bağlamında Ferhunde ve di-

ğerleriyle hemfikirdir. “Doktor olmak, ressam olmak yalnız erkeklere mi 

mahsus?.. Hayır… Bunda sizin de hakkınız, sizin de payınız vardır.” 

(Afife Kemal, 1918: 23) der; ancak bu hakkı veya payı, bir şarta bağlar: 

“Valide olmak” (Afife Kemal, 1918: 23). Yani Rahime Hala’ya göre kadın, 

önce, her şeyden önce anne olmalı, ideallerinin temeline anneliği -ve do-

layısıyla- evliliği yerleştirmelidir; kamusal hayatta mesleğiyle varlık gös-

terme ideali, bunun önüne geçmemelidir. Rahime Hala, bu düşüncelerini 

temellendirmek için Meral Harmancı Turunçoğlu’nun da belirttiği gibi he-

men hemen her argümana başvurur (Harmancı-Turunçoğlu, 2013: 165). 

Evvela Rahime Hala’ya göre bir millet kendi varlığını annelerin varlığına 

borçludur; o, bu noktada Türk ve İngiliz annelerini örnek gösterir:  
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Eğer valideler olmasaydı bu millet olur muydu?.. Eğer analar olmasaydı siz-

ler olur muydunuz?.. Avrupalıları tir tir titreten o kahraman dedelerimizi doğu-

ran sizin o beğenmediğiniz analardır. Bugün en büyük milletler anaları mükem-

mel olanlardır. İngiliz, İngiliz kadınları diye imreniyorsunuz… Onlar o merte-

beye nasıl çıktılar?.. Tamamıyla hanım, tamamıyla kadın oldukları için… Hey 

evlatlarım hey… Sonra bu millete yazık olur. (Afife Kemal, 1918: 23). 

Rahime Hala karşısındaki genç kadınların evliliği ve anneliği yadsı-

yan sözlerinin eski Türk anneleri tarafından duyulması hâlinde lanete ve-

sile olacağını vurgular. Bugün vatanın ve milletin genç kadınlardan yar-

dım beklediğini, ancak onların bu yardıma koşmak bir yana, mevcut dü-

şünceleri ve tavırlarıyla hem kendilerini hem de vatanı ve milleti mahva 

sürüklediğini savunur. Tabii Rahime Hala’nın bu noktada keskin bir çıkış 

yaptığını özellikle belirtmek gerekir. Şöyle ki o, karşısındaki genç kadınlar 

gibi evliliği ve anneliği reddetmeyip çoluk çocuğa karıştığı için “müste-

rih” olduğunu, vatana ve millete ihanet etmediğini öne sürer ki bu, Meral 

Harmancı Turunçoğlu’nun da belirttiği gibi, Rahime Hala’nın genç kadın-

lara dönük bir vatan haini imasında bulunduğuna işarettir (Harmancı-Tu-

runçoğlu, 2013: 165). Öte yandan Rahime Hala için annelik, dinî çerçevede 

bir zorunluluğa işaret eder. O, “Allah, kadınları ana olmak için yaratmış-

tır” (Afife Kemal, 1918: 23) der; ona göre “Analığı beğenmeyen, analığı 

tahkir eden kadın alçaktır.” (Afife Kemal, 1918: 23). Anneliği bir “kanun-ı 

ilâhi” (Afife Kemal, 1918: 23) olarak görür; kuşların bile bir yuvası oldu-

ğunu, annelikte karar kıldığını ileri sürerek söz konusu “kanun-ı ilâhi”nin 

evrenselliğini ve kaçınılmazlığını göstermek ister. Rahime Hala ayrıca, an-

neliği ailevi ilişkiler çerçevesinde de kutsamaya yönelir. Rahime Hala’ya 

göre anneliği reddeden, çoluk çocuk sahibi olmayan kadınlar çocuk sev-

gisini tadamazlar ve ilerleyen zamanlarda, özellikle yaşlılık çağlarında 

yalnız, bakıma muhtaç kalmaya mahkûm olurlar. Bu bağlamda, kendi ço-

cuğunun “hizmetleri”ni örneklendirir: “Bugün benim ciğerparem olma-

saydı ben nasıl yaşardım. Akşam olunca benim ıhlamurumu elime kim 

getirirdi?.. Sabahleyin yataktan kalkar kalkmaz kahvemi elime kim ve-

rirdi? Hasta olduğum zaman başucumda kim ağlardı?..” (Afife Kemal, 

1918: 27). Çocuktan böyle bir “hizmetkârlık” beklemenin, pragmatist bir 

bakış açısına işaret ettiğine şüphe yoktur (Harmancı-Turunçoğlu, 2013: 

163).    

İşte Ferhunde başta olmak üzere genç kadınların Batılı-feminist söy-

leminin karşısında Rahime Hala’nın, bir bakıma kadınların kamusal ha-

yatta meslekleriyle var olma imkânını reddetmeyen ancak temelde, kadın-
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lığı neredeyse annelikle eşitleyip kamusal hayatın yolunu kesmeye yöne-

len Doğulu-antifeminist veya geleneksel-ataerkil söylemi ana hatlarıyla 

böyledir. Görüldüğü kadarıyla o, evlilik ve annelik hakkındaki düşünce-

sini milliyetçilik, din ve aile hayatı olmak üzere üç ana nokta üzerinden 

temellendirmektedir. Şimdi buradan başka bir hususiyete geçelim. Ra-

hime Hala’nın söylemi, genç kadınlar üzerinde ikna edici bir etki yapar; 

öyle ki onlar, Seniha’ya bir tebrik mektubu yazmaya niyetlenirler. Peki, 

Rahime Hala’nın söylemi gerçekten de ikna edici midir? Ya da şöyle sora-

lım: Rahime Hala’nın haklılığının anlaşılmasıyla sona eren piyeste böyle 

bir son sahici midir? Meral Harmancı Turunçoğlu’na göre değildir:  

Afife Kemal İrşad-ı Şebap adlı oyun ile Osmanlı Devleti’nin son dö-

nemlerinde kadınların değişmekte olan düşüncelerini ve düşünüş bi-

çimlerini görünür kılar. Üstelik bunu yaparken dönemine göre son 

derece radikal görülen düşünceleri de dillendirir. Ancak yazarın tüm 

bunları yapabilmesinin temel sebebi, oyunun adıyla vermiş olduğu 

sözü tutmasıdır. Oyunun adı, gençlerin doğru yolda eğitilmesi anla-

mına gelmektedir. Afife Kemal de ataerkil düşünüş biçimini alt üst 

eden bu genç kadınları oyun sonunda ataerkil düşünceleri kabul eden 

bir noktaya getirir. Böylece bu genç kadınları eğitmiş olur. Ancak belli 

ki yazar bu eğitim unsurunu, içinde yaşadığı ataerkil toplumda tepki 

çekmemek için kullanmaktadır. Bir taraftan ataerkil kalıpların dışına 

çıkan kadınların düşüncelerini dillendirirken, bir diğer taraftan yazar 

olarak karşılaşacağı tepkiden çekinmektedir. Bu sebeple de oyun so-

nunu zoraki bir değişikliğe uğratmaktadır. (Harmancı-Turunçoğlu, 

2013: 166) 

Anlaşılmaktadır ki Meral Harmancı Turunçoğlu’nun yorumuna göre 

yazar esasında genç kadınların, özellikle de Ferhunde’nin söyleminden 

yana olmasına rağmen “içinde yaşadığı ataerkil toplumdan tepki çekme-

mek için” Rahime Hala’nın söylemini baskın çıkartmakta, hâl böyle 

olunca da “oyunun sonunu zoraki bir değişikliğe uğratmaktadır.” Yazarın 

olası feminist bakışı ve çekindiği olası toplumsal tepki göz önünde bulun-

durulduğunda böyle bir yorumu doğru kabul edebiliriz. Ancak bunların 

dışında iki farklı nokta göz önünde bulundurulduğu zaman zıt yorumlara 

ulaşmak mümkün. Bu noktalardan ilki, yazarın düşünce biçiminin antife-

minist bir çizgide bulunma olasılığıdır; biyografisi tam bir muamma olan 

yazarın genel olarak geleneksel-ataerkil yapı doğrultusunda belirginleşen, 

bu yapıyla uyumlu bir düşünceye sahip olduğu ve bundan ötürü de ken-

disine düşünsel açıdan yakın Rahime Hala’nın söylemini sahici bir şekilde 

öne çıkardığı düşünülebilir. İkinci nokta, piyesin yazıldığı yılda, yani 
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1918’de Türkiye’nin durumudur. Bilindiği üzere 1918’de, Birinci Dünya 

Savaşı’yla ezilen, Batılı emperyalistler tarafından baskılanan ve toplumsal 

bir kaosa sahne olan bir ülke söz konusudur. Piyeste Rahime Hala, “vata-

nın yanan kalbi”nden, “milletin yaralarından” dem vurarak bu tarihsel 

koşullara işaret eder gibidir. İşte bu koşullar göz önünde bulunduruldu-

ğunda yazarın -olası feminist bakışına rağmen- öyle ya da böyle Batı kar-

şıtı bir yönü bulunan, evlilik ve annelik üzerinden vatanın selameti ve mil-

letin varlığına vurgu yapan eğitici bir söylemden, yani Rahime Hala’nın 

söyleminden yana olabileceği, dolayısıyla piyesin sonunun sahici bir nite-

likte bulunabileceği yorumuna ulaşılır. Bu çerçevede de yazarın bu eserle 

dönemin birtakım feministlerini uyarmayı, vatan ve milletin zor duru-

munu gözeterek evlilik ve annelik karşıtlığından vazgeçmeleri için onlara 

bir çağrıda bulunmayı hedeflemiş olabileceği akla gelir. 

Tekrar karakterlere yönelelim: Piyesteki genç kadınların, daha çok 

Tanzimat romanlarında görülen ve Doğu-Batı arasındaki değerler karma-

şasının bir sonucu olarak şekillenen bir tipolojiyi anımsattığına, hatta bu-

nun başka bir versiyonu olduğuna şüphe yoktur. Bu tipoloji, içinde bulun-

duğu toplumun değerlerine yabancılaşan, Batı’ya ait değerlere sarılan (ta-

bii bunda da şeklî bir tavır gösteren), anlatıcı tarafından sürekli olumsuz-

lanan ve haksız çıkartılan, yaygın olarak “yanlış Batılılaşmış”, Berna Mo-

ran tarafından ise “alafranga züppe” (Moran, 2007: 259-268) olarak anılan 

karakterlerle somutluk kazanır. Ahmet Midhat Efendi’nin Felatun Bey ile 

Rakım Efendi romanındaki Felatun Bey, Recaizade Mahmut Ekrem’in 

Araba Sevdası romanındaki Bihruz Bey “yanlış Batılılaşmış”/”alafranga 

züppe” karakterlerinin ilk ve en öne çıkan örnekleri arasındadır. İrşad-ı 

Şebap’taki genç kadınları da belli ölçülerde birer Felatun, birer Bihruz ola-

rak ele almak mümkündür. Batı kültürüne olan iştiyakları, toplumsal de-

ğerleri görmezden gelmeleri, onları belli ölçülerde adı geçen Tanzimat ro-

manlarındaki karakterlerin safına yerleştirir. Fakat ilginç bir durum göze 

çarpar burada. Şöyle ki gerek Tanzimat Dönemi’nde gerekse de sonra-

sında kaleme alınan romanlardaki “yanlış Batılılaşmış”/”alafranga 

züppe” karakterler erkektir; İrşad-ı Şebap’takiler ise kadın. Afife Kemal, 

Türk roman geleneğinin meşhur tipolojisinin cinsiyetini değiştirmiştir 

yani. Bir de şu var: Piyeste genç kadınlar arasında yer alan Meliha’nın söy-

lem bakımından Bihruz’a yaklaştığı görülebilir. Tıpkı Bihruz gibi, konu-

şurken sözlerinin arasına durduk yerde Fransızca kelimeler sıkıştırır. Me-

liha’nın aşağıya aldığımız sözleri, bu çerçevede örneklendirilebilir:   
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Deminden beri sustum, sustum. Artık tahammül edemeyeceğim. “İdeéleri-

niz” bende hiç doğru bir “effet” hâsıl etmedi… Hâlbuki bir insan ne kadar “sen-

sible” yaratılmış olsa…” (Afife Kemal, 1918: 8). 

Bizim Afife Hanım da “statue” gibi manasız manasız bakar… (Afife Kemal, 

1918: 8). 

Bütün ilimler “famille” hâlindedir. Olabilir ya, her ikisine karşı “capacité”si 

vardır. (Afife Kemal, 1918: 21). 

Buraya kadar, piyesteki karakterlere Doğu-Batı karşıtlığı üzerinden 

yöneldik. Karakterlerin bu karşıtlık ekseninde nasıl konumlanmış oldu-

ğunu gördük. Tabii, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ka-

rakterlerin konumlanışında Doğu-Batı karşıtlığı dışında kalan, fakat bu 

karşıtlığı pekiştirdiğini, desteklediğini söyleyebileceğimiz iki karşıtlık 

daha söz konusudur: Eski kuşak-yeni kuşak ile antifeminizm-feminizm 

karşıtlıkları. Yani Rahime Hala Doğu’nun yanı sıra eski kuşağı ve antife-

minizmi; genç kadınlarsa (özellikle de Ferhunde) Batı’nın yanı sıra yeni 

kuşağı ve feminizmi temsil etmektedir. Kurgu da -bir bakıma- söz konusu 

üç karşıtlığa ve bu çerçevede karakterlerin temsil ettiği olgulara yaslan-

maktadır, denilebilir.  

İçeriğe dair son bir vurgu olarak Doğu-Batı karşıtlığının mekânla iliş-

kisine değinelim. Söz konusu karşıtlık, karakterlerin konumlanışıyla ala-

kalı olarak mekânsal düzlemde de belirmektedir (Harmancı-Turunçoğlu, 

2013: 128). Meral Harmancı Turunçoğlu, salonun sağ tarafında bulunan ve 

Şark usulüne göre döşenmiş sediri “Doğu ya da diğer bir deyişle yerli kül-

türün bir göstergesi” (Harmancı-Turunçoğlu, 2013: 132); piyano ile onun 

üstünde duran kemanı “Batılı kültüre işaret ede[n]” (Harmancı-Turun-

çoğlu, 2013: 132) mekânsal bir olgu sayar. Böylelikle Doğu-Batı karşıtlı-

ğını, söz konusu sedir ile piyano ve üstündeki keman arasında kurar. Ra-

hime Hala’nın salona geldiğinde sedire oturmasını da bir tesadüf olarak 

görmez (Harmancı-Turunçoğlu, 2013: 160). Açıkçası bu yoruma katılmak 

mümkün, ama kısmen. Evet, salondaki sedir Doğu kültürüne işaret eder 

ve aynı kültürü temsil eden Rahime Hala’nın sedir üzerine oturması tesa-

düf olarak görülemez. Lakin Batı kültürüne asıl işaret eden piyano ile ke-

man değil, adı Fransızcadan gelen şezlongdur.5 Ve onun üzerine oturan 

da yine piyeste diğer genç kadınlara nazaran daha feminist bir yaklaşım 

                                                             
5 Fransızca orijinali “chese long” olan, Türkçeye “uzun sandalye” olarak çevrilen 

bu Fransız stili bu sandalye türü, 19. yüzyılın sonlarından itibaren bütün dünyada 

yaygınlık kazanmıştır (URL-4).  
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sergileyen, evlilik noktasında Rahime Hala’nınkinden neredeyse tama-

men zıt bir söylem üreten ve bu yönleriyle Batı’yı en net temsil eden Fer-

hunde’dir. Bu, yukarıda değindiğimiz duruma, gerek Doğu ile Batı karşıt-

lığı zemininde yükselen karakterler arası karşıtlık gerekse de kurgusal 

odak noktasında daha çok Rahime Hala ile Ferhunde’nin öne çıkması du-

rumuna uygundur.  

1.2. Biçimsel Hususiyetler 

Piyesin biçimine bakalım bir de. Şüphesiz, 1908 Meşrutiyeti’nin he-

men ardından başlayan milliyetçi-Türkçü rüzgârın etkisiyle ve 1911’de 

Genç Kalemler hareketinin ortaya çıkmasıyla dönemin egemen sanat bi-

çimi hâline gelen; eserlerde millî konuları halkın anlayabileceği, halkın ko-

nuştuğu bir dille işlemeyi amaçlayan Millî Edebiyat akımı (Duymaz, 2011: 

15-18) çerçevesinde ortaya konulmuş bir piyes olarak görebiliriz İrşad-ı Şe-

bap’ı. Şöyle ki piyesin dili, dönem itibariyle sadedir. En azından dönemin 

sıradan bir okurunun anlayabileceği seviyededir. Bu arada belirtelim: Sa-

dece dilin değil, özellikle de Rahime Hala’nın söylemi üzerinden şekille-

nen millîci tutumu göz önünde bulundurduğumuzda kısmen içeriğin de 

Millî Edebiyat çerçevesinde somutluk kazanmış olduğunu söyleyebiliriz.  

Piyesteki dilin, dönem itibariyle sade olduğunu belirttik. Bu, öne çı-

kan biçimsel hususiyetlerden biridir. Ancak dil düzleminde, zaman za-

man -tabiri caizse- bir “Babilleşme” durumu söz konusu olur. İşte bu, öne 

çıkan bir başka biçimsel hususiyettir. Yukarıda da değindiğimiz gibi Me-

liha; Felatun Bey, Bihruz Bey gibi Tanzimat karakterlerini anımsatırcasına, 

sözlerinin arasına sık sık Fransızca kelimeler, ifadeler sıkıştırır. Bu arada 

Afife de -alaycılığından ötürü- zaman zaman Farsçasını konuşturur 

(Farsça kelimeler kullanır, beyit okur vs.). İşte Meliha ve Afife’yle, daha 

doğrusu Fransızca ve Farsçayla ortaya çıkan bu “Babilleşme”nin piyesin 

dilini zorladığı kesin, ancak aynı ölçüde piyesteki komedi tonuna zemin 

hazırladığı da kesin.  

Sonuç  

Afife Kemal’in İrşad-ı Şebab piyesi, Doğu-Batı karşıtlıkları (ve bu çer-

çevede feminizm-antifeminizm ile eski kuşak-yeni kuşak karşıtlıkları) 

bağlamında yazıldığı dönemi -kadın gözüyle- yansıtan bir metin. Dolayı-

sıyla piyesin, sadece edebiyat tarihi değil, siyasi tarih ve feminizm tarihi 

okumaları/çalışmaları çerçevesinde dönemin koşullarının resmini görmek 

açısından önem arz ettiği söylenebilir.  



312 

 

Bitirirken belirtelim: İnceleme yaparken, piyese dair önemli (gördü-

ğümüz) birtakım hususlar üzerinde durmaktan öteye geçmedik. Meral 

Harmancı Turunçoğlu’nun yukarıda adını zikrettiğimiz, sık sık referans 

aldığımız çalışmasının İrşad-ı Şebab’la ilgili kısmını tavsiye ederiz. Katıl-

madığımız noktaları olmakla birlikte -ki bu noktaları da yukarıda zikret-

tik- ilgili kısımda piyese dair hayli hacimli, nitelikli, hâsılı piyesi çok daha 

“derinden” kavrayan bir yorumlama söz konusudur.  
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İRŞAD-I ŞEBAB 

(Sahne heyet-i umumisiyle6 şık, güzel bir salonu irae eder.7 Küçük, zarif 

koltuklar, yerde serili halılar, köşede bir piyano, piyanonun üzerinde bir keman, 

ötede bir geridon8 üzerinde müteaddit9 kartlar, resimler, kitaplar, ötede beride 

küçük küçük sandalyeler, piyanonun karşısında bir şezlong, sağ tarafta Şark 

usulüyle döşenmiş güzel bir sedir…) 

FERHUNDE: (Genç, şakrak, kumral bir kız; şezlonga uzanmış, ayaklarını 

karşısında oturan Afife’nin sandalyesine dayamış, eliyle bir şeyler anlatıyor… 

Beri tarafta güzel başlardan mürekkep bir küme; kimi gülüşür, kimi söyler… Bir-

denbire Ferhunde oturduğu yerden sıçrar. Söze başlar.) Aman çocuklar, içime 

sıkıntı gelmeye başladı. Böyle güzel havada tavuklar gibi ne pinekliyoruz? 

Kuzum ya bahçeye çıkalım yahut biraz piyano…  

FATMA: (Öteden atılır) Of piyano, piyano… Senin piyanondan da her-

kes bıktı. Beş dakika yanında oturanlar -Allah vermesin- beş sene bin has-

talığı çekecekler… 

NEMİDE: (Tasdik etti) Hay Allah razı olsun naşide…10  

FERHUNDE: (Birdenbire omuzlarını kaldırarak) Ah anlamazsınız ki, an-

lamazsınız ki… Musikinin ne ruh olduğunu, hayatın nasıl onunla kaim 

olduğunu11 anlasanız hiç şüphesiz o vakit bu güzel kelimeyi ağzınızda sa-

kız gibi çiğnemezdiniz…  

MELİHA: (Yavaşça Afife’yi dürterek Ferhunde’yi gösterir) Açıldı makara, 

bir kere boşandı mı nihayeti hiç gelmez. Mübareği Allah hatip yaratmış…  

FERHUNDE: (Devam eder) Musiki öyle bir hayat ilacıdır ki, insan en 

elemli dakikalarında onun samia-nevaz12 tesliyetlerine13 uçar… Onun bah-

şettiği şefkat dünyadaki bütün müşfik tesliyetkârların14 fevkindedir.15 

Oh!.. Ne kadar severim… Biraz kederim olsa piyanoya koşar; iki vals, bir 

                                                             
6 heyet-i umumiye: bütün. 
7 irae etmek: göstermek.  
8 geridon (Fr. guéridon): tek ayaklı bir yuvarlak masa türü.  
9 müteaddit: çok sayıda, birçok.  
10 naşide: şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan kimse.  
11 kaim olmak: ayakta durmak, sürüp gitmek.  
12 samia-nevaz: kulak okşayan.  
13 tesliyet: teselli verme.  
14 tesliyetkâr: avutucu, teselli verici.  
15 fevk: üst.  
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kadril16 yaptım mı bir şeyim kalmaz. Bir parça mahzun olsam kemanın 

dört teli üzerinde yayı kıvırdım mı kalbimdeki o keder, o hüzün yerine 

bütün mevcudiyetimi tatlı bir şey imlâ eder.17 Oh!.. İşte o vakit koşmak, 

koşmak, yorulmak isterim. (Birdenbire kaşlarını çatıp gözlerini süzerek 

Fatma’ya hitaben) Ne o hanımefendi, anlamadınız mı?.. 

FATMA: (Tazimkârâne18 alay ederek) Estağfurullah efendim, huzuru-

nuzda anlamamak haddim mi?.. Sonra efendim, sonra?.. Devam ediniz 

rica ederim…  Zannediyorum ki eğer siz böyle devam edecek olursanız 

Verdi’nin19 bir ruh-i sanisi20 olacağım…  

FERHUNDE: (Aynı vaziyette) Verdi mi? Verdi mi? Aman rica ederim, 

bana Verdi’den bahsetmeyiniz… Bana Wagner’den, Beethoven’dan bah-

sediniz… Hayır hayır, bana yalnız Mozart’tan, ah!.. O mabud-ı musiki-

den21 bahsediniz. Musikinin ruhunu ancak Mozart anlamış, onun derin 

güzelliklerini ancak Mozart teşrih etmiştir.22 Dünyada en güzel şeylerden 

mürekkep bir koleksiyon yapınız. Onu en güzel şeylerden mamul bir 

mahfaza23 içine koyunuz. İşte Mozart’ın ruhu!.. Wagner, Beethoven… 

Bunlar fırtınalı havalara benzerler. Kasırga gibi yıkarlar, savururlar… Eer-

leri daima asabi, daima hadiddir.24 Chopin ise daima ağlar, daima keder-

lidir. Ah Mozart… Mozart… Onun eserlerinde hüznün yasemin varak-

ları25 gibi en incelikleri, şevkin zambak beyazlıkları gibi en munis güzel-

likleri bir araya toplanır. Ağladığı zaman Wagner gibi fırtınalarla coşmaz. 

Gülerken de kahkahaları işitilmez. Daima güzel bir itidal, daima tatlı bir 

hüsün… 

NEZAHAT: (Söylenilen sözlerden mest) Ah Ferhunde, sen söylerken 

ben hayran oluyorum. Hislerimizde ne kadar büyük bir iştirak var. Söyle 

kardeşim, söyle…  

                                                             
16 kadril: 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan bir tür salon müziği.  
17 imlâ etmek: doldurmak.  
18 tazimkârane: saygılı bir şekilde.  
19 Giueseppe Verdi (1813-1901): Ünlü İtalyan opera bestecisi.  
20 ruh-ı sani: ikinci ruh.  
21 mabud-ı musiki: musiki ilâhı.  
22 teşrih etmek: açıklamak, ortaya çıkarmak.  
23 mahfaza: kutu.  
24 hadid: kızgın, şiddetli.  
25 varak: yaprak.  
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AFİFE: (Birdenbire atılır) Affederiniz hanımefendi, Mozart’ınızın met-

hiyesini dinleyeceğiz diye Verdi’nin Traviata’sını26 da çiğnetemem. Hatta 

icabında senin Mozart’ının bütün külliyatını Verdi’nin bir Traviata’sına 

değişmem… 

NEMİDE: (Artık sabredemeyerek) Aman sizin Verdileriniz, Traviataları-

nız, daha bilmem Chopinleriniz ne kadar ağlasalar, inleseler yine her has-

sas kalbi tehyiç ettiremezler.27 Olabilir ya efendim, siz musikiyi seversiniz, 

onunla her ekdarınızı28 tadil edersiniz29 de ben ondan bir şey anlamam. 

Daha doğrusu kafamı patlatamam… Siz tangırtıdan hoşlanıyorsunuz diye 

biz de o fedakârlığa katlanacak değiliz ya… 

FERHUNDE: (Nemide’ye hitaben) Canım sanayi-i nefise,30 edebiyat 

diye çıldırıyorsun. Hiç musikisiz sanayi-i nefise olur mu?.. Eğer sen bir 

kemanın iniltisini, bir piyanonun terennümkâr31 nağmelerini tasvir ede-

mezsen senin edebiyatın neye yaradı?.. Yalnız tabiattan kopya etmek para 

etmez… Yalnız ateşîn32 gurubu, gümüşlü mehtabı tasvir kâfi gelmez… 

(Parmağıyla piyanonun tuşlarından birine vurarak) Bunu da anlamalı, bu-

nunla da hem-hissiyat33 olmalı. Yoksa size şair gölgesi derler.  

NEMİDE: (Gözlerini süzerek) Şair gölgesi mi?.. Aman siz musikide te-

rakki ettikçe34 edebiyatta da yeni yeni kelimeler, terkipler icat ediyorsu-

nuz…  Şair gölgesi… Herhalde Mozart gölgesi olmaktan daha iyidir ya…  

FATMA: (Alay ederek Ferhunde’ye hitaben) Şair gölgesini neden beğen-

miyorsun?.. Mozart gölgesi gibi üzerinden asırlar geçmiş bir iskeletin göl-

gesi olmaktansa bu kadar sağ, tüvana35 şairlerimiz var… Onlardan birinin 

canlı gölgesi olmak fena mı?.. Vah zavallı Ferhundecik…  

                                                             
26 La traviata: Verdi’nin, Kamelyalı Kadın (Alexandre Dumas) romanını temel alarak 

bestelediği bir opera eseri.  
27 tehyiç ettirmek: heyecanlandırmak.  
28 ekdar: kederler.  
29 tadil etmek: sâkinleştirmek.  
30 sanayi-i nefise: güzel sanatlar.  
31 terennümkâr: güzel sesli.  
32 ateşîn: ateş gibi  
33 hem-hissiyat: aynı hissiyatta.  
34 terakki etmek: ilerlemek.  
35 tüvana: dinç, güçlü.  
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FERHUNDE: Hayır; bilakis Mozart’ın gölgesi değil ruhu olacağım 

ruhu!.. (Parmaklarını göstererek) Öyle ki bu ince parmaklarımın iki üç dar-

besinden çıkan ahenkle samiine36 Mozart’ın mevcudiyetiyle nasıl kabil-i 

kıyas olduğumu37 anlatacağım.  

NEZAHAT: (Ferhunde’ye hitaben) Benim de senin bir peykin38 oldu-

ğumu unutma…  

(Mükâlemenin39 başından beri sükût eden Meliha başladı). 

MELİHA: Deminden beri sustum, sustum. Artık tahammül edemeye-

ceğim. “İdeéleriniz”40 bende hiç doğru bir “effet”41 hasıl etmedi… Halbuki 

bir insan ne kadar “sensible”42 yaratılmış olsa… 

AFİFE: (Birdenbire Meliha’nın sözünü keserek) Aman senin “ideé”lerin-

den, “sensible”lerinden… Nedir kuzum bu?.. Ya adamakıllı Türkçe konuş 

yahut sevmediğim bir lisanla ötme… 

FATMA: (Afife’yi iskât etmeye43 çalışarak) Canım, sus Afife!.. Dur baka-

lım ne söyleyecek… Devam et rica ederim Meliha!.. 

MELİHA: Sizin ufak tefek tarizlerinize44 ehemmiyet vermem bile… 

Evet, ne diyordum? Tamamıyla “sensible” yaratılmış bir insan ne musi-

kiyi edebiyattan ayırır ne de edebiyatı musikiden… Onlar iki tevem45 yıl-

dızdır ki yalnız oldukları zaman insandaki “effet”leri bir şeye benzemez. 

Terennümkâr bir şairin nağmelerini, piyanonun yahut kemanın ahenktar 

                                                             
36 samiin: işitenler, dinleyenler.   
37 kabil-i kıyas olmak: kıyas edilebilir durumda bulunmak.  
38 peyk: bağlı, haberci.  
39 mükâleme: karşılıklı konuşma, söyleşme.  
40 ideé (Fr.): fikir, düşünce.  
41 effet (Fr.): sonuç, etki.  
42 sensible (Fr.): duygulu, duyarlı.  
43 iskât etmek: susturmak.  
44 tariz: dokundurma, kinayeli söz söyleme.  
45 tevem: ikiz, eş.  
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elhanına46 zerkederseniz47 işte o zaman “suave”48 bir şey olmuş olur. O va-

kit siz… Biriniz bir abide-i şiir,49 diğeriniz de bir peri-i musiki50 olursunuz. 

Bizim Afife Hanım da “statue”51 gibi manasız manasız bakar… 

AFİFE: Aman Meliha; bıktık, usandık diyoruz. Daha hâlâ söylüyor-

sun, canım biraz da başkalarına sıra ver.  

MELİHA: Hayır, beni bu yolda bir kere söyletmeye başladınız mı, hiç 

kimseye yol vermem… Mütemadiyen ötmek, ötmek, ötmek isterim. Fakat 

ağustosböceği gibi değil; bülbül gibi, ishak kuşu gibi…  

AFİFE: O hâlde ötmüyorsunuz, terennüm ediyorsunuz52 demektir. 

Müsaade ederseniz kemanı alayım da onunla birlikte terennüm ediniz. Fa-

kat ishak gibi değil, bülbül-i şeyda53 gibi… Kumru-yı subh-ı yelda54 gibi…  

MELİHA: Allah aşkına, alaya başlama!.. Evet, ne diyordum? Edebiyat 

bir hayatsa musiki onun ruhudur.  

NEMİDE: Affedersiniz hanımefendi. Edebiyat öyle başka şeyden bir 

ruh istemez. Onun ruhu da kendi, vücudu da kendidir. Ah edebiyat, şiir… 

Bunlar asıl bir iksir-i hayattır.55 Bana kalırsa insanların en hassası şairler-

dir.  

FERHUNDE: Aman şairler, o mütelevvin56 mizaçlı mahlûklar…  

MELİHA: “İdéal”siz57 insanlar…  

AFİFE: (Meliha’yla alay ederek) “Sensible” değiller mi? 

MELİHA: Vallahi onların ne “sensible” oldukları bellidir ne de “in-

sensible”…58  

                                                             
46 elhan: ezgiler.  
47 zerketmek: şırınga etmek.  
48 suave (Fr.): hoş, ince, tatlı.  
49 abide-i şiir: şiir anıtı.   
50 peri-i musiki: müzik perisi.  
51 statue (Fr.): heykel.  
52 terennüm etmek: şarkı söylemek.  
53 bülbül-i şeyda: çılgın/meczup bülbül.  
54 kumru-yı subh-ı yelda: uzun sabah kumrusu.  
55 iksir-i hayat: yaşam iksiri.  
56 mütelevvin: renkli, rengârenk.  
57 idéal (Fr.): ülkü, ideal.  
58 insensible (Fr.): duygusuz, hissiz.  
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FERHUNDE: İşte diyorum ya canım… Mütelevvin mizaçlı insanlar…  

NEMİDE: Mütelevvin olsunlar, ne olursa olsunlar, hiç olmazsa eser-

lerini yazarken iki saat kadar onun karşısında hissediyorlar, necip59 yaşlar 

döküyorlar ya… Karilerinin60 üzerinde tesirlerini görüyorlar ya… Sizin 

Mozartlarınız gibi iki kalın seda ile üç ince ses bir araya getirip de bağır-

maya uğraşmıyorlar ya… En taş kalplere nezahet61 bahşedecek bir sesle 

şiirlerini yazıyorlar, okuyorlar, okutmaya da mecbur ediyorlar… Victor 

Hugo’nun dediği gibi…  

(Birdenbire Ferhunde sözünü keserek) 

FERHUNDE: Aman Victor Hugo’dan bahsetme! O Türkleri sevme-

yen adamı söyleme! Senin hiç sevmediğin Mozart, Türkleri çok severdi… 

Hatta bundan yüzlerce sene evvel Türkleri düşünmüş, onlar için de o ha-

zine-i musikisinden62 pay ayırmıştır…  

AFİFE: Ha, iyi ki aklıma getirdin… Nezahat, Allah aşkına “Türk 

Marşı”nı çalsana…  

FATMA: Haydi, haydi… Artık nazlanma!..  

NEZAHAT: Efendim, Nemide Hanım’ın başını ağrıtırız.  

AFİFE: Haydi, ben müsaade veriyorum. Fakat suiistimal etmemek 

şartıyla… Çünkü bilirsin ya, seni piyanoya oturtmak ne kadar “âsan”sa63 

kaldırmak da (gülerek) o kadar “düşvar”dır…64 Oldu mu? Ben de mesle-

ğimde muvaffak oluyor muyum acaba Meliha Hanım gibi?.. Çünkü o ma-

şallah hiç yanılmadan iki Türkçe söylerse üç Fransızca döker. Öyle 

mahlût65 bir lisanla idare-i kelam eder66 ki… (Başını sallayarak) “Parce que” 
67Fransızcayı çok severmiş… O hâlde ben Farisi severim… Müsaade bu-

yurursanız ara sıra Farisi tekellüm edeceğim,68 haberiniz olsun… “Mey69 

                                                             
59 necip: soylu, asil.  
60 kari: okuyucu.  
61 nezahet: temizlik, saflık.  
62 hazine-i musiki: müzik hazinesi.  
63 âsân: kolay. 
64 düşvar: zor, güç.  
65 mahlût: karışık.  
66 idare-i kelam etmek: dikkatlice söz söylemek.   
67 parce que (Fr.): çünkü.  
68 tekellüm etmek: konuşmak.  
69 mey: şarap. 
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sun bana ey saki-i mestur-ı hakikat70/Ta Hâfız dahi olmaya meftur-ı hakikat.71”72 

İşte bir mısra… Mısra-ı berceste…73  “Be-neşînem ü ser-be-pîş-î pâyed/Ber-

hizem ü cân kunem fedâyed.”74  İşte bu da bir şiir… Nemide Hanım’ın kav-

lince bir iksir-i hayat…  

FATMA: Allah aşkına Nezahat çalacaksan çal… Yoksa Afife’yi başka 

türlü susturmak mümkün değil…  

AFİFE: (Meliha’yla alay ederek) Ah “mon dieu…”75 “Permettez-

moi…”76  

(Fatma birdenbire Nezahat’in kolundan tutar, piyanoya oturtur. Nezahat 

Mozart’ın “Türk Marşı”nı çalmaya başlar. Bazısı güler. Bazısı yavaş yavaş ko-

nuşur. Ferhunde piyanoya kolunu dayamış olduğu hâlde yavaş yavaş söyler. Pi-

yano biter… Nemide geridonun yanındaki kanepeye oturur… Masanın üzerin-

deki müntehabat-ı edebiyeyi77 çeker alır… Yapraklarını çevirirken Namık Kemal 

Bey’in “Şair Nedir?” serlevhalı78 parçasını görür…) 

NEMİDE: Nezahat size Mozart’ın ne demek olduğunu parmaklarıyla 

anlattı. Ben de size şair ne demek olduğunu söyleyeyim… Bu Namık Ke-

mal Bey’in mensur bir şiiridir.  

(Okumaya başlar. Okuduktan sonra herkes de başka bir vaziyet almaya baş-

lar. Kimi “aferin”, kimi “maşallah” der…). 

                                                             
70 saki-i mestur-ı hakikat: hakikatin gizli sakisi.  
71 meftur-ı hakikat: hakikat yılgını, hakikatten bezmiş. 
72 Abdülhak Hâmid’in Kanbur adlı piyesinde yer alan bu beyitin (Tarhan, 2002: 

54) ikincisi dizesi esasında “Tâ olmaya Hâfız dahi meftur-ı hakikat.” şeklindedir.  
73 mısra-ı berceste: bir manzumedeki en güzel, en güçlü mısra.  
74 Bu Farsça beyitin Türkçesi, “Ayakların yorgun başım için yastık olsun, senin 

gibi can yoldaşı için can feda olsun.” şeklindedir (URL-5).  
75 mon dieu (Fr.): Tanrım. 
76 permettez-moi (Fr.): izin verin. 
77 müntehabat-ı edebiye: edebiyat seçkisi.   
78 serlevha: başlık.  
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AFİFE: (Alay ederek söylenmeye başlar) Aferin ey rüzgârın şair-i serdef-

teri79/Bir biçim verdin ki şiire zannederler anteri80/Sen bu entariyle istik-

bale çık81 Nef’îleri/Tak takıştır üç asır evvelki zîb ü ziveri.82 83 

FATMA: (Birdenbire mühim bir havadis veriyormuş gibi bir vaziyet alarak) 

Çocuklar, haberiniz var mı? Seniha gelin olmuş… 

(O vakte kadar hiç ses çıkarmayan Nezahat: “Ah ilahi Seniha… Deli mi ol-

muş?”) 

AFİFE: Allah aşkına doğru söyle…  

NEMİDE: Ne vakit? Ben yine işitmedim…  

NEZAHAT: (Aynı vaziyette) A… Ne tuhaf… Neden?.. 

AFİFE: Oo Nezahat… Sana pek garip geldi galiba… Beş dakikada on 

kere “a” çektin.  

NEZAHAT: Taaccüp ettim84 de ondan…  

FATMA: Canım bunda taaccüp edilecek bir şey var mı? Seniha teeh-

hül etmiş…85 Bu hayat yolunda kendisine bir arkadaş bulmuş…  

AFİFE: (Müstehzi) Yanlış söyledin… Rah-ı hayatında86 bir hemrah87 

bulmuş…  

FATMA: Aman Afife, sen de Ferhunde gibi eza, cefa melaikesinden88 

oldun… Her şeyle alay ediyorsun. Kardeşim Seniha içtimai hayata gir-

diyse size kendini eğlence yapmak için değil ya…  

AFİFE: “İçtimai hayata girdi.” denilmez. “Hayatın en şairane bir aşi-

yanının ilk merdivenine ayak bastı.” denilir.  

NEZAHAT: Zavallı Seniha!.. Yani istikbalini defnetti…  

                                                             
79 şair-i serdefter: öncü şair.  
80 anteri: entari. 
81 istikbale çıkmak: karşılamak.  
82 zib ü ziver: süs.  
83 Bu “manzume”, Nef’î’nin II. Osman (Genç Osman) için yazdığı “Kaside-i 

Aliyyü’l-Al Der Ta’rif-i Cihâd-ı Sultan Osman” adlı kasidesine (Akkuş, 2018: 67-

70) öykünülerek oluşturulmuştur.  
84 taaccüp etmek: şaşırmak.  
85 teehhül etmek: evlenmek.  
86 rah-ı hayat: hayat yolu.  
87 hemrah: yol arkadaşı, yoldaş.  
88 melaike: melekler 
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MELİHA: Vallahi öyle. Neden teehhül etti sanki… 

AFİFE: İşte dedik ya… Canım, rah-ı hayatta bir hemrah-ı vefakâr89 

bulmak için… 

FATMA: Zengin bir beyle… Çok mesutmuş… 

AFİFE: Temenni ederim, Seniha’nın saadeti ebediyen payidar ol-

sun…90 (Yine okur…) “Fakat heyhat bükaya91 değse hayat.”92 

FATMA: Dün bir mektup aldım… “Ah kardeşim,” diyor, “o kadar 

mesudum, o kadar mesudum ki, mümkün değil saadetimin size bir zerre-

sini bile ihsas ettiremeyeceğim…”93 

AFİFE: Yani “Mecnun-ı saadet94 oldum,” mu demek istiyor? 

FATMA: Şimdi sayfiyede bulunuyorlarmış. Kış takarrüp ettiği95 için 

Şişli’ye ineceklermiş… 

AFİFE: Yani aşiyanlarını değiştireceklermiş…  

NEZAHAT: Naşide etraflıca anlatsana… A canım, neden teehhül et-

miş? Nasıl etmiş? Kiminle?.. 

AFİFE: Aman çabuk söyleyiniz. Nezahat Hanım’ın merakını bâdî96 

oldu…  

FATMA: Ne bileyim ben, mesutmuş vesselam.  

FERHUNDE: Mesut mu?.. (Gülerek) Zavallı Seniha… İzdivaçta mesu-

diyet aranır mı? Rica ederim. İzdivaç bir köprüdür… Yani bir adem97 köp-

rüsü…  

(O esnada sağdaki kapıdan ihtiyar Rahime Hala içeri girer. Başında oyalı 

bir tülbent, kınalı saçları; biraz münhani98 beliyle eğilerek: “Ah çocuklar!.. Cıvıl-

                                                             
89 hemrah-ı vefakâr: vefalı yoldaş.  
90 payidar olmak: kalmak, yok olmamak.  
91 büka: ağlama, ağlayış.  
92 Tevfik Fikret’in “Sen Olmasan” adlı şiirinden (Tevfik Fikret, 2007: 138-139) alı-

nan bir dizedir.  
93 ihsas ettirmek: sezdirmek, hissettirmek.  
94 mecnun-ı saadet: mutluluk delisi. 
95 takarrüp etmek: yaklaşmak.  
96 bâdî: sebep.  
97 adem: yokluk, hiçlik.  
98 münhani: eğri.  
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tılarınızı işittim… Sizin gibi gençlerin arasına yakışmam ama… Hele bir gide-

yim dedim…” Meliha, Nemide, Nezahat yerlerinden kalkarlar. Rahime Hala’nın 

elini öperek Şark usulüyle döşenmiş köşeye oturturlar…) 

MELİHA: Safa geldiniz halacığım…  

(Nemide, Nezahat aynı vaziyeti takip ederler. Ferhunde coşkun bir hâlde 

söylenir. Öyle ki Rahime Hala’nın geldiğinden bile haberi olmaz… Afife tasdik 

yollu hem başını sallar hem de ara sıra alay eder. Fatma, Meliha dinlerler…) 

FERHUNDE: İzdivaç öyle ahmakçasına yapılmış bir harekettir ki bu-

nun kurbanı en ziyade kadınlar oluyor. Mesela, bir kız büyüyor. Tahsili, 

terbiyesi yerinde… Onu tutuyorlar ya hiç görmediği bir erkekle ve yahut 

tanımadığı bir kimseyle evlendiriyorlar. Ve böyle yapmakla bir iyi hareket 

yaptık zannediyorlar.  

AFİFE: Hayatın bu kadar uzun yolu yalnız yürünür mu ya?..  

FERHUNDE: (Hiç aldırmayarak) Anlaşılmayacak bir şey. Teehhül ne-

dir? Bir kanun-ı ilahi99 mi? Bir vazife-i beşeriye100 mi? Bir emr-i tabii101 mi? 

Bir hırs-ı servet102 mi? Nedir?..  

AFİFE: Mütekabil103 hissiyat… (Yine aynı vaziyette okuyarak) “Yekdiğe-

rinin kalbini teshin edebilmek104/Şartıyla tabiat veriyor kalbe hararet.”105 

FERHUNDE: Hadis-i şerifte “Nesliniz çoğaltınız.” diye emrolun-

muş… Fakat neden kendimi hodkâm106 bir erkeğin baziçesi107 edeyim? 

Hem efendim, madem ki kadın da insandır, insan yaşamak usulünü bil-

mez mi ki bir diğerinin himayesine ihtiyacı olsun?  

(Rahime Hala kaşlarını çatar, öylece dinler.) 

                                                             
99 kanun-ı ilahi: ilahi kanun.  
100 vazife-i beşeriye: insani görev.  
101 emr-i tabii: doğal emir.  
102 hırs-ı servet: servet hırsı.  
103 mütekabil: karşılıklı.  
104 teshin etmek: ısıtmak.  
105 Cenab Şahabeddin’in “Terane-i Garam” şiirinden (Cenab Şahabeddin, 2015: 

216-217) alınan bu dizelerden ilki, esasen, “Bir diğerinin kalbini teshin edebil-

mek” şeklindedir.  
106 hodkâm: bencil.  
107 baziçe: oyuncak.  
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MELİHA: Ne kadar doğru söylüyorsun Ferhunde. Şimdi mesela biz 

ve yahut bizim yaşımızda bir genç kız, bir erkeğin yaşaması gibi yaşaya-

maz mı? Çalışır, çabalar. Kendi alnının teriyle kazanır. Egoist erkeklerin 

de emrine tabi olmaz. Hem düşünülecek olursa insan izdivaç ettikten 

sonra ne kadar “libre”108 olsa yine onda bir esaret kokusu vardır. Nasıl 

söyleyeyim, öyle bir esaret ki emretmeden hükmeder. Esir etmeden cez-

beder.  

FERHUNDE: Bir erkek doktor olurmuş, kimyager olurmuş, edip olur-

muş, şair olurmuş. Bir kadın da yalnız evde otururmuş. Başka bir şey ya-

pamazmış… Yarabbi bu ne zihniyet?.. Neden bir kadın doktor olamıyor, 

şunu bir anlasak… Peki kadınlarda ifrat bir hiss-i şefkat109 varmış da onun 

için… Daha iyi ya… Şefik110 bir doktor daha iyi hisseder, daha iyi tedavi 

eder. Haydi canım ondan vazgeçtik, kimyager olurum, avukat olurum…  

FATMA: Tüccar olurum.  

AFİFE: Fatma, senin mesleğin iyi. Küçük beyaz ellerle mutfakta ye-

mek kokuları arasında soğan soymaktan, vasi111 bir ticaretgâhta kasanın 

başında mağrurane112 liraları saymak daha cazip… Daha ruh-aşina…113  

FATMA: Değil mi Allah aşkına, tüccar olurum…  

FERHUNDE: Avukat olurum.  

AFİFE: Herhâlde sen de avukat olsan muvaffak olursun ya… Çünkü 

bu çene sende varken istediğin yerde galip gelirsin… 

FERHUNDE: Mesela, düşün Meliha, vasi bir laboratuar. Muhtelif ko-

kularla meşbu…114 Birçok demir âlât,115 ocaklar, onların arasında genç bir 

kız, beyaz bir gömlek, başında bir kasket, ötede aynı vaziyette refikleri,116 

çalışıyorlar. Biri bir şey keşfetmekle meşgul, diğeri yeni tahlile başlamış… 

Ah ne tatlı bir meşguliyet…  

                                                             
108 libre (Fr.): özgür, hür.  
109 hiss-i şefkat: şefkat duygusu.  
110 şefik: şefkatli.  
111 vasi: geniş.  
112 mağrurane: gururlu bir şekilde.  
113 ruh-aşina: ruha yakın.  
114 meşbu: dolu.  
115 âlât: aletler.  
116 refik: arkadaş.  
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AFİFE: Tebrik ederim. Hayaliniz oldukça vasiymiş. Fakat size yakış-

maz. Nemide söylese bir dereceye kadar… Çünkü vüsat-ı kariha,117 ifrat-ı 

hayal118 ancak şuaraya119 mahsustur.  

FERHUNDE: (Devam eder) Bir gün hemşireniz size koşar. Elinde bir 

cam kap göstererek -kıpkırmızı- size yeni bir şey keşfettiğini tebşir eder.120 

Ertesi gün gazetelerde kimyager-i şehîre121 filan hanım…  

AFİFE: (Birdenbire Ferhunde’nin sözünü keserek) Unuttun, unuttun, 

mesleğini şaşırdın. Musikişinas olacak değil miydin?..  

MELİHA: Bütün ilimler “famille”122 hâlindedir. Olabilir ya, her ikisine 

karşı “capacité”si123 vardır.  

FERHUNDE: İşte böyle oluncaya kadar çalışmak… Bu en büyük saa-

dettir.  

MELİHA: Rica ederim, bu kadar “étude”den124 sonra insan nasıl olur 

da kafes arasında kapanabilir.  

FATMA: Bilmem, valide olmak mukaddesmiş. Aile hayatı hiçbir şeye 

benzemezmiş.  

FERHUNDE: Peki izdivaç etmeden aile teşkil olunamaz mı? Bir aile 

için mutlaka bir erkek, iki çocuk mu lâzım?  

FATMA: Hayır efendim, öyle değil! Yani valide olmayan evlerde şiir 

olamazmış, yani şiir-i hayat125 aranılamazmış… 

FERHUNDE: Asıl şiir izdivaçtan sonra kaçar. İnsan bütün nezahet-i 

nisvaniyesini126 kaybeder. Bugün Amerika’da, Fransa’da kadınlar, işitiyo-

ruz ya, nasıl kendileri çalışıyorlar, kendileri yiyorlar?... İşte biz de öyle ol-

malıyız…  

                                                             
117 vüsat-ı kariha: fikrî genişlik.  
118 ifrat-ı hayal: hayal aşırılığı.  
119 şuara: şairler.  
120 tebşir etmek: müjdelemek.  
121 kimyager-i şehire: ünlü kadın kimyager.  
122 famille (Fr.): aile.  
123 capacité (Fr.): yetenek, kapasite.  
124 étude (Fr.): öğrenme, çalışma, tahsil.  
125 şiir-i hayat: yaşamın şiiri.  
126 nezahet-i nisvaniye: kadınlık saflığı.  
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FATMA: Zavallı Seniha! Bir de işiteceğiz ki iki sene sonra valide ol-

muş. O vakit artık büsbütün ölmüş demektir.  

(Birdenbire Rahime Hala oturduğu yerden kımıldanır. Bir iki öksürür.) 

RAHİME HALA: Müsaade ederseniz evlatlarım biraz da ben söyleye-

yim.  

FERHUNDE: A… Rahime Halacığım, siz burada mısınız? Hiç görme-

dim. Bizim zavallı Seniha gelin olmuş da onu konuşuyorduk. Daha doğ-

rusu acıyorduk.  

RAHİME HALA: Evlatlarım, şuraya geleli lakırdılarınızı dinledim. 

Acaba içinde hiçbirisi akıllıca mı? Hiç düşünmeden, hiç hak vermeden 

söylüyorsunuz… Sizin gibi genç, okumuş, malumatlı hanımlar, bana kalsa 

böyle düşünmemeli… Bu zavallı milletin yaralarını saracak olan sizin gibi 

genç kızlar böyle düşünecek olursa vah yazık bize… Vah yazık bu mil-

lete…  

(Hepsi sükût içinde dinlerler.) 

RAHİME HALA: Eğer siz hakiki fedakâr olsanız böyle düşünmezsi-

niz!.. Doktor olmak, ressam olmak yalnız erkeklere mi mahsus?.. Hayır... 

Bunda sizin de hakkınız, sizin de payınız vardır. Fakat yine valide olmak 

şartıyla… Eğer valideler olmasaydı bu millet olur muydu?.. Eğer analar 

olmasaydı sizler olur muydunuz?.. Avrupalıları tir tir titreten o kahraman 

dedelerimizi doğuran sizin o beğenmediğiniz analardır. Bugün en büyük 

milletler anaları mükemmel olanlardır. İngiliz, İngiliz kadınları diye im-

reniyorsunuz… Onlar o mertebeye nasıl çıktılar?.. Tamamıyla hanım, ta-

mamıyla kadın oldukları için… Hey evlatlarım hey… Sonra bu millete ya-

zık olur. Kimyadan şunu keşfedeceğiz diye uğraşacağınıza şöyle evlat ye-

tiştireceğim, böyle büyük insanların anası olacağım deyiniz… Bugün sen 

doktor olur, evinden gidersen, yarın öbürü avukat olursa evinizde ne tat 

kalır ne tuz… Allah, kadınları ana olmak için yaratmıştır. Analığı beğen-

meyen, analığı tahkir eden127 kadın alçaktır. Hiç kanun-ı ilahiye karşı geli-

nir mi evlatlarım? Bu milletin bütün ümidi, emelleri sizlersiniz. Demek siz 

bunu idrak edemiyorsunuz… O kadar kitaplar okudunuz, o kadar malu-

mat aldınız, bugün bu lakırdıları söylemek için mi? Ben Kelâm-ı Kadim,128 

                                                             
127 tahkir etmek: hakaret etmek, küçük görmek.  
128 Kelâm-ı Kadim: Kur’an-ı Kerim.  
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Karabaş Tecvidi,129 Mızraklı İlmihal130 okumasından başka bir şey bilmiyo-

rum. Fakat sizden çok iyi düşünüyorum. Evlatlarım, hoppalık, havailik 

zamanları geçti, eski analarınıza intisap ediniz.131 Onlar bizi doğurdular 

ama aile ocağına lanet etmezlerdi; onlar, piyano çalmazlardı ama evlenen 

bir kadına çılgın demezlerdi.  

FERHUNDE: Peki halacığım! Aile ocağı kutsidir. Kabul ediyoruz. Fa-

kat bu kutsiyet behemehâl132 izdivaçla gelmiyor ya… Erkeksiz, çocuksuz 

aile olmaz mı rica ederim?  

AFİFE: (Yavaşça Meliha’ya) Bu da aklını çocuklarla bozmuş… (Fer-

hunde’ye hitaben) Çocuksuz aile, bülbülsüz kafese benzer azizem…  

FERHUNDE: Aman Afife, böyle söyleme… Evimizi mutlaka çocuklar 

şenlendirmez ya… Oh… Şen, şatır bir kadının evi de şendir her şeyi de…  

AFİFE: (Alay ederek) Heyhat… Sizdeki o sürur,133 o neşat134 devam ede-

mez… Yani demek istiyorum ki, bülbülseniz de yalnız baharda ötesiniz. 

Bu baharın bir de hazanı135 vardır değil mi halacığım?.. 

RAHİME HALA: Evet evlatlarım… (Ferhunde’ye hitaben) Sen zanne-

der misin ki böyle senelerce genç, şakrak kalacaksın? Bir zaman gelecek ki 

bu hayata küseceksin, dünyanın mihn u meşakkatine136 tahammül etme-

yeceksin… Şimdi yalnız yaşıyorsunuz, rahatsınız, mesutsunuz… Sizi hi-

maye edecek eller çok… Çünkü büyükleriniz sizin gibi düşünmemişler. 

Valideliği takdis etmişler…137 Fakat benim yaşıma geldiğiniz zaman sizi 

aguş-ımuhabbette138  tutan eller mahvolmuş olacak… Hayatta kimsesiz, 

yalnız kalacaksınız. Acaba o zaman yalnızlıktan şikâyet etmeyecek misi-

niz?.. (Biraz düşünerek) Dünyada ölüm var evlatlarım… Ölüm… Fakat 

ecelle pençeleşirken gözleri yaşlı birkaç kişinin başucunuzda dolaşması si-

                                                             
129 Karabaş Tecvidi: Şeyh Abdurrahman Karabaşi tarafından yazılan ünlü tecvit 

eseri.   
130 Mızraklı İlmihal: Osmanlı zamanındaki ilk ilmihal kitapları arasında yer alan 

anonim eser.    
131 intisap etmek: mensup olmak, içinde yer almak.  
132 behemehâl: mutlaka.  
133 sürur: sevinç, neşe.  
134 neşat: sevinç, neşe.  
135 hazan: güz.  
136 mihn ü meşakkat: güçlük ve zorluk.  
137 takdis etmek: kutsamak.  
138 aguş-ı muhabbet: sevgi kucağı.  
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zin için bir teselli olmaz mı?.. Düşünün, bunların kim olabilmesi mel-

huz?..139 Tabii hayatları size merbut,140 mahsul-i hayatınız141 olan evlatları-

nız… İşte o zaman o yavrucaklar sizi teselli edecekler, tedavi edecekler… 

Fakat siz bu saadetten mahrumsunuz; çünkü valideliği beğenmiyorsu-

nuz…  

AFİFE: Evet, evet o kanaryalar, o mini mini yavrucaklar, etrafınızı ala-

caklar… Nermin…142 (Meliha’ya bakıp gülerek) “Mignon”143 elleriyle sizi de-

raguş edecekler… 144 

MELİHA: Ah “mon dieu!”  

AFİFE: Ne var “ma chère”?145  

MELİHA: Artık senin “embêtant”146 alaylarına tahammül edemeyece-

ğim.  

AFİFE: “Pardonnez-moi”.147 Benim “sympathique”148 kardeşim…  

FERHUNDE: (Rahime Hala’ya hitaben) Evet, biliyorum. Hayat aynı se-

viyede devam etmiyor. Fakat şefik insanlar da eksik olmuyor… 

RAHİME HALA: Ah nerede evladım?.. Nerede?.. Etraftakiler ne ka-

dar şefik olsalar o şefkat sana kâfi gelmez… Bak bana… Bugün benim ci-

ğerparem olmasaydı ben nasıl yaşardım? Akşam olunca benim ıhlamu-

rumu elime kim getirirdi?.. Sabahleyin yataktan kalkar kalkmaz kahvemi 

elime kim verirdi? Hasta olduğum zaman başucumda kim ağlardı?.. Bakı-

nız, biraz düşünecek olursanız hikmet-i Hüda’yı149 nasıl takdir edersiniz… 

Görmüyor musunuz evlatlarım? Bir kuşun bile yuvası var. Yavruları 

var… (Gözleri sulanarak) Bundan büyük delil olur mu?.. O kuşcağız, yav-

                                                             
139 melhuz: muhtemel.  
140 merbut: bağlı.  
141 mahsul-i hayat: yaşam mahsulü.  
142 nermin: yumuşak.  
143 mignon (Fr.): minyon, zarif.  
144 deraguş etmek: kucaklamak, sarmak.  
145 ma chère (Fr.): canım.  
146 embêtant (Fr.): can sıkıcı.  
147 pardonnez-moi (Fr.): özür dilerim/beni bağışla.  
148 sympathique (Fr.): cana yakın, sempatik.  
149 hikmet-i Hüda: Allah’ın hikmeti.  



330 

 

rusuna gıda tedarik etmeyi kendisince ne tatlı bir vazife bilir. (Biraz tefek-

kür ederek150) Ben bile düşünüyorum da sizin yaşınızda bulunduğum za-

manki kalbim ile şimdiki kalbim arasında ne kadar büyük bir fark bulu-

yorum… O vakit başka türlüydüm. Yüreğim boştu. Anamı, babamı sev-

mekten başka bir şey bilmezdim… Hâlbuki şimdi kalbimde o kadar heye-

canlı, o kadar tatlı bir şey var ki, yüreğim o kadar dolu ki… (Deruni bir ah 

çekerek) Nuriyeciğimin bir bakışı zannediyorum ki ömrüme seneler ilave 

ediyor. Ah analık… Ah evlat muhabbeti… (Elini sallayarak) Seviniz yavru-

larım, seviniz… Ana olmayı, evlat muhabbetini takdir ediniz…  

FERHUNDE: Peki Rahime Halacığım… Müsaade ederseniz bir şey 

soracağım. Ya bugünkü izdivaç yüzünden bu kadar sefalet neden olu-

yor?..  

RAHİME HALA: (Coşkun bir hâlde) Neden mi oluyor?.. Hoppalıktan, 

fikirsizlikten… Allah’ın emrettiği gibi ölünceye kadar beraber yaşamak 

için evlenen bir kadın ne bedbaht olur ne de sefil… Yoksa bizim deliliği-

miz, çılgınlığımız her şeyde olduğu gibi bunda da meydana çıktı da onun 

için izdivaç yüzünden sefil oluyoruz. Onun için ahlaklı, namuslu evlatla-

rımız olmuyor. Onun için de bu millete yazık oluyor. Yoksa… Deminden 

beri mazarratından151 bahsettiğiniz aile teşkili bildiğiniz gibi fena değildir. 

O eski Türk kadınları zannettiğiniz gibi bedbaht değillerdi. Sizin onlara 

acımaya hiç hakkınız yok… Dua edin, onlar sizi duymasınlar da istirahat-

ı ebediyeleri152 mahvolmasın, yoksa o eski Türk kadınları size lanet eder-

ler… (Acı acı gülerek) Ah fikirlerimiz yükseldi diyorsunuz… Evet, o kadar 

yükselmiş ki asumana153 yanaşmış… (Başını sallayarak) Arkanızda devrilen 

ve sizden imdat bekleyen koca Türk milletinin ahlarını, eninlerini154 duy-

muyorsunuz… Vatan diye haykırıyorsunuz da ne olduğundan, nasıl elde 

edildiğinden haberiniz yok… Sizi burada yaşatan o eski, mübeccel155 Türk 

kadınları olduğunu bilmiyorsunuz… O hâlde sizin okumanız ne işe ya-

rar?.. Eğer sizin okuduğunuz ilimler böyle neticeler veriyorsa ben sizin 

gibi âlim olmaktansa kendim gibi cahil olmayı tercih ederim. Çünkü vic-

danen müsterihim… Vatanıma ihanet, milletime hıyanet etmedim. Onun 

temelini sarsmaya elimi uzatmadım. Bilakis bu uğurda gençliğimi, hatta 

                                                             
150 tefekkür etmek: düşünmek.  
151 mazarrat: zarar.  
152 istirahat-ı ebediye: sonsuz istirahat.  
153 asuman: gökyüzü.  
154 enin: inleme, inilti.  
155 mübeccel: yüce, ulu.  
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hayatımı feda ettim… Emin olunuz evlatlarım, bu söylediğiniz kelimeler 

vatanın inkırazı156 için düşmanların kurşunlarından daha nafizdir.157 Bu 

vahi158 fikirler memlekette adeta izmihlal159 uçurumları açar. Siz bu gir-

dapların etrafında dolaşıyorsunuz da sizi boğmaya açılan bu ağızları ka-

patmak için bir avuç toprak bile atmıyorsunuz. Fikirleriniz o kadar dağı-

nık ki pek yakında olan istikbali bile göremiyorsunuz, gözlerinizi duman 

bürümüş duman!.. Ah evlatlarım, bu harekâtınızla kendinizi, ailenizi, 

sonra milleti mahvediyorsunuz da haberiniz yok… Hâlbuki asıl bu mille-

tin yaralarını saracak eller sizin elleriniz, vatanın yanan kalbini söndüre-

cek zemzem de sizin gözyaşlarınızdır. Anladınız mı evlatlarım?.. Artık 

akıllarımızı başımıza toplamak zamanı geldi geçiyor…  

(Ferhunde, Nezahat, Fatma, Nemide ciddi dinlerler… Tasdik ederler…) 

NEZAHAT: Teşekkür ederiz halacığım. Biz bildiğimiz hâlde hakkı 

inkâr ediyorduk, siz tecrübenizle bizi iskât ettiniz. Daha doğrusu tenvir 

ettiniz.160  

NEMİDE: (Rahime Hala’ya hitaben) İzdivaç bir hak, bir ibadettir. Değil 

mi halacığım?.. 

NEZAHAT: “Validelik de en safalı bir gailedir.161”162 O hâlde evvela sev-

gili Rahime Halamıza teşekkür edelim. Sonra da Seniha’ya bir tebrik mek-

tubu yazalım…  

-PERDE İNER- 

 

                                                             
156 inkıraz: çöküş, çökme.  
157 nafiz: etkili.  
158 vahi: boş, anlamsız.  
159 izmihlal: yok olma, mahvolma.  
160 tenvir etmek: aydınlatmak. 
161 gaile: sıkıntılı iş. 
162 Tevfik Fikret’in “Valide” adlı şiirinden (Tevfik Fikret, 2007: 51-52) alınan bir 

dizedir.  
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“KİM DAHA FAZLA ÖZNE?”: BİR NETNOGRAFİ ÇALIŞMASI OLA-

RAK FEMİNİZMİN HALET-İ RUHİYESİ 

  

Büşra T. Durmuş 

 

Giriş 

Feminizmin öznesine dair tartışmalar temelinde yükselen bir gerili-

min İngiltere temelli olarak gündeme düşmesiyle birlikte, feminizmin 

farklı fraksiyonlarını yakından tanıma, tek tip feminizm anlayışını orta-

dan kaldıran bu gerilimi anlamlandırma çabası kadın çalışmaları olduğu 

kadar sosyal bilimlerin birçok kolunu meşgul eden bir meseledir. Bu bağ-

lamda tarihsel arka planına bakıldığında 18. yüzyıla, 1713 tarihinde Lexi-

con Medicum Graeco-latinium isimli sözlükte Bartolomeo Castelli’nin kadın-

lığı “mükemmel olmama durumu”, “eksiklik” olarak tanımladığı bir ger-

çeklikle giren Avrupa (Berktay, 2012: 140), hümanistik düşüncesini yal-

nızca erkek kapsayıcı olacak şekilde inşa etmiş görünmektedir. Dolayı-

sıyla hem sosyal hem hukukî alanda varlık gösteremeyen, hak iddia ede-

meyen kadınların, Rönesans, Aydınlanma, Fransız İhtilali gibi devrimsel 

nitelikteki dönüşümlerden faydalanamadığı, vatandaşlık hakkına kavuşa-

madığı (Héritier v.d., 2014: 172; Bock, 2004: 41-42), endüstrileşmenin üssü 

olarak kabul edilen İngiltere’de ağır şartlarda düşük ücretle çalıştığı (Héri-

tier v.d., 2014: 147), tüm yasal haklarının hukuksal alanda kocalarına ait 

olduğu, köle, satılacak mal anlamına gelen “chattel” kelimesiyle tanımlan-

dığı (Abrams, 2002: 76) bir çerçevede, hak arayışına gidecekleri bir hare-

keti başlatmaları şaşırtıcı değildir. Böylece Avrupa’da başlayan, hızla 

Amerika’ya sıçrayan ve Osmanlı Devleti’nde de takip edilen birinci dalga 

feminizm, kadınların oy kullanma, eşit ücret gibi temel birtakım haklar 

için mücadele etmeye başlamalarını ifade eden, genel anlamda kadın hak-

ları savunusu olarak anlamlandırılan bir paradigmaya işaret etmektedir. 

Feminizmin bu erken dönem tanımlamalarına bakıldığında birinci dalga-

nın, bugünün bağlamında oldukça primitif kalan taleplerle, patriyarkanın 

kendisinin henüz tam anlamıyla sorgulanmadığı, kadın ve erkek arasın-

daki farkın kaçınılmazlığının ve annelik vurgusunun dikkat çekici ol-
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duğu, ikili cinsiyet kabulüne dayandığı görülecektir. Zaten birinci dalga-

nın talep edilen hakların alınmasıyla birlikte sessizleştiği, I. Dünya Savaşı 

gündemiyle birlikte meydanlardan çekildiği bilinmektedir. Ancak kadın 

hareketi bağlamında sürecek mücadelenin ilk kıvılcımı olması hasebiyle 

birinci dalga feminizmin yaktığı ateş, ilerleyen yıllarda çeşitli dönüşümler 

geçirerek ve içinde birtakım fraksiyonları da doğurarak varlık göstermeye 

devam edecektir. Dolayısıyla tarih içindeki seyrine bakıldığında 19. yüz-

yılda tek tip olarak başlayan bir hareketin çeşitlendiği ve zihinlerde “fe-

minist” kelimesinin karşılığının tek bir tanım olamayacağı bir dönem 20. 

yüzyıl ile belirmiş ve nihayetinde 21. yüzyılın ilk çeyreğinde şekillenmiş-

tir. 

Bu çalışma feminist hareketin çeşitli dönemlerde aldığı formlara dair 

bilgi aktarmak adına literatür çalışması, 21. yüzyıl görünürlüklerini an-

lamlandırma bakımından ise birçok kaynak ve ortamın gözlemlenmesi ile 

gerçekleştirilen bir etnografi çalışması olmayı hedeflemekte, ancak bu 

gözlem ve katılımın online sahayı kapsaması bakımından ise netnografi 

yöntemine dayanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin insan hayatında do-

minant bir yer teşkil ettiği, yeni medya adı altında birçok uygulama ile 

iletişim sahasının insanlık tarihinde belki de hiç olmadığı kadar genişle-

diği 21. yüzyılın birinci çeyreği, internet evrenini toplumsal dönüşüm, si-

yasal-sosyal hadiseler, savaşlar ve çatışmalar hakkında en yoğun bilginin 

yer aldığı saha olma özelliğine taşımıştır. Dolayısıyla interdisipliner bir 

bilim olan iletişim, sahip olduğu verinin hesap edilemez biçimde genişle-

mesi ile etnografik araştırmaların vazgeçilmez parçası olmuştur. Bu bağ-

lamda internet evreninde yapılan bir etnografi çalışmasının yeni bir meto-

dolojik anlayışla “netnografi” olarak tanımlanması oldukça yerinde ve 

faydalıdır. Böylece sosyal hayatın bir nevi avatarının yaşandığı bu yeni 

alan, sunduğu imkanlarla araştırmacıya, geniş çerçeveli bir araştırma 

şansı sunmakta, yoğun fiziki mesai gerektiren etnografi metodunu kolay-

laştırmakta ve zenginleştirmektedir. Arşiv ve literatür çalışmasıyla paralel 

hareket ederek odaklanmak istediği konuyu okuyucuya tanıtmak duru-

munda olan araştırmacı, çalışmanın kavramsal ve teorik bölümlerini ha-

zırlar ve ancak bu aşamadan sonra internet evreni üzerinde yer alan 

networklar, şahitlikler, tecrübeler, katılımlar ve veri toplamak sayesinde 

araştırmasını etnografik bir çerçeveye oturtur (Kozinets, 2015: 2-3). De-

vasa bir sosyal ve bireysel data ekosistemi olarak internet üzerinde yer 

alan bilginin işlenmesinde netnografi, araştırmacıyı büyük veri analiziyle, 

söylem analizi arasında bir noktada konumlandırır. Dolayısıyla bu veri, 
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seçilen konuya bağlı olarak oldukça sınırlı veya oldukça zengin olabile-

ceği gibi, kişiler ve gruplar tarafından oluşturulabilir veya bilgisayar des-

tekli sistemlerce de geliştirilmiş olması mümkündür (Kozinets, 2015: 4). 

Bloglar, yazılı veya görsel paylaşım yapmayı mümkün kılan sosyal medya 

hesapları, ses kaydı bırakılan podcastler, artık neredeyse tamamı online 

hizmet veren gazete ve dergilerin arşivleri ideal netnografi evrenleridir. 

Dolayısıyla, her ne kadar entografi metodunun fiziki bir aradalık gerekti-

ren gözlem aşamasını kolaylaştırsa da netnografik araştırmada, geniş za-

manlı bir takip ve gözlem şarttır. Bu bağlamda çalışma, konu ile alakalı 

devasa miktardaki veri arasından önemli bulunanların seçilmesi ve der-

lenmesiyle teşekkül etmiş, uzun zamanlı gözlem ve katılım neticesinde 

inşa olunmuştur.  

Çalışmada, feminizmin öznesinin kim veya kimler olduğu meselesi-

nin kıyasıya tartışıldığı bir ortamdan hareketle, tartışmaların serencamı-

nın başta dünyadaki formunun, özelde Türkiye’de geldiği noktanın tespit 

edilmesi, böylece uzun süredir toplanan netnografik verinin alana katkı 

sağlayacak biçimde sunulması hedeflenmektedir. Verilerin bir bütün ola-

rak yorumlanması aşamasında ise, her ne kadar yorumsamacı sosyal bilim 

anlayışı oldukça yaygınlaşmış olsa da tarafsız bir duruş sergilemenin fay-

dası aşikardır. Zira feminizmin öznesi meselesi başlı başına tabulaşmakta 

olan bir alanın konusu olması hasebiyle hassasiyetle ele alınması gereken,  

sosyolojik bir vaka sunumu olarak değerlendirilmesi yerinde olacak yak-

laşımı gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla çalışma, alan ve konunun hassasi-

yetini göz önünde tutan bir lisan ile hazırlanmıştır. Diğer taraftan bu ça-

lışma, sadece feminist hareketin meselesi olarak kalmayacağı düşünülen 

feminizmin öznesi tartışmalarının, süreç içinde “kadın kimdir?” sorusu 

çerçevesinde toplumsal sahada da etkilerini göstereceği kabulüyle sosyo-

lojik bir hadiseye, iletişim bilimlerinin de yardımcı olduğu bir perspektifle 

odaklanmıştır. 

Buradan hareketle, öncelikli olarak feminist hareketin I. Dünya Sava-

şını aştıktan sonra ortaya çıkan yeni oluşumlarını tanımak ve tanımlamak, 

fraksiyonların birbirleriyle olan irtibatı, ayrılık noktaları ve aralarındaki 

tartışmaları anlamlandırmak gerekmektedir. 20. yüzyılın neoliberal, yeni 

kimlikçi anlayışının da büyük etkisiyle şekillenen ontolojik soruların bu-

güne yansımalarını okuyabilmek adına kısa bir tarih anlatısına, netnografi 

metodunun da bir gereği olması bakımından yer vermek yerinde olacak-

tır. 

Feminizm, Queer Kuram: Birleşmeler ve Ayrışmalar 
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Simone de Beauvoir 1949 yılında İkinci Cinsiyet adlı kitabını yazdı-

ğında, feminist harekette birinci dalganın, her ne kadar oldukça tartışmalı 

bir adlandırma olsa da sonuna gelinmiş, II. Dünya Savaşı ile birlikte femi-

nistlerce talep edilen pek çok hak elde edilmiştir. Beauvoir (2019) “kadın 

doğulmaz, kadın olunur” (14) diyerek ikinci dalga feminizmin de startını ve-

recek, hak kazanımı mücadelesi yerini Düzkan’ın (2011) ifadesiyle kadın-

lığı ontolojik olmaktan çıkarıp epistemolojik bir mesele, yani varoluşsal 

olmaktan ziyade öğrenilebilen bir meseleye (179) dönüştürecektir. Böylece 

biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet ayrımı, ikili biyolojik cinsiyet ka-

bulüne dayanmakla birlikte, tartışmaların temel konusu olacak (URL-1: 

Özkazanç, 2019), aynı zamanda bu ayrım patriyarkanın sorgulanmasında 

önemli bir işlev üstlenecektir. Her ne kadar Beauvoir metinlerinde top-

lumsal cinsiyet terimi doğrudan geçmiyorsa da “ikinci cins” ifadesiyle is-

mini koymadan onu ortaya atar ve tanıtır (Direk, 2012: 75). Bu bağlamda 

1970’li yıllarla birlikte feminist hareketin toplumsal cinsiyet meselesine 

karşı söylem geliştirdiği, kamusal alan-özel alan dikotomisinin problem-

lerinin yüksek sesle konuşulduğu, böylece kadının sömürüldüğü alanı 

mesele eden, “özel alan politiktir” (Kerestecioğlu, 2011: 168) ifadesinin slo-

ganlaştırıldığı bir süreç işlemeye başlamıştır. Böylece feminist hareket 

içinde, kadınların kurtuluşları bakımından yeterli yol kat edilmesinde ye-

tersiz kalan liberal ve Marksist teorileri eleştiren bir fraksiyon gelişmiş, 

kadınlığın ezilmesinde kapitalizmden öte ataerkil yapının etkili olduğunu 

vurgulayan radikal feministler ortaya çıkmıştır. Teorik altyapısı altmışla-

rın sonu yetmişlerin başında New York’da temellenen bu grup, 1969 ara-

lığında Shulamith Firestone, Anne Koedt, Diane Crother ve Cellestine 

Ware tarafından imzalanan “The politics of the Ego” başlıklı bir manifesto 

yayınlamıştır. Özetle kadının ezilmişliğinin ekonomik olmaktan ziyade 

psikolojik faktörlere dayandığı, kadının kurtuluşunun da ekonomik dev-

rimle değil, ataerkil sistemin yıkılması ile mümkün olabileceğini savun-

muşlardır (Donovan, 2006: 157-158).  1971 yılında yayınlanan Cinsiyet Di-

yalektiği isimli eser ise Shulamith Firestone tarafından kaleme alınmış ve 

radikal feminist akımın ilk ürünlerinden sayılmıştır. Kadın ve erkeğin bi-

yolojik farklılıkları kabulünden hareketle cinsiyet çatışması olgusundan 

bahsedilen kitapta, kadın erkek ilişkilerini anlamanın yolunun Marksist 

feminizmin iddialarının aksine, üretim değil, üreyim sürecinden geçtiği 

ifade edilir. Kitapta cinsiyet rejiminin doğurganlığa dayalı yapısının yıkıl-

ması ile kadınların özgürleşeceği savunulur. Kendi içinde farklı görüşlere 

ev sahipliği eden radikal feministlerin diğer bir kısmı ise biyolojik anneliği 

savunan, ancak bu doğurma eyleminin herhangi bir erk tarafından yöne-

tilmesine karşı çıkan içerikte söylem üretmiştir (Sevim, 2005: 75-82). 
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Özetle radikal feminizm, özel alanın politikliğini savunan, temelde ikili 

biyolojik cinsiyet kabulünü vurgulayarak, cinsiyet meselesine özcü yakla-

şan bir gruptur. Dolayısıyla ortak noktaları ikili cinsiyet sistemini kabul 

ederken, kadının ataerkil düzen tarafından ezildiği ve dolayısıyla tek kur-

tuluşun bu düzenin yıkılması olduğudur (Donovan, 2006: 156). 

Diğer taraftan Judith Butler Türkçeye Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kim-

liğin Alt Üst Edilmesi şeklinde tercüme edilen Gender Trouble: Feminism and 

the Subversion of İdentity isimli kitabını 1990 yılında yayımladığında, top-

lumsal cinsiyet tartışmalarını ileri bir noktaya taşımıştır. Butler, cinsiyetin 

de tıpkı toplumsal cinsiyet gibi inşa edildiğini (Butler, 2014a: 52) ve insan 

kimliğinin tabii kategorilerinden olmadığını ifade ederek (Hitchcock, 

2008: 97), feminizmin öznesini tartışmaya açan “Feminist kuramı özne olarak 

‘kadınlar’ mefhumuna dayandıran dışlayıcı pratikler, paradoksal bir biçimde fe-

minizmin ‘temsil’ iddialarının kapsamını genişletme hedefine ket vuruyor olma-

sın?” (Butler, 2014a: 48) sorusuyla feminizmin temel kabullerini sarsmıştır. 

Cinsiyeti varoluşsal bir kategori olarak görmeyen Butler, böylece hetero-

normativiteyi de eleştirirken, queer kuramın ve tartışmalı bir adlandırma 

olmakla birlikte queer feminizmin (Başdaş, 2012: 344) temellerini atan bir 

söylem üretmiştir. Zira Beauvoir İkinci Cins kitabında “kadın” ifadesine 

yer verirken Butler bu kategoriyi kullanmayı, kadınlar arasındaki farklı-

lıkların gözden kaçmasına sebep olması ve heteroseksüelliği yeniden üret-

meye hizmet etmesi sebebiyle eleştirir (Direk, 2012: 76). Zira Foucault’nun 

“düzenleyici ideal” dediği şey aracılığıyla cinsiyet hem norm olarak işler 

hem de düzenleyici pratiğin bir parçası olarak tahakküm altındadır (But-

ler, 2014b: 7).  

Seksenler öncesi olumsuz anlamda, bir aşağılama ifadesi olarak kul-

lanılan “queer” kelimesi, bir bakıma Butler’la birlikte yapısökümüne uğ-

ramış ve yeni anlamına kavuşmuştur (URL-2: Hıdır, 2014). Kelime “garip, 

tuhaf, yamuk gibi anlamlara gelmekle birlikte (URL-3: Yardımcı, 2012) “genel 

anlamıyla “heteronormativiteyi reddeden ve heteroseksüel olmayan insanlara 

işaret eder” (Gedizlioğlu, 2020: 46). Ancak kavram bir kuramı tanımlayan 

kelime olarak kullanılmaya başlandığında “acayip, tuhaf, yamuk, anormal, 

iğrenç, aşağılık olana; normatif alanın dışında kalana; bu alanın dışında bırakı-

lana; normu ihlal edene bir gönderme ve bu ‘kötüyü’, ‘anormali’ yeniden anlam-

landırma imkânı” yaratmıştır (URL-3: Yardımcı, 2010). Ancak temelde anti-

ontolojik, kimlik karşıtı (Başdaş, 2012: 343) da denilebilecek bir hareketin 

temel kavramına dönüşmüş, tam anlamıyla bir kimliksizleştirme önerisi 

sunmuştur (URL-3: Yardımcı, 2012). Queer tüm olası yapıları zorlaştıran, 

tartışmaya açan, sabit kimlik ve fikirlere olduğu kadar kurumsalcılığa ve  
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akışkan olmayana da karşı koyan bir kavram olması bakımından Başdaş’a 

göre (2012: 343) feminizme veya bireye sıfat olabilecek bir bağlama sahip 

değildir. Zira queer kuram ikili cinsiyet sistemini tümüyle yok sayarken, 

diğer tüm ikiliklerin de karşısında durur ve dolayısıyla feminizmin biyo-

lojik cinsiyet kabulüne dayalı toplumsal cinsiyet eleştirilerini de en baştan 

eleştirir (Başdaş, 2012: 346) ve aslında feminizmi de yapısöküme uğratır. 

Özetle “queer kuram feminizmi heteronormatif bir söylem olmaktan çıkmaya zor-

lamıştır” (Direk, 2012: 72). Ancak Yardımcı’ya (URL-3: 2012) göre bu du-

rumda queer kuramı yalnızca LGBT’lere özgü bir kimlik politikası olarak 

okumak hatalı olabilir, zira queer kuram geniş anlamda kimliksizleştirme 

önerisidir, normu sorgular, her tür kategorinin karşısında eleştirel durur.  

Kelimenin bu bağlamda ilk kullanılışı 1969 yılında Paul Goodman ta-

rafından yayımlanan The Politicks of Being Queer ile gerçekleşirken, kavra-

mın politik ve teorik meselelerde kullanılmaya başlanması doksanları bu-

lacak, ilk defa 1990 Şubat’ında University of California’da düzenlenen bir 

konferansın başlığı Teresa de Lauretis tarafından “Queer Kuram” olacak 

şekilde düzenlenecek (URL-3 Yardımcı, 2012) ve “farklı bir söylemsel ufuk” 

(1991: iv) olarak yorumlanacaktır.  Elbette Butler’ın çarpıcı çalışmasının da 

kuramın şekillenmesinde çok önemli yeri olacaktır. Takipçilerinden An-

namarie Jagose da queer kuramın post-yapısalcı bir duruşla kimliğin de-

ğişkenliğine ve çoklu duruşuna vurgu yaptığını, cinsiyet, toplumsal cinsi-

yet ve cinselliğin sabit parametrelerini alt üst ettiğini ifade eder (1997: 3). 

Böylece biyolojik cinsiyetin de sorgulandığı bir perspektifte queer ku-

ram ve feminizmin yakınlaşarak, örtüştüğü bir alanın ortaya çıktığı görü-

lecektir. Queer kuram ile birlikte şekillenmeye başlayan akışkan kimlikler 

ve dolayısıyla cinsiyet, Butler’ın önemli yardımıyla feminizmin öznesini 

tartışmaya açmıştır.  Zira Butler “Feminist kuramı özne olarak ‘kadınlar’ mef-

humuna dayandıran dışlayıcı pratikler, paradoksal bir biçimde feminizmin "tem-

sil" iddialarının kapsamını genişletme hedefine ket vuruyor olmasın?” (2014a: 

48) sorusuyla özne meselesine queer bir yaklaşım geliştirmiştir. Dolayı-

sıyla cinsiyet başlı başına bir toplumsal inşa ise “kadın kimdir?” ve “femi-

nizmin öznesi kim olacaktır?”.  İşte tam da bu noktada, ikinci dalga femi-

nizmini eleştiren, sınırlarını genişletmeyi teklif eden, feminizmin öznesi-

nin beyaz kadının ötesini kapsaması gerektiğini ifade eden yeni bir anla-

yışla üçüncü dalga feminizmden bahsedilmeye başlanacaktır. Kris-

teva’nın özellikle Batı Avrupa’daki feminist hareketi dönemlendirmek 

için kullandığı  bu dalga metaforu feminizmi, kadın hareketinin hak tale-

bini ulus-devlet ötesine taşıyacağı bir aşamaya getirmiştir. “Feminist hare-

ket kazanımlarını Anglo-Amerikan ve Batı Avrupa dünyasında belirli bir sınıftan 
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ve belirli bir etnisiteden kadınların hakimiyeti altında ve onların hâkimiyeti üze-

rinden, yeri geldiğinde belki diğer kadınların taleplerini dışlaması üzerinden edin-

miştir (Coşar, 2012: 336)” eleştirisi üzerinde yükselen yeni bir dalgadır bu. 

Dolayısıyla öznesi sadece kadınlar, mottosu kız kardeşlik olmayan, queer 

teori ile alan paylaşan bu yeni dalga, toplumlar arasında farklı bağlamlara 

ihtiyaç duyacak şekilde gün yüzüne çıkacaktır. Bu tartışmaların Türkiye 

ayağına gelmeden önce, feminizmin içinde bölünme ve gerginlik yaratan 

bu yeni oluşumun genel hatlarına bakmak gerekmektedir. 

Zira feminizmin öznesini tartışmaya açan süreç, queer teorinin yardı-

mıyla biyolojik cinsiyeti de tartışmaya açmış, bu tartışmanın alt yapısını 

sağlamlaştırmak adına farklı disiplinlerden faydalanacak şekilde, bir ba-

kıma interdisipliner bir alan geliştirmiştir. Henüz 1940’larda ABD’de cin-

siyet çalışmaları alanında araştırmalar yapan, biyolog, zoolog ve böcek bi-

limci Alfred Charles Kinsey’in cinsiyetsizlik konulu çalışmaları1, psikolog 

John Money’in 1970’lerle birlikte aktif katılımcılarla gerçekleştirdiği araş-

tırmalar2 (Walsh, 2022), cinsiyetin biyolojisi, cinsel kimlik ve rolleri konu-

sunda uzman biyolog Anne Faust’un  seksenli yıllarla birlikte ikili cinsi-

yete alternatif sunan çoklu yapı önerileriyle dikkat çeken ve 1993’de The 

Science’da yayımlanan The Five Sexes başlıklı makalesiyle beş ayrı cinsiyet 

tespitinde bulunduğu (Faust, 1993: 20-24) ve ikili cinsiyet normuna sun-

duğu eleştiriler ve devamındaki çalışmaları alanın teşekkülünde önemli 

rol oynamıştır. Yine bir psikolog olan ve alana sunduğu eserleriyle cinsi-

yetler arası farklılıkların normlara yerleştiği kadar net olmadığı hakkın-

daki iddiaları ile Cordelia Fine (Gültekin, 2021: 165) gibi bilim insanlarının 

katkıları da queer teorinin söylemlerinin bilimsel dayanakları olarak su-

nulmuştur. 

Bu bağlamda, patriyarkanın sürmesine hizmet ettiğini iddia ettiği 

ikili-biyolojik cinsiyet normunun temel dayanaklarını sarsmak suretiyle 

queer kuram (Gültekin, 2020: 165), feminizm içinde birtakım bölünmelere 

sebep olmuştur. Zira queer, feminizmin en temel kavramını yani kadını, 

“öz-karşıtı yapısöküm” tartışmalarıyla birlikte sorgulamaya başlayacaktır 

(Başdaş, 2012: 346). Tam da bu noktada feminizmin içinde ortaya çıkan 

farklı fraksiyonlardan ikili-biyolojik cinsiyet savunusunda ısrarcı olan ve 

                                                             
1 1948’ ve 1949’dae yayımladığı ve daha sonra “Kinsey raporları” olarak bilinecek 

olan Sexual Behavior in the Human Male ve Sexual Behavior in the Human Female ki-

tapları, queer çalışmalar için önemli dayanaklar sunmuştur. 
2 Cinsiyetin toplumsal inşa olduğu, anne baba ve toplumun verdiği mesajla belir-

lendiğine dair uzun soluklu alan çalışmalarıyla ünlüdür. 
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toplumsal cinsiyete karşı eleştirel feminizm (gender critical feminism) 

isimlendirmesiyle anılan radikal feminizm ve kadın kimliğini biyolojiden 

arındırarak, queer kuramın da desteğiyle başlangıçta trans kadın olduk-

ları beyanında bulunan bireylerin de feminizmin öznesi olabileceği iddia-

sındaki kesişimsel veya trans feminizm ayrılığına odaklanmak yerinde 

olacaktır. Zira feminist harekete ontolojik bir kriz yaşatacak olan trans be-

yanlı kadınların kadınlığını sorgulayan tartışma (Gültekin, 2020: 167) 

başta İngiltere ve Anglo-Amerikan dünyada ve nihayetinde Türkiye de 

dahil birçok ülkede baş göstermiştir.  

Trans&TERF Çatışmasına Dair 

Aslında gerilimin tarihi 1970’lı yıllarda bazı radikal feministlerin 

trans beyanlı bireyleri dışlayan tutumlar sergiledikleri olaylara kadar geri 

gitmektedir. Gerginlik özellikle 1976’de düzenlenmeye başlanan ve sa-

dece kadınların katılımcı olabildiği MichFest’e (Michigan Womyn’s Music 

Festival) trans beyanlı bireylerin alınmaması3 üzerine yaşanan tartışmala-

rın akabinde, 1994 itibariye festivalin hemen yanında düzenlenmeye baş-

lanan trans kampı katılımcıları ile karşılıklı yaşanan taciz ve boykotlarla 

tırmanmıştır (URL-1: Özkazanç, 2019). Ancak 2015’te trans dışlayıcı tu-

tumdan vazgeçmemek adına MichFest sonlandırılmış (URL-1: Özkazanç, 

2019), ancak iki grup arasında artan tansiyon yükselerek devam etmiştir. 

Radikal feminizmin trans dışlayıcı eylemselliğine Janise Raymond’un 

1979 tarihli The Transsexual Empire: The Making of the She-Male isimli kitabı4 

eklenince, hareketin alt yapısı da şekillenecektir. Diğer taraftan 2001 yılında, 

MichFest gerginlikleriyle de bağlantılı olarak Emi Koyama tarafından kaleme alı-

nan “Transfeminist Manifesto” ile yeni bir aktivizm başlamış ve bu yeni hareket 

özcü, radikal feminist harekete karşı kuvvetlenmiştir (Aligül, 2012: 257; URL-11: 

Koyama, 2001). Trans hareket, bahsi geçen radikal feministleri, adına “White Fe-

minizm“de dedikleri ve nefret ettiklerini açıkça ifade ettikleri (Da Costa, 2021: 

318) ikinci dalga Batılı feminist söylemi yeniden üretmeleri sebebiyle ağır biçimde 

eleştirmiştir (Da Costa, 2021: 317). Biyolojik determinist, özcü yaklaşımları sebe-

biyle önce ikinci dalga ve ardından radikal feministler homofobik ve transfobik 

söylem üretmekle suçlanmış, böylece “Trans-Exclusionary Radical Feminism” 

yani trans dışlayıcı feminist hareketin ismindeki baş harflerden oluşan “TERF” 

ifadesinin, özellikle transfobik söylem ürettiği iddia edilen kişi ve kurumlara karşı 

bir aşağılama ifadesi olarak kullanıldığı süreç başlamıştır. Böylelikle hem toplum-

sal sahada hem de (sosyal) medyada terf-trans çatışması şiddetlenerek artmıştır. 

                                                             
3 Ayrıntılı bilgi için bk. (Currans, 2020; McConnel vd., 2015).  
4 Ayrıntılı bilgi için bk. (Raymond, 1994). 



341 

 

Bu gerilimin en yükseldiği ve aslında merkezi olan ülkelerden biri 

olarak karşımıza İngiltere çıkmaktadır. İrlanda’nın Toplumsal Cinsiyet 

Tanıma Yasası’nı “cinsiyet kimliğinin hukuksal bir belge ile beyan edilerek tanı-

nabileceği” (URL-14: Aydın, 2020) şeklinde dönüştürmesinin ardından 

2014 yılında İngiltere’de ortaya atılan “Gender Recognition Act” başlıklı 

yasa ile alakalı değişiklik tasarısının yarattığı tartışmalar, trans kişilerin 

herhangi bir fiziksel değişim sürecinden geçmeksizin, sadece beyanlarına 

dayalı (Self ID) olan kimliklerini iki sene boyunca tecrübe ettiğini kanıtla-

mak şartıyla kimliğini belirlemesine izin vermesi üzerinden ortaya çıkmış-

tır. Yasa 2015 yılında kabul edildiğinde 18 yaş ve üstü bireylere cinsiyet 

beyanı ve kimlik hakkı tanımış (URL-4), böylece başta kadınlara özel alan-

ların trans kadın beyanlı bireylerce kullanılması meselesiyle devam ede-

rek şiddetlenmiştir. İngiltere’de tartışmalar Amerika’dan farklı şekilde 

muhafazakâr ve sol cephe arasında değil, translar karşısında daha ziyade 

liberal kadınlar ve radikal feminist cephenin olduğu bir ortamda yaşanmış 

ve yaşanmaya devam etmektedir. 2018 yılında “Self ID” yasasının kabu-

lünden üç yıl sonra İngiltere’de Karen White isimli, cinsel istismar suçun-

dan hüküm almış bir trans beyanlı bireyin, kadınlar hapishanesine yerleş-

tirilmesi ardından koğuşundaki bir kadına cinsel istismarda bulunması 

haberleri üzerine kamuoyu hareketlenmiş, kadınlara ait alanların trans be-

yanlı bireylere kapatılması meselesi gündemden düşmemiş, radikal femi-

nistler bahsi geçen yasanın kadınların cinsiyet temelli haklarının altını oy-

duğunu ifade etmiştir (URL-5: Kearns, 2018). Yine Sall Dixon isimli trans 

kadın beyanlı, çocuklara cinsel istismar suçundan hükümlü bir 

mahkûmun, dönüşüm sürecini tamamladığına dair belgeleri elinde olma-

masına rağmen kadın hapishanesine yerleştirilmesi kamuoyunu meşgul 

etmiştir (URL-8). Böylece radikal feminist görüşteki kadınların “Keep Pri-

sons Single Sex” (@NoXYinXXprisons) hareketi başlamış, “Legal Femi-

nist” isimli grup hapishanelerin, trans kadın beyanlı hükümlülerin yerleş-

tirilme kararları ardından kadınlar için tehlikeli birer alan haline geldiğini 

ifade etmektedir. (URL-9). Yine İngiltere’de 2019’dan beri kendisini kadın 

olarak beyan eden kişilerin kadın havuzları ve giyinme odalarını kul-

lanma hakkının tanınması üzerine protestolar başlamış, 1926’dan beri sa-

dece kadınlara hizmet veren Hampstead Heath’de bulunan The Kenwood 

Ladies’ Pond’un trans beyanlı bireylere açılması gerilime sebep olmuştur 

(URL- 10). Diğer taraftan, trans meselesinin akademik alana müdahil olan 

bir veçhiyle İngiltere’de konumlanan Oxford Üniversitesi’ne yöneltilen 

eleştiriler bağlamında karşılaşılmıştır. Zira Amerikan menşeli ve dünya 

kamuoyunda oldukça etkili bir LGBT örgütü olan Stonewall’ın, Oxford 



342 

 

Üniversitesi’ni, annelikle alakalı makalelerde, İngilizce tekil dişil özne za-

miri olan “she” ifadesinin kullanılmaması ve cinsiyetsiz bir dilin tercih 

edilmesi konusunda uyardığına dair haberler yer almıştır (URL-21: Ban-

nerman, 2022). Bu ve benzeri müdahalelerin İngiltere’de hem üniversite 

hem de feminist organizasyonlara yöneltildiğine dair bilgiler de (URL-5: 

Kearns, 2018) göstermektedir ki, trans gender meselesi bağlamında devam 

eden gerginlik, radikal feministler aleyhine gelişmekte, özcü cinsiyet yak-

laşımı sergilenen her alana müdahale gelebilmektedir. 

Diğer taraftan Hollanda’da yaşanan bir gelişme Avrupa’nın “feminiz-

min öznesi” tartışmalarını hangi boyutta yaşadığına dair önemli ipuçları 

taşımaktadır. “Trans gender” yasasına eleştirel söylem üreten Hollanda 

feminist organizasyonu Voorjiz, süreç sonunda banka hesaplarının bloke 

edilmesi ile karşı karşıya kalmıştır. Voorjiz, kadınların biyoloji temelli 

haklarına saldırı olarak yorumladığı yasaya yönelttiği eleştiriler sonrası, 

hem trans gender taraftarları, hem de kesişimsel feministlerce şiddetle 

eleştirilmiş ve radikal feministler için kullanılan “terf” tanımlaması bu-

rada da yinelenmiştir (URL-22).  Tartışmaların İskoçya ayağındaki gergin-

lik ise, Gender Recognition ACT 2004’ün güncellenerek, beyan edilen cin-

siyetin üç ay süresince tecrübe edildiğinin kanıtlanması ile kişilere, beyan-

larındaki cinsiyete ait kimlik alma hakkı veren “Self-ID” yasasına dönüş-

türülmesi ile alakalı görüşmeler (URL-19) gerçekleşirken yaşanmıştır. 

2022 yılının Ekim ayına damga vuran görüşmelerde, kendilerine “gender 

critical feminist” diyen radikal feministlerin öncülüğünde parlamento 

önünde gerçekleşen eylemler dikkat çekerken, Herry Poter dizisinin ya-

zarı J. K. Rowling’in tweet atarak gösterileri desteklediği, İskoç başbakanı 

Nicola Sturgeon’u kadınların haklarını yıkmakla suçladığı görülmüştür 

(URL-20). Rowling, bir süredir benzer paylaşımlar yaparak trans beyanlı 

bireylerin şiddetli muhalefetine maruz kalmış, sık sık “terf” ifadesiyle suç-

lanmıştır.  

ABD’de ise 2012 yılından itibaren LGBT örgütü Stonewall’ın toplum-

sal cinsiyet tanımı yasal düzenlemelerde esas alınmaya başlanmış, (URL-

1: Özkazanç, 2019) ancak Trump yönetimi katı bir tutum sergilemiş, 2017 

ağustosunda Başkan trans bireylerin askerlik görevi yapmasını engelleme 

kararı almışsa da federal hâkim tarafından karar engellenmiştir (URL-6: 

Barker, 2017). Yayınlanan bir raporda 2020 yılı itibariyle Trump yönetimi-

nin cinsiyet politikaları sebebiyle trans bireylerin evsizlik oranında %88 

artış yaşanmış, bu oranın %63’nün ise herhangi bir koruma altına alınma-

dığı iddia edilmiştir (URL-7). Ancak 2021 seçimleri ile trans hakları nokta-
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sında vaatlerle başkanlığa seçilen Biden, alevlenen tartışmaların siyasi ta-

rafı olurken, aşırı sağcı politik grupla Biden yönetimi özellikle trans mese-

lesi, kürtaj gibi konularda adeta iki uç kutbu temsil etmiş ve böylece trans 

meselesi de siyasi propaganda malzemesi haline dönüşmüştür. Biden kar-

şıtı muhafazakâr cephenin temsilcisi olarak kabul edilen medya platformu 

Daily Wire ekibi “gender ideology” meselesini tartışmaya açan birçok 

programın da sahipliğini yaparak gündem oluşturma çabalarını sürdür-

müştür. Örneğin Matt Walsh ve ekibi 2022 yılı başında yayımladıkları 

“What is a Women?” isimli araştırma-belgesel programı ve alakalı kitap 

(Walsh, 2022) ile meselenin tartışmaya açılmasında önemli görev üstlen-

miş, Kanadalı sosyolog Prof. Dr. Jordan Peterson’ın platforma katılımıyla 

konu üzerinden tartışmalar akademik bir çerçeveye kaydırılmış, nihaye-

tinde sosyal medya platformları üzerinden popüler isimlerle geniş kitleye 

ulaşacak bir biçimde mücadele alanı oluşturulmuştur.  

Dolayısıyla “trans gender” meselesi, Amerika’da solcu ve muhafa-

zakâr siyasi cephelerin tartışma zemininde önemli bir yer tutarken, Av-

rupa’da feminist hareket içindeki fraksiyonlar bağlamında yürütülen bir 

mücadele sahası olmuştur. Diğer taraftan LGBT örgütünün yoğun aktivist 

çalışmalarının, yeni medya sistemleri ve platformları aracılığıyla üretilen 

LGBT ve trans dostu yayıncılık faaliyetlerinin ve en önemlisi neoliberaliz-

min küresel, bireyci ve parçalanmış kimlikçi ahlak anlayışının queer ku-

ramı destekleyen etkisiyle “trans gender” meselesi hem siyasal ve toplum-

sal alanda hem de feminist hareket içinde önemli bir konu olarak yer al-

makta ve almaya da devam edecek görünmektedir. 

Yaşanan bu gelişmelerin ve politikanın da etkisiyle son yıllarda, her 

ne kadar hala radikal feministlerin söylem ve direnişleri yok olmasıysa da, 

trans feminizmin elinin kuvvetlendiği ve feminist söyleme hakim olduğu 

tespiti rahatlıkla yapılabilir. Özellikle son on yılı domine eden sosyal 

medya dinamikleri sebebiyle yaygınlaşan çatışmada trans-eleştirel söyle-

min ağır homofobi ve transfobi ithamlarıyla karşı karşıya kalması, trans 

gender meselesi hakkında söylem üretmenin “terf” damgalanması riski 

taşıması sebebiyle gerginlik tırmanmaktadır. Buradan hareketle bahsi ge-

çen gerginliğin Türkiye’deki ayağına göz atmak yerinde olacaktır. Zira her 

ne kadar tarih içinde feminist hareketlerde meydana gelen tartışmaların 

Türkiye’ye yansıması on yılları bulmuş olsa da, yeni medyanın büyük et-

kisiyle 21. yüzyıl, sosyal fenomenlerin toplumlar arasındaki yayılma hı-

zını oldukça arttırmıştır. Dolayısıyla radikal feminizm ile kesişimsel femi-

nistler arasındaki “feminizmin öznesi” meselesi, Türkiye’ye de 2000’li yıl-

larla birlikte, gerilimi hızla arttıracak şekilde giriş yapmıştır. 



344 

 

Tartışmaların Türkiye Ayağı 

Türkiye’de feminist hareket, toplumsal ve siyasal sebeplerle yaşanan 

gecikme neticesinde Osmanlı bakiyesi olan köklerini silerek, seksenlerle 

birlikte aslında yeniden canlanmış, 1960’larda Batılı kadınların kullandığı 

sloganlar ancak bu tarihte ortaya atılabilmiş, feminizm bir toplumsal proje 

olarak tartışılmaya başlanmıştır (Timisi&Gevrek, 2016: 14). İstanbul ve 

Ankara merkezli başlayan çalışmaların İstanbul ayağında Yazko (yazarlar 

kooperatifi) 1982’de Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği bir sempoz-

yumla feminizmi ilk kez kamuoyu önünde savunmuştur (Sevim, 2005: 

109). “Kadın ve Sorunları” balıklı bu sempozyuma çağrılan Feminist Gi-

selle Halimi feminizm konusunda cesaretlendirici bir konuşma yapmış ve 

böylece yeni bir süreç de başlamıştır. Çok sayıda feminist yazar eseri bu 

dönemle birlikte çevrilmeye başlanmıştır (Timisi&Gevrek, 2016: 15). Çe-

viri faaliyetleri Juliet Mitchell’in eseri Kadınlık Durumu: En Uzun Devrim 

adıyla Şirin Tekeli, Gülnur Savran, Günseli İnal, Feraye Tınç, Şule Torum 

ve Yaprak Zihnioğlu tarafından gerçekleştirilerek başlamıştır (Koç, 2013: 

193). Yazko’nun çıkardığı Somut dergisinde feminist kadın sayfasının açıl-

ması da 1983’e rastlayacaktır. 1985’te Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı 

münasebetiyle onaylanan “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön-

lenmesi Sözleşmesi” Türkiye tarafından da imzalanırken bu sözleşmenin 

uygulanması adına ilk önemli toplu eylemler yapılmaya başlanmıştır. 

1987 yılında yayına başlayan Feminist dergisi Türkiye feminist hareket ta-

rihi adına önemli bir adımdır. Aynı yıl bir mahkemenin Çankırı’da dayağa 

göz yuman bir karar almasına duyulan tepki “Dayağa Karşı Dayanışma” 

kampanyasının başlamasına sebep olmuş, 1988’de Sosyalist Feminist Kak-

tüs dergisi çıkmaya başlamış, 1989’da ise Kadın Dayanışma Deneği kurul-

muştur. 1990 yazında kurulan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı aile içinde 

şiddete maruz kalan kadınlara sığınak psikolojik ve hukuki destek sağla-

mak üzere hizmete başlamış ve yine aynı yıl Türkiye’nin ilk ve tek Kadın 

Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi kurulmuştur (Sevim, 2005: 109-

110). Gülnur Savran’ın dönemlendirmesine göre 1980 sonrası feminist ha-

reket 80’lerin ilk yarısındaki iç tartışmalar ve Somut dergisindeki sayfa-

larla devam eden, “Kadın Çevresi” ve benzeri yapılarla ideolojik bir biri-

kimin oluştuğu bir nevi mayalanma dönemiyle başlamış, 1987’de gerçek-

leşen Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası ve 90’ların başına kadar sü-

ren aktif hareketlilik ardından, nihayetinde 90’ların başından itibaren de-

vam eden kurumsallaşma ve proje feminizmi dönemi olmak üzere üç ev-

rede gelişim göstermiştir (Koçali, 2016: 74). Bu hareketlilikten de anlaşıla-
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cağı gibi doksanlar, feminist hareketin kurumsallaşması adına birçok adı-

mın atıldığı ve Türkiye özelinde ikinci dalga olarak isimlendirilecek bir 

dönemdir. 

Bir taraftan kurumsallaşan hareket, diğer taraftan teorik altyapısını 

oluşturmaya başlamış, Şirin Tekeli’nin Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat 

isimli doçentlik tezinin kitap olarak basılmasıyla teorik çerçeve de şekil-

lenmeye başlamıştır (Davutoğlu, 2015: 161). Toplumsal cinsiyet üzerinden 

Türkiye’de verili düzeni tartışan bir perspektif, aile içi şiddet, dayak, taciz, 

tecavüz olayları karşısında tepki geliştiren, kadın emeğinin savunulduğu 

bir altyapı doksanlarda kurulmuştur. Diğer taraftan siyasal alanda yaşa-

nan olaylar neticesinde 90’lar feminizmi hem İslamî hareketler hem de 

Kürt hareketlerinde yer alan kadınların katılımından etkilenmiş, bu ka-

dınların varoluş mücadelesi ve hak talepleri feminist mücadelenin de gün-

deme taşındığı bir ortam yaratmıştır (URL-12: Devecioğlu, 2010). Ancak 

feminist hareket bu fraksiyonlarla barışçıl bir ortamda ortak hareket etme 

noktasında başarılı olamamış, iç çatışmalar ve ayrılıklar bu süreçle birlikte 

daha sonra da birçok fraksiyonla devam etmek üzere yaşanmaya başla-

mıştır. 

2000’li yıllara gelindiğinde ise feminist hareketin yine Batı’da daha er-

ken dönemde yaşadığı dönüşümü gecikmeli olarak tecrübe ettiği bir süreç 

başlamış, artık kimlik farklılıkları, etnik aidiyet, cinsel yönelim farklılıkla-

rının da göz önünde tutulduğu yeni bir dalga teşekkül etmiştir (URL-12: 

Devecioğlu, 2010). Queer kuramın da etkisiyle Türkiye’de feminist hare-

ket feminizmin öznesini tartışan bir gündemle karşı karşıya kalmış, “fe-

minizmin öznesi kimdir?” sorusuna verilen cevaplar çerçevesinde farklı 

görüşler serdeden bölünmeler yaşanmıştır. Zira ikili biyolojik cinsiyet 

üzerinden yaşanan bir tahakkümün ortadan kaldırılması mücadelesinin 

yine bu ikili sistemin içinden geçerek mümkün olabileceğini savunan 

(Savran, 2011: 303) görüşler olduğu gibi, kadın doğulmayıp kadın oluna-

cağı kabulünden hareketle biyolojik olarak değil fakat toplumsal olarak 

kadın olduğunu iddia eden, trans kadın beyanlı bireylerin de bir şekilde 

kadınlığı icra ettikleri ve dolayısıyla biyolojik olarak erkek olsalar da fe-

minizmin öznesi olabilecekleri yönündeki görüşler (Ahıska, 2011: 300) fe-

minist söylem içinde yaygınlaşmaya başlamıştır. 2000’li yıllarla birlikte 

Türkiye’de de güçlenen LGBT hareketinin feminist söylemden beklentileri 

zamanla artmış, özellikle trans kadın beyanlı bireylerin de feminizmin ça-

tısı altında bulunması, haklarının feminist hareket içinde savunulması ta-

lebini yüksek sesle dile getiren Pembe Hayat Derneği 2006 yılında An-
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kara’da kurulmuştur.  Dernek, feminist örgütlerle diyalog ve işbirliği ama-

cıyla 2010 yılının kasım ayında düzenledikleri “Nefret Suçları Mağdurları 

Trans Bireyleri Anma Buluşması” çerçevesinde trans-feminizm üzerine 

oturum gerçekleştirmiş, bu platformda ortak dil üretme adına politikalar 

geliştirmek adına konuşulmuştur (Berghan, 2011: 146-148). Zira feminiz-

min öznesinin kim olduğu, trans beyanlı bireylerin kadınlığa geçişlerinin 

feminizm gözünde mümkün olup olmadığı, dolayısıyla trans kadın kate-

gorisinin kabul edilir olup olmayacağı tartışmaları 2010 yılı itibariyle açık 

bir biçimde başlamıştır. Bu tartışmaların en bariz örnekleri ise 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü kutlama ve programlarda görülmüştür. Bu nok-

tada 8 Mart kutlamalarına damga vuran tartışmalardan kısaca bahsetmek 

yerinde olacaktır. 

Çatışma Meydanlarda: 8 Mart 

Her ne kadar Temma Kaplan (1985), tarihi 8 Mart 1857’de tekstil işçisi 

kadınların New York’ta yürümesi ve ardından 1907’de bu hareketin anı-

sına eşit ücret ve oy talebiyle tekrarlanan kadın yürüyüşlerine dayandırı-

lan 8 Martların aslında ellilerde Fransa’da feministlerce icat edilmiş bir hi-

kaye olduğunu ve hiçbir zaman gerçekleşmemiş olduğunu,  aslında doğ-

rudan Clara Zetkin ile bağlantılı olarak hatırlanması gereken, sosyalist ve 

anarşist bir tarihi olduğunu iddia etse de (163-170), netice itibariyle 1977 

yılında Birleşmiş Milletler tarafından Barış ve Uluslararası Kadın Hakları 

Günü olarak ilan edilmiştir. Bu noktada 8 Mart’ın sosyalistlerle ve işçi ka-

dınlarla olan bağlantısı bir nevi kesilmiş ve herkesçe ortak olarak kutlana-

bilecek bir gün olma özelliği baskın hale gelmiştir.  

Türkiye’de ilk 8 Mart kutlamalarının 1919 yılında Sosyalist Enternas-

yonelle bütünleşen Türk Komünist Fırkası tarafından komünist Süleyman 

Selim’in bağ evinde gerçekleştirilmesi ve komünist parti propagandasının 

bir parçası haline getirilmesi (URL-13: Şenden, 2007) kutlamaların kadın 

ve kadın hakları ile bağlantısını koparmış, bu sebeple süregelen tartışma-

lar uzun yıllar devam etmiştir. Komünist Fırka’nın sahiplendiği 8 Mart, 

dönemin siyasal koşulları sebebiyle 1970’lere kadar tekrarlanmamış, yine 

1975’te ilk 8 Mart kutlaması DİSK’e (Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-

rasyonu) bağlı Maden-İş ve TKP (Türkiye Komünist Partisi) geleneğinden 

İlerici Kadınlar Derneği tarafından gerçekleştirilmiş, eşit ücret, kreş hakkı 

gibi doğrudan işçi kadınların hak talepleri dile getirilmiş, partiyarkanın 

sorgulandığı bir söylem yer almamış, Emekçi Kadınlar Günü özelliğini ko-

rumuştur (Karakuş, 2011: 59). BM’nin Barış ve Uluslararası Kadın Hakları 

Günü olarak kabulü ardından 8 Martlar, sadece sosyalist içeriği değil aynı 
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zamanla kadın mücadele hareketlerinde varlık gösteren kadınların da kut-

ladığı bir güne evrilmiştir. 2000’li yıllarla birlikte ise bu tartışmalar, 8 

Mart’ın içeriğinin işçi-emekçi kadınlar ve hakları veya patriyarkaya karşı 

mücadele olmanın ötesine geçmiş, hem uluslararası arenada hem de Tür-

kiye’de bambaşka bir tartışmanın odağı haline gelmiştir. Zira kutlama, 

gösteri ve yürüyüşlerin kadın mücadelesi alanına kaymasıyla birlikte fe-

minist hareketin içinde sorgulanmaya başlayan “feminizmin öznesi” me-

selesi doğrudan alana yansımıştır.  

Türkiye’de 8 Mart alanlarında feminizmin öznesi tartışmalarından 

önce, alanda erkeklerin varlığı tartışmaları söz konusu olmuş, özellikle 

2000’lerde bu mesele kutlama komitelerinin başlıklarından biri haline gel-

miştir. 2005 yılına kadar erkeklerin arkadan yürümesi kararı alınmış (Ka-

rakuş, 2011: 64), 2004 yılı ise alanda eşcinseller ve trans beyanlı bireylerin 

haklarının da savunulması taleplerinin başladığı dönem olmuştur. “Lez-

biyenler vardır” sloganının atılmasının cinsel yönelime vurgu yaptığı ve 

8 Mart ortamı için uygun olup olmadığının tartışıldığı bir ortam doğmuş-

tur. Zamanla bu tartışmaları trans bireyler özeline genişleten ve “ben fe-

minizmin en çok trans olanını sevdim” veya “sakalıma dokunma” tarzı 

pankartların fikir ayrılığı yaratacağı bir süreç işlemeye başlamış, alanda 

trans kadın beyanlı bireylerden ziyade trans erkek beyanlı biyolojik olarak 

kadın doğmuş bireylerin katılımını uygun gören görüşler doğmuştur (Ka-

rakuş, 2011: 80-81). 8 Mart yürüyüşlerine 2010 yılı itibariyle katılan trans 

kadın beyanlı bir bireyin “senin bıyıkların var, sen yürüyüşe katılamaz-

sın” denilerek feministlerce müdahale edildiğini anlattığı anekdot (URL-

14: Aydın, 2020), Amargi feminizm tartışmalarının “Feminizmin Öznesi 

Kimdir?” başlıklı oturumda konu olmuştur. Katıldığı 8 Mart’larda taciz ve 

şiddet olaylarına maruz kaldığını ifade eden trans kadın beyanlı Sema/Se-

mih’in, “Sen burada yürüyemezsin, bizim arkamızdan yürü,”; “Sen bu-

raya giremezsin çünkü erkek bedeninden vazgeçmiyorsun,”; “Yeterince 

feminist değilsin, feminist olamazsın,” eleştirilerini aldığını ifade ettiği 

açıklamalar (Sema/Semih, 2011: 312) feminizmin öznesi tartışmalarının 

alana yansıması olarak okunmalıdır. Zira 2010 yılının “trans krizi” ile geç-

tiği (Gültekin, 2020: 167) yorumları da Türkiye’de yeni bir çatışma alanı-

nın doğduğunun sinyallerini vermiştir.  

Trans beyanlı bireylerin 8 Mart alanlarında varlıkları meselesinin, ilki 

2003 yılında Taksim’de gerçekleşen (Karakuş, 2011: 65), 2013 yılındaki “fe-

minist gece yürüyüşünde” iyice tırmandığı görülecektir. 2013 Gece Yürü-

yüşü’ne katılmak isteyen LGBT bireylerle alanda bulunan ve kendisini 
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cinsiyet meselesine maddeci yaklaşan bir feminist olarak tanımlayan, cin-

siyetin toplumsal hiyerarşi içinde bir konum, toplumsal bir pratik olup, 

duygu ya da tercih olamayacağını savunan Ayşe Düzkan (URL-15: 2013) 

arasında yaşanan gerilim çatışmanın boyutunu görmek adına önemlidir. 

Yaşanan gerginliğin ardından İstanbul LGBT’nin ve Düzkan’ın yaptığı 

açıklamalar bu bağlamda dikkat çekicidir. 2014 yılının 8 Mart feminist 

gece yürüyüşünde trans beyanlı bir bireyin solcu gruplarca tekmelenmesi 

ile gelişen olaylar sonrasında yine İstanbul LGBT derneği açıklama yap-

mış, “o tekmenin dinamiklerinde transfobi vardır” (URL- 16) denilerek; “Bu 

feminizme ve kadın dayanışmasına karşı olan faşist bir örgütlenmenin trans-trans 

olmayan ayırmadan tüm kadınlara attığı 'tekme'lerden farklıdır.” ifadeleri ek-

lenmiştir. Yaşanan karmaşa sebebiyle 12. feminist gece yürüyüşü basın 

açıklaması Taksim’de yapılamamış, sonrasında online olarak; “Nüfus cüz-

danlarımızın rengini mutlak cinsiyet kimliği olarak dayatan, sadece lezbiyen, bi-

seksüel, trans kadın olduğumuz için cinsel şiddete, tacize, tecavüze, mobbinge, 

ayrımcılığa daha açık hale getiren erkek egemen heteroseksist düzene isyan ediyo-

ruz.” (URL- 17) ifadeleriyle kesişimsel-trans feminist grubun sesinin bas-

kın olarak çıktığını gösteren bir açıklama yayınlanmıştır. Bu bağlamda 

yine 2016 gece yürüyüşü açıklamalarında yer verilen "Bu ülkede yaşayan 

kadınlar ve translar olarak sorumlulara daha fazla suç işlemeden derhal barış için 

hareket etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz." (URL-18) ifadeleri feminizmin öz-

nesi tartışmalarına dair dönüşümün yönüne işaret etmektedir.  

2019’a gelindiğinde, radikal feministler ve kesişimsel-trans feminist-

ler arasında hissedilen ve sosyal medyaya yansıyan, Özlen’in (URL-23: 

2019) “Feminist harekette 2. Dalga’dan 3. Dalga’ya geçiş sancıları” olarak yo-

rumladığı Avrupa ve Amerika’da zirvesini yaşayan gerginliğin Tür-

kiye’ye net biçimde ulaştığını göstermiştir. Zeynep Direk, Hale Akay, Öz-

nur Karakaş, Yasemin Varlık, Ebru Pektaş gibi feminist hareket içinde mü-

cadele veren isimlerin söylemleri eleştirilmiş, transfobik olmakla suçlan-

mışlardır.  Feminist teori ve felsefe alanında uzman akademisyen Zeynep 

Direk’in yorum yaparak tartışmalara dahil olması ve trans kadın beyanlı 

bireylerin mütehakkim tavırlarını eleştiren sosyal medya paylaşımı, 

Lambda İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nce sert bir açıklamayla 5 

Ağustos 2019 tarihli tweetle kınanmış, açıklamada “Feminist akademisyen-

lerin nefret söylemi içeren paylaşımlarını kınıyoruz” ifadeleri yer almıştır. Du-

vaR Gazete sitesi üzerinden süren polemiğe 12 Ağustos’taki “Hınç ve linç 

siyaseti” başlıklı yazısıyla Öznur Karakaş (URL-24: 2019), 16 Ağustos’taki 

yazısı “Feminizm ve kimlik siyasetinin bedelleri” ile Yasemin Varlık 
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(URL-25: 2019), 21 Ağustos’ta “Tebrikler TERF’siniz!: Cinsiyet kimliği ak-

tivizmi” makalesiyle Hale Akay (URL-26: 2019) katılmış, Ebru Pektaş 

(URL-27: 2019) İleri Haber sitesinde “'Sex Belası': Anti-beden, anti-norm, 

anti-iktidar…” ile 13 Ağustos 2019’da tartışmalara dahil olmuştur. Bu 

isimler, 2005 yılından beri LGBTİ+fobik isim ve kurumların seçilerek ilan 

edildiği geleneksel “hormonlu domates ödüllerine” aday gösterilmiştir 

(Gültekin, 2020: 169). Bu adımın “ifşa kültürü” çerçevesinde gerilimi de-

vam ettiren bir hareket olarak feminist fraksiyonlar arasındaki polemiği 

de güçlendirdiği ifade edilebilir.  

Zira 2022 yılına gelindiğinde, terf-trans çatışmasının 8 Mart alanlarına 

yansımaya devam ettiği görülecektir. Bu bağlamda biyolojik cinsiyet hak-

larına dayalı feminizmi savunan yeni bir sosyal medya oluşumunun, ulus-

lararası sahada “gender critik” feminizme entegre olacak ve ortak söylem 

oluşturacak şekilde doğduğu görülmüştür. 2021 Şubat ayında açılan “ka-

dınız, öfkeliyiz!” (@kadinizvariz) hesabı, “Kadının maddi ve tarihsel ezilmiş-

liğinin cinsiyetinden doğduğunu bilen ve kadını bir cinsiyet sınıfı olarak gören 

kadınlara çağrı ve davetimizdir.” ifadeleri ile başlayan çağrılarını 27 Şubat 

2022’de duyurmuştur. Women’s Decleration International’ın (WDI) ya-

yınladığı Cinsiyet Temelli Haklar Bildirgesine paralel paylaşımlar yapan 

hesap, porno ve fuhuş işçiliği karşıtı, anneliğin kadınlara mahsus bir cin-

siyet özelliği olduğu savunusu, kadınlara özel alanların kadınlara mahsus 

olacak şekilde korunması çağrısı yapmış, Hale Akay’ın katılımıyla İngil-

tere üzerinden WDI ile ortaklaşa söyleşiler düzenlemiş ve feminist kabul-

lerini bu bağlam üzerinden ürettiği söylemlerle sunmuştur.  

“Kadınız, öfkeliyiz” grubu, 8 Mart 2022 tarihi için taraftarı kadınları 

meydanlara davet etmiş, biyolojik cinsiyete dayalı haklar vurgusu yapılan 

pankartlarla alanda varlık göstereceklerini duyurmuştur. Böylece 2022 

yılı, 8 Mart alanında fiziki karşılaşmanın da yaşandığı bir yıl olmuş, sözlü 

sataşmalar yanında, fiziki müdahalenin de yaşandığı bir kutlama olarak 

kayıtlara geçmiştir. Zira 8 Mart 2022 Taksim Meydanı’nda gerçekleşen 

kutlamalarda başlayan gerginlikte, trans kadın beyanlı Yıldız İdil Şen’in 

alandaki bazı kadınlara cinsiyetçi küfür etmesi sebebiyle yükselen gerilim 

(URL-28), 8 Mart 2022 Geleneksel Gece Yürüyüşü’ne katılan “kadınız, öf-

keliyiz” grubunun alana alınmayarak pankartlarının yırtılması hadise-

siyle tırmanmıştır. Hemen akabinde sosyal medya üzerinden, özellikle 

Tweitter’ın “space” adlı tartışma odaları uygulaması aracılığıyla birçok 

ayrı kanalda yaşanan olayların konu edildiği, gerginliği tırmandıracak 

söylemler üreten grupların bu odalarda karşı karşıya geldikleri gözlem-
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lenmiştir. Diğer taraftan “Kadınız, öfkeliyiz” grubu hem alanda hem sos-

yal medya üzerinden “terf” olmakla suçlanmış, 8 Mart’ı takip eden süreçte 

devam eden trans-terf gerilimi, feminizmin öznesi tartışmalarının Tür-

kiye’de geldiği noktaya dair önemli veriler sunmuştur. 

“Kadın+” Hareketi 

Feminist hareket henüz trans kadın beyanlı bireylerin öznelik tartış-

malarında bir neticeye varamadan, biyolojik kadınlarla trans beyanlı ka-

dınların ötesindeki birtakım grupları da feminizmin öznesi olarak tanım-

layan “kadın+” nitelendirmesi daha ziyade internet evreninde literatüre 

girmiştir. Hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde oldukça yeni bir 

kavram olması ve henüz yazınsal literatüre girmemesi sebebiyle “kadın+” 

kavramına çalışmada yer verilmesi önemle tercih edilmiş ve alanın kav-

ramsallaştırmalarına hizmet etmesi bakımından, netnografi yöntemine 

dayanan bu çalışmada ayrı bir başlık açılması uygun görülmüştür. Başlı-

ğın “Kadın+ hareketi” olarak tercih edilmesinin sebebi ise kavramın, ön-

celikli olarak üniversiteler çatısı altında teşekkül eden öğrenci organizas-

yonu olarak görünür olmasıdır. Feminist harekete entegre olması ise bu 

aşamadan sonraki sürecin sonucudur.  

Kadın+ hareketi, isminin yaptığı çağrışımdan da anlaşılacağı gibi, ka-

dınlık kategorisinin sınırlarını genişleten ve dolayısıyla feminizmin özne-

sinin tartışmaya açılan veçhesine katkıda bulunan bir yaklaşım olarak dik-

kat çekmektedir. Türkiye’deki kullanımı açısından aslen 2020 yılından iti-

baren ortaya çıktığı ifade edilebilecek olan yaklaşım, ilk olarak Boğaziçi 

Kadın+ Dayanışması adı altında teşekkül etmiş, bu oluşumu Bilgi Kadın+ 

Topluluğu ve İTÜ Kadın + Dayanışması takip etmiştir. Henüz netleşmiş 

bir manifestosu ve kapsamı belirli olmamakla birlikte, trans kadın beyanlı 

bireylerle, kadınlık kategorisine eklenecek cinsiyet uzantıları olan, “İki şey-

den oluşmayan, iki şeye işaret etmeyen ve iki şeyden ibaret olmayan” anlamına 

gelen, cinsiyet kimliğini ikili cinsiyet rejiminin sunduğu kadın ve erkek kategori-

lerinin içinde tanımlamayan insanları kapsayan bir şemsiye terim olan “non-bi-

nary” (Gedizlioğlu, 2020: 42) bireylerin feminen tarafa yakın ve yatkın 

olanlarını içine alan bir hareket olarak görülmektedir. LGBTİ+ örgütünün 

ismine eklemlenen “+” da benzer bir açıklamaya dayanılarak; “temel olarak 

cinsiyet kimliğini ya da cinsiyet ifadesini ikili cinsiyet rejiminin terminolojisiyle 

tanımlamayan, dolayısıyla LGBTİ kısaltmasının içindeki kavramların kapsa-

makta yetersiz kaldığı, cinsiyet çeşitliliğine sahip kişileri temsil etmek üzere ya-

pılmış bir ekleme (Gedizlioğlu, 2020: 37)” olacak şekilde tarif edilmektedir. 
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Ancak bu “Kadın+” kavramının trans bireyleri “+” ifadesi ile değil, “ka-

dınlık” kategorisinde ele aldığına dair görüşler serdeden aktivistler (URL-

29) de bulunmaktadır. 

2020 yılının sonlarında şekillenmeye başlayan ve üniversite çatıları al-

tında gelişen dayanışma gruplarının çalışma ve tanıtımları aracılığıyla altı 

doldurulmaya başlayan hareket, 2021 şubat ayı itibariyle görünür olmuş-

tur. Takip eden süreçte hızla kesişimsel feminist hareketin çerçevesine da-

hil olan kavram, feminizmin öznesi tartışmalarının merkez kavramların-

dan biri olmaya doğru gidebilecek içerikte görünmektedir. Zira Boğaziçi 

Kadın+ Dayanışması kurucusu ve üyelerinin BirGün gazetesine verdiği 

röportajda, kurucu Gözde Yıldırım’ın ifade ettiği üzere: “kadın+ dayanış-

ması cis normatif algıdan değil, kuir feminizmden ve transfeminizmden de besle-

niyor. Grup başta kadın dayanışması olarak kurulmuştu ama uzun tartışmalar ve 

fikir alışverişlerinden sonra kadın+ dayanışması olarak evrildi, birlikte dönüştür-

dük dayanışmamızı da. Hem ismimiz hem de tutumlarımızla kapsayıcı olmanın 

önemli olduğunu düşünüyoruz. (URL-30)”. Grubun ortaya çıkışında, üniver-

sitede yaşanan taciz olaylarının ifşasında koordineli hareket etmenin 

amaçlandığı dile getirilmekle birlikte, bu bağlamda dayanışmayı müm-

kün kılacak bir sosyal ağın sosyal medya üzerinden yürütüldüğü de ifade 

ediliyor. Dayanışma grubu üyelerinden Berna Yıldırım’ın “Sosyal medya 

platformlarında kadın+ hareketi hakkında konuşurken en çok dikkatimi çeken şey-

lerden biri de bu hareketi desteklediğini iddia eden kişilerden gelen bazı tepkiler 

oluyor. Çoğunlukla ‘Feministler de bu kadar agresif konuşmasa daha iyi olacak.’ 

ya da ‘Eşitliği ben de destekliyorum ama bir yere kadar, şunu da yapmasınlar.’ 

diyenlerle karşılaşıyoruz. (URL-30)” şeklindeki ifadelerinden de anlaşıldığı 

üzere, kadın+ kavramı feminizmin içine entegre edilmekte ve bu bağ-

lamda eleştirileri göğüslemektedir. 

Benzer bir grubun Bilgi Üniversitesi bünyesinde Bilgi Üniversitesi Ka-

dın+ Topluluğu adı altında “Kadın+’ları dayanışmamıza; direnişlerin, barikat-

ların en önünde durmaya ve haklarımız, yaşamlarımız için mücadeleye çağırıyo-

ruz!” duyurusuyla kurulduğu haberi 2021 yılının mart ayında verilmiştir 

(URL-31; URL-32). “Bilgi Kadın+ Topluluğu olarak mücadelemizi büyüterek bu 

ikincilleştirilmeye, yalnızlaştırılmaya ve ötekileştirilmeye karşı özgür, feminist, 

görünür bir hayat için sokaklarda ve kampüslerde isyanımızı haykıracağız. Üni-

versite içinde ve/veya dışında yaşanan taciz, tecavüz, şiddet olaylarını ve faillerin 

adını duyuracağız (URL-31; URL-32).” ifadeleri ile mücadele alanlarını be-

lirleyen topluluk, feminizmle doğrudan ilişkilendirdikleri bir bağlamın 

parçası olarak var olduklarını belirtmişlerdir. Kuruluş bildirilerinde yer 

alan “Kadın akademisyenlerin ve öğrencilerin karşılaştığı mobbinge ve cinsiyetçi 
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söylemlere feminist öz savunmamızla karşılık vereceğiz. Bilgi Üniversitesindeki 

kadın+ bireyleri dayanışmamıza; kadın düşmanı ve LGBTI+ fobik tüm kişi ve ku-

rumlara karşı hep beraber direnişlerin, barikatların en önünde durmaya, hakları-

mızı ve yaşamlarımızı savunmaya çağırıyoruz. Sen de bizimle beraber kadın düş-

manlarının kâbusu olmak ister misin? (URL-31; URL-32).” beyanları ile, top-

luluğun kuruluş amacı ve kapsamı da açıkça belirtilmiştir. Aynı bağlamda 

2021 şubat ayında 8 Mart hazırlıkları çerçevesinde twitter sosyal ağı üze-

rinden açtıkları hesapla kurulduklarını duyuran İTÜ Kadın+ Dayanışması 

da “Kadın+” hareketinin mimarları arasında yerini almıştır. 

Böylece 2015 yılında belki de ilk defa feminist söyleme dahil edilerek 

Muslimah Media Watch editörlerinden Brezilya kökenli Eren Cervantes-

Altamirano tarafından, kişisel blog sayfasında “Women+: To be or not to 

be feminist” başlıklı yazısında  kullanılan “women+” kavramı, beyaz fe-

minizmin kapsamadığı, beyaz, Batılı, burjuva, ayrıcalıklı kadınlarının dı-

şında kalan Üçüncü Dünya vatandaşı, yerli ve Müslüman kadınları da içe-

ren bir kelime olarak tanımlanmıştır (URL: 33). Feminizmin öznesi tartış-

malarına, kadın kategorisinin sınırlarını genişletmek amacıyla “women+” 

kavramı çerçevesinde katkıda bulunan ve birçok uluslararası yayına yazar 

olarak katkıda bulunan Altamarino, “Islamic Feminism and the Challen-

ges of Gender, Sexuality and LGBTQ Rights in Contemporary Islam” baş-

lıklı çalışmasıyla kutsal metinlerin LGBT dostu yorumlamaları ile de dik-

kat çekmektedir (URL-34: Cervantes-Altamirano, 2013).  

Diğer taraftan kavramın uluslararası sahada queer teori bağlamında 

kullanılması ise 2015 yılında ABD menşeli olarak kurulan She Geeks Out 

isimli eğitim ve danışmanlık grubunun, isimlerini 2018 yılında She+ Geeks 

Out olarak değiştirmeleri ile gerçekleşmiştir. “Yalnızca kadınlar için” 

(Women only) mottosuna sık sık yer veren oluşum, 2018 itibariyle kadın 

kavramının içeriğini tüm cis5 kadınlar, trans kadın beyanlı bireyler, akış-

kan cinsiyette kendisini kadınlığa yakın bulanları da kapsayacak şekilde 

genişlettiğini duyurmuştur (URL-35). Benzer şekilde kadın girişimcileri 

desteklemek adına finansal koçluk hizmeti veren Ellevest şirketi, 2021 yı-

lında kadınlık kategorisini “women+” kavramıyla isimlendirme kararını 

açıklamıştır (URL-36). Yine ABD merkezli bir danışmanlık şirketi olan TC 

Consulting kurucusu Tanaisha Coleman, şirket sitesinde yer verdiği 8 Ni-

san 2022 tarihli “Women+ Beyond The Binary” başlıklı açıklamasında, cis, 

                                                             
5 Gediklioğlu’nun hazırladığı LGBT+ Hakları Alanında Çeviri Sözlük’te “cis” ifadesi; 

trans olmayan, natrans, “Sahip olduğu cinsiyet kimliği, doğumda kendisine ata-

nan cinsiyetle örtüşen kişilere” verilen addır (2020: 17). 



353 

 

trans kadın beyanlı bireyler, femme6 ve akışkan cinsiyetteki kişileri kapsa-

yacak biçimde “women+” kavramını tercih ettiklerini belirtmiştir (URL-

37: Coleman, 2022). Bu ve benzeri, doğrudan feminist hareket ile bağlantılı 

olmasa da uluslararası kamuoyuna kadın+ kavramını queer teori daya-

naklarıyla taşıyan oluşumların artmakta olduğu görülmektedir.  

Bu bağlamda uluslararası kullanımdan doğruca etkilenilmiş olunsun 

veya olunmasın Türkiye’de kadın+ kavramının daha ziyade feminist ha-

reketin sınırları içinde kullanıldığı dikkat çekmektedir. Zira Boğaziçi Ka-

dın+ Dayanışmasının 2021 Şubat ayında faaliyete geçmesiyle başlayan sü-

reçte kavram, Türkiye’de kesişimsel-trans feminist hareket tarafından 

hızla içselleştirilmiştir. Üniversitelerin kapsamı dışında ilk olarak kadın+ 

kavramının Filmmor Kadın Kooperatifi’nde uğradıkları haksızlık, ayrım-

cılık ve şiddete tepki geliştirmek üzere “Filmmor’dan Ayrılan Kadın+lar” 

ismiyle bir araya gelen 13 kişinin yayınladıkları bildiride dile getirdikleri 

görülmüştür. “Filmmor başta olmak üzere tüm kurumları, Türkiye’deki feminist 

ve LGBTİ+ hareketi kişisel çıkarlar uğruna istismar etme, hem kurumsal hem ki-

şisel kulis yoluyla zarar verme eylemlerine son vermeye davet ediyoruz (URL 

38).” ifadeleri ile ve “trans bir kadına, trans kadınların ‘biyolojik erkek’ oldu-

ğunu ima eden ‘Erkek olduğun zamanı biliyorum,’ şeklinde söylemde bulunul-

muştur. Trans bir kadın yönetmenin filminin festival programından çıkarılması 

talep edilmiştir (URL-38).” vurgusuyla feminist bir oluşum olan Film-

mor’da yaşanan transfobik eylemler örneklenmiş ve feminist hareket için-

deki çatışmaya vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda kadın+ kavramının kesi-

şimsel-trans feminist bir söylemin parçası olacak şekilde kullanıldığı gö-

rülmüştür.  

Yine kadın+ kavramının henüz kullanılmaya başlandığı 2021 yılının 

ilk çeyreğinde İstanbul Tabipler Odası, İTO Kadın Komisyonu tarafından 

Hekim Sözü dergisi Mart-Nisan sayısında yayınlanan “Kadın+ların İstan-

bul Sözleşmesi’nden vazgeçilmesine değil, uygulanmasına ihtiyacı var 

(URL-39: 2021: 38-39)” başlıklı bildirisi dikkat çekicidir. “Biz kadın+lar, 

makbul ya da değiliz, farklıyız, çeşitliyiz” denilerek kavramın kapsayıcılığına 

vurgu yapılan bildiride,” İstanbul Sözleşmesi, kadın+lara yönelik her türlü 

şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak bugüne kadar yazılmış en ileri 

hukuki metin olma özelliğini taşıyor.“ ifadeleriyle İstanbul Sözleşmesinin 

                                                             
6 LGBT+ Hakları Alanında Çeviri Sözlük “femme” kavramını; “Atanmış cinsiyetin-

den bağımsız, kendisini ağırlıklı olarak feminen şekilde sunan ve ifade eden kişi.” 

olarak tanımlanaktadır (Gediklioğlu, 2020: 20). 
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muhafaza edilmesi gerekliliğine işaret edilmiştir (URL-39: 2021: 38-39). Ol-

dukça önemli bir mesele olan İstanbul Sözleşmesinin feshi ve LGBT bağ-

lantılı politikanın bu fesihteki etkisi, müstakil bir çalışmanın konusu ol-

mayı hak etmesi bakımından burada ele alınmayacaktır. Ancak konunun 

ehemmiyeti gözden kaçırılmamalıdır.  

2021 yılının Kasım ayı, Meral Akkent, Şehlem Kaçar, Merve S. Öztürk, 

Burcu Yılmaz tarafından hazırlanan “Konuşma Zamanı: Kenti Kadın+’la-

rın Sözü ve Sanatıyla Donatmak (URL-40)” başlıklı bir projenin gerçekleş-

tiği, kadın+ kavramının feminist söylemle birleştirildiği bir tarih olması 

bakımında zikretmeye değerdir. “Feminist hareketin sesini sanatsal üretim 

yoluyla duyurmayı amaçlayan (URL: 41; URL-42)“ bu proje, “İstanbul Sözleş-

mesi'ni ve taleplerimizi gündemde tutmak amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik 

Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında billboard eylemi, sanal 

sergi ve kitap gibi farklı görünürlük ve kullanım alanları açan bir çalışma (URL-

40)” olarak planlanmış, “feminist sloganların sanatsal yorumlarıyla, Türkçe ile 

birlikte, Türkiye'de konuşulan anadillerinden 18’inin yer aldığı tasarımlar oluş-

turulmuştur. (URL-40)”. “Türkiye feminist hareketinin sloganları temelinde, 

sözleşmenin ‘yaşatan’ öneminin ve feminist hareketin taleplerinin, kadın+ sanat-

çıların eserleriyle yorumlandığı bu çalışmada, sanatın dönüştürücü gücü ve kap-

sayıcılık vurgulanıyor (URL-40).” ifadeleriyle kadın+ kavramı ile feminist 

hareket birlikte zikredilmiş, kadınlık kategorisinin sınırlarını genişletmesi 

hedeflenen kavramın, yaygın biçimde kullanılmaya başlanacağının sin-

yalleri verilmiştir. 

Yine 2021 yılının ikinci yarısında kavramın LGBT çerçevesinde ele 

alınmaya devam edildiği görülecektir. Zira her hafta Lambdaistanbul 

LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından, Kaos GL’nin düzenlediği Kadın 

Kadına Öykü Yarışması’nda kazanan ve “Aşkın L* hali” adıyla kitaplaştı-

rılan öykülerin çevrimiçi okunduğu bir etkinlik “Kadın+ Öykü Okuma” 

adıyla Eylül 2021 itibariyle gerçekleşmeye başlamıştır. “Aşkın L* hali” 

başlıklı 5 cilt kitabın arka kapağında yer alan “kendini Lezbiyen, Biseksüel 

veya Queer olarak tanımlayan ya da lezbiyen aktivizmle bağlantılı olduğunu his-

seden herkese” açık çağrısı, “kadın+” görünürlüğünü dert edinildiği ifade 

edilen “Kadın+ Öykü Okuma” etkinliğinin de çağrısı olmuştur (URL-43).  

2022 yılının 8 Mart kutlamalarına gelindiğinde de, oldukça yeni bir 

kavram olan “kadın+”nın ön plana çıktığı görülecektir.  Önceki bölüm-

lerde, 2022 kutlamalarının biyolojik cinsiyet temelli bir kadınlığı ve cinsi-

yet temelli kadın haklarını savunan radikal feministlerle, kadınlık çerçe-
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vesini ve dolayısıyla feminizmin öznesi meselesini tartışmaya açan kesi-

şimsel-trans feministlerin şiddetli çatışmasına şahit olunan bir ortamda 

gerçekleştiği vurgulanmıştı. Bu bağlamı destekleyen bir röportaj (URL-44) 

Kırmızı Şemsiye Derneği’nin eski koordinatörü olan ve serbest avukat ola-

rak çalışan Evrim Demirtaş ile gerçekleştirilmiş, Demirtaş’ın feminist mü-

cadelede kadın kategorisini ifade ederken “kadın+” kavramını kullandığı 

dikkat çekmiştir. Trans kadın beyanlı bir birey olarak Demirtaş, feminizm 

ile trans kimlikler arasındaki gerginliğe değinmiş, kendisini trans feminist 

olarak tanımlarken, trans feminizmin feminizmi topyekûn değiştirip dö-

nüştürecek ve tüm kadınları özgürleştirecek güce sahip olduğunu ifade 

etmiştir. Kadınlığın bir dezavantaj grubu olması bağlamına dayanarak, fe-

minizmin diğer tüm dezavantajlı grupları da kapsaması gerektiğini vur-

gulayan Demirtaş, “Trans kadınlar da kadın+’lar arasında. Kendini “kadın” 

olarak tanımlıyorsa 8 Mart’ın o da bir öznesi çünkü uyum süreci içerisinde, hor-

monlar kullanıyor istiyorsa ve ekonomik gücü varsa uyum sürecini tamamlaya-

cak. Uyum süreci tamamladıktan sonra ameliyat olacak. Dolayısıyla bir kadınlık 

deneyimi yaşıyor ve alanı güçlendiriyor (URL-44).” diyecektir. Kendisine 

“terf”lerle alakalı fikri sorulduğunda “Benim için terf’ler, nefret söylemi üre-

ten ve hedef gösteren bir grup. Onlarla ilgili daha fazla konuşup, feminizmin kap-

sayıcılığını bence etkilememeliyiz. Alan açmamalıyız onlara (URL-44).” ifadele-

riyle radikal feministleri dışlayan bir feminist görüşün savunucusu ol-

duğu dikkat çekmiştir. Böylece görülmektedir ki queer teoriye dayandırı-

larak temellendirilen “kadın+” kavramı, kadın kategorisini, biyolojik cin-

siyet temelli açıklamalardan tamamen uzaklaştırarak, feminist kavramsal-

laştırmalar arasına katmak üzeredir.  

Çalışmanın hazırlandığı süreçte, Türkiye’de Anayasa değişikliği hak-

kında muhalefet ve iktidar partiler arasında yaşanan tartışmada, anayasal 

düzenlemelere LGBT karşıtı önlemlerin de dahil edileceğine dair haberler 

17 Ekim 2022 tarihi itibariyle medyaya düşmüştür. Anayasa’nın 41. mad-

desinde yer alan: “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşit-

liğe dayanır” ifadelerine “Aile, kadın ve erkekten oluşur” tanımının da 

ekleneceği yönündeki haberler (URL-45), Türkiye’de feminizmin özne tar-

tışmalarının yanı sıra, anayasal düzeyde cinsiyet tanımlamaları hakkında 

tartışmaların şiddetleneceği bir sürecin başladığını göstermektedir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

20. yüzyıl itibariyle telekomünikasyon alanında dudak uçuklatıcı 

hızda gerçekleşen gelişmeler çerçevesinde iletişimin vardığı safha, sosyal 

bilimlerin araştırma konusu olan birçok fenomenin anlaşılmasında ufuk 
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genişletici bir veri hazinesi sunmaktadır. Bu bağlamda sosyal bilimler ça-

tısı altında metodolojik yaklaşımların da sınırlarını genişletmekte, etnog-

rafya çalışmalarının sahasını ciddi biçimde büyütmektedir. Böylece sosyo-

lojik fenomenlerin hem literatür hem gözlem destekli bir araştırmayı in-

ternet evreni vasıtasıyla zenginleştirmeyi amaçlayan netnografi yöntemi 

geliştirilmiştir. Bu yöntem sayesinde 21. yüzyılın zaman ve mekân sınırla-

rını ortadan kaldıran iletişim ağının olanakları mümkün olan en geniş sa-

hayı kapsayacak şekilde araştırmacının önüne serilebilmektedir. Bu çalış-

manın temel konusu olan feminist hareket ve feminizmin öznesi meselesi, 

uluslararası ve yereldeki birçok tartışmayı yakalamayı mümkün kılan 

netnografi yöntemi sayesinde geniş bir alanı kapsayacak biçimde ele alı-

nabilmiş, internet evreninin sunduğu imkanla konvansiyonel araştırma 

gereçleri ile elde edilecek ayrıntının ötesine geçilebilmiştir. Çalışma, araş-

tırma soruları hakkında genel bir resmi ortaya koyacak verilerin seçilmesi 

sonucu inşa edilmiş ve hem uluslararası arena hem Türkiye’deki gelişme-

ler gün yüzüne çıkarılarak sunulmuştur. 

Buradan hareketle feminizmin 19. yüzyılda kadınların temel hak ve 

hürriyetlerine dair taleplerini dile getirmeleri ile başlayan serüvende 21. 

yüzyıla gelindiğinde yaşanan dönüşümün, queer teorinin de desteğiyle 

kadınlık kategorisini tartışmaya açan bir aşamayı beraberinde getirdiği or-

taya konmuştur. Zira kadınlık kategorisinin tartışmaya açılması, doğru-

dan feminizmin öznesi meselesini de bir anlaşmazlık konusu olarak femi-

nist gruplar arasındaki çatışmalardan birine dönüştürmüştür.  

Öncelikli olarak Amerika ve başta İngiltere olmak üzere Avrupa’da 

ortaya çıkan bu tartışmalar, devletlerin hukukî alanda da kadınlık katego-

risini biyolojik cinsiyet ötesine taşıyacak kanunları tanımasıyla genişlemiş, 

cinsiyet meselesine özcü yaklaşan, ikili cinsiyet kabulleri üzerinden kadın-

lık savunusu geliştiren radikal feministlerle, bireysel beyanlar da dahil bir 

çok farklı kadınlık deneyiminin kesiştiği bir kategoriyi savunan queer 

veya kesişimsel-trans feministler arasında şiddetlenmiştir. Trans kadın be-

yanlı bireylerin kadınlık iddiasını feminizmin çerçevesi dışında bırakan 

radikal feministler, LGBT örgütünün sistematik aktivizmi ve lobi çalışma-

larının desteğiyle, ana akım ve sosyal medya için üretilen politikaların da 

bir neticesi olarak, feminizm hareketinin dışına doğru itilmiş, “trans exclu-

sionary radical feminists” (trans dışlayıcı radikal feministler) tamlaması-

nın baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan “TERF” kavramı, bir öteki-

leştirme ve aşağılama ifadesi olarak, transfobik ve homofobik söylemler 

üreten herkese karşı kullanılmaya başlanmıştır. 
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Feminizm tecrübesini, farklı toplumsal, siyasi ve dini altyapısı sebe-

biyle Batı tecrübesine nazaran gecikmeli olarak deneyimleyen Türkiye’de, 

feminizmin öznesi tartışmaları 2000’lerle birlikte hissedilmiş, 2010’lu yıl-

lar tartışmaların sosyal medya üzerinden de okunabildiği bir tarih döne-

meci olarak tecrübe edilmiştir. Özellikle 8 Mart Kadınlar Günü kutlama-

larının gerçekleştirildiği meydanlarda fiziki temasın da yarattığı gerginlik, 

radikal feministlerle kesişimsel-trans feministlerin çatışmalarına sahne ol-

muş, küfürlü tartışmalara varan bir kavga ortamı, feminist kız kardeşlik 

nosyonunu sarsıntıya uğratmıştır. 

Çalışma, Amerika ve Avrupa’da tecrübe edilen, beyan esaslı kimlik 

hakkı kazanımı ile kadınlara özel alanların trans kadın beyanlı biyolojik 

erkek bireylere açılması fenomeninin henüz Türkiye gibi oldukça muha-

fazakâr olduğu kabul edilebilecek bir ülkede konuşulmuyor olmasının, 

gelecekte konuşulmayacak olması anlamına gelmediğini ortaya koymak-

tadır. Zira biyolojik özcü radikal feminist grupların, @kadinizvariz isimli 

hesapla sosyal medya üzerinden örgütlenerek verdikleri mücadelede, 

uluslararası alandaki radikal feminist gruplarla birlikte hareketi, Batı’da 

yaşanan ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen meseleler adına Türkiye sat-

hında da mücadeleye hazırlandıklarının bir ifadesi olarak okunmuştur. 

Radikal feministler, trans kadın beyanlı bireylerin kadınlık alanını haksız 

işgal ettiklerini iddia eder ve bu kategoriyi feminizmin hudutları dışında 

kabul ederken, trans feminist hareket özne tartışmalarına “kadın+” kavra-

mını sokarak, aslında kadınlık kategorisini trans beyanlı kadınlar ve cis 

kadınların da ötesine taşıyan ara kategorilere açmıştır. Böylece iki feminist 

fraksiyon arasında hali hazırda açılmış olan büyük uçurumu derinleştire-

cek bir söylem pratiği gelişmiş, gelecek süreçte özne tartışmalarının çerçe-

vesini genişletecek bir ortamın hazırlandığı tespit edilmiştir. Henüz be-

yanları çerçevesinde cinsiyet değiştiren bireylerin özneliğinin tartışıldığı 

platformlarda bir neticeye varılmamışken, kadın+ kavramı ile ortaya çıka-

cak tartışmalar hem feminist alanda hem de toplumsal sahada yeni bir sü-

recin başladığını açıkça göstermektedir. Türkiye’nin anayasal değişiklik 

konuştuğu bir dönemde ailenin erkek ve kadından oluşan bir bütün ol-

duğu ifadelerinin anayasa metnine girmesi planları, feminizmin öznesi 

tartışmalarının genişleyerek cinsiyet tanımlamaları bağlamında toplumsal 

sahaya da taşınacak yeni bir alanı doğuracağı görülmüştür.  
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TEKNOLOJİ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ İÇİN BİR TEH-

DİT Mİ? SESLİ SEYAHAT REHBERİ ÖRNEĞİ 

  

Hacı Mehmet Yıldırım 

Emine Karakoç 

 

Giriş 

Profesyonel turist rehberleri, yönettikleri turlarda olası sorunlara ve 

beklenmedik sorulara karşı her zaman hazırlıklı olmalı ve hemen her konu 

hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Gelişen teknoloji de bilgiye hızlı ulaşma 

açısından turist rehberleri için bir avantaj sağlamaktadır. Hemen her türlü 

bilgiye mobil cihazlar üzerinden ulaşabilir, teknoloji ve mobil uygulama-

lar sayesinde olası sorunları en aza indirebilirler. Mobil uygulamaların 

kullanımı birçok sektörde kişi ve kurumlara maliyet, zaman, verimlilik 

açısından, bu uygulamaların kullanımının tercih edilmesini sağlamakta-

dır. Her alanda olduğu gibi turizm alanında da mobil uygulamalar mev-

cuttur. Fakat bu uygulamaların kişiler tarafından bilinmemesi veya siste-

matik şekilde kullanılmaması yeteri kadar yaygın hale gelmesini engelle-

mektedir. (Can, Yeşilyurt, Sancaktar ve Koçak, 2017).  

Teknolojik gelişmeler bir yandan işletmeler ve çalışanlar için kolaylık 

sağlarken diğer yandan çalışanlar açısından insan tarafından yapılan işle-

rin teknoloji sayesinde gelişen otomasyonla birlikte bilgisayar teknolojileri 

tarafından alınabileceği endişesine neden olmaktadır (Dutz, Almeida ve 

Packard, 2018; Frey ve Osborne, 2017; Arntz, Gregory ve Zierahn, 2016; 

Vivarelli, 2013). Turizm sektöründeki işletmeler; yeni müşteri çekmek, var 

olan müşterilerin memnuniyet seviyesini arttırmak ve turist beklentileri 

doğrultusunda teknolojiye ve çağa ayak uydurmak adına teknolojik cihaz-

ların kullanımını arttırmak için çaba göstermektedirler (Şanlıöz, Dilek ve 

Koçak, 2013).  
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Seyahat sektöründeki teknolojik gelişmeler ve mobil uygulamaların 

kullanımı işletmelere olduğu gibi bir yandan profesyonel turist rehberle-

rine fayda sağlarken bir yandan da meslek için bir tehdit olarak algılan-

maktadır. Bu çalışmada da profesyonel turist rehberliğine yönelik tekno-

lojik gelişmeler ve mobil uygulamaların sağladığı fayda ve avantajın yanı 

sıra seyahat sektörünün geleceğine yönelik oluşturduğu dezavantaj ve 

rehberler tarafından bunun ne derece tehdit olarak algılandığının belirlen-

mesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda profesyonel turist rehberliği mes-

leği ve seyahat sektöründe kullanılan, teknolojik cihazlar ve mobil uygu-

lamalar incelenmiş ve sesli seyahat rehberi uygulaması “Piri” hakkında 

bilgi verilerek mobil uygulamaların profesyonel turist rehberleri açsısın-

dan değerlendirmelerine yer verilmiştir.  

1. Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolleri 

Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na göre turist rehberi; “kanun hü-

kümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma 

hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişi” olarak tanımlanmaktadır (Resmi 

Gazete, 2012). Çimrin (1995) ise turist rehberlerini; bölgeyi ziyaret etmek 

isteyen turist ve ziyaretçilere, onlara katılarak; camiler, saraylar, müzeler, 

ören yerleri, tarihi ve kültürel güzelliklerin yanı sıra ulaştırma, konak-

lama, eğlence alanları, spor aktiviteleri, hediyelik eşya vb. hakkında da 

bilgi aktaran ve turistlerle birebir iletişimde bulunan kişiler olarak belirt-

miştir.  

Destinasyona gelen turist ile bu bölge arasında elçi konumunda olan 

profesyonel turist rehberleri, turistin izlenimlerini şekillendirmede önemli 

bir konuma sahiptirler. Turist rehberlerinin iş hayatında da pek çok rolü 

bulunmaktadır. Rehberler, ziyaretçilerin daha önce bulunmadığı, dene-

yimlemediği bölge ve çevrede yol gösteren, onlara önderlik eden ve örnek 

olan kişilerdir. Profesyonel turist rehberliği mesleğine başlandıktan sonra 

yerine getirmesi gereken birçok sorumluluk bulunmaktadır. Buna göre; 

turist rehberlerinin iş yaşamındaki rolleri, ikamesi olmayan bir ürün nite-

liğinde değerlendirilmektedir (Çokal ve Aslan, 2015). Aynı zamanda turist 

rehberleri seyahat acentesi adına tur programının eksiksiz ve sorunsuz bir 

şekilde yönetilmesi ve sonlandırılmasından sorumlu bir profesyoneldir.  

Turist rehberlerinin rolleri çok çeşitlidir ve sayısız alt role sahiptir 

(Holloway, 1981). Turist rehberleri hizmetlerini sunarken; iyi iletişim 

kurma, iyi bir eğitime sahip olma, arkadaş canlısı olma, problem çözme 

yeteneğine sahip olma, destinasyon hakkında bilgi sahibi olma, ziyaretçi-
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leri destinasyonun gelenekleri hakkında bilgi verme, sunum becerilene sa-

hip olma, dürüst ve kibar bir şekilde davranarak ziyaretçilere saygı 

duyma ve yardımcı olma gibi davranışlar sergilemesi beklenmektedir. Bu 

davranışlar arasında en önemlileri problem çözme yeteneği ve destinas-

yon hakkında bilgi sahibi olma en önemlileridir (Zhang ve Chow, 2004). 

Ryan ve Dewar (1995), tur rehberlerinin grupla kurduğu iletişim saye-

sinde hem grup moralinin hem de sosyal etkileşiminin arttırdığını ifade 

etmişlerdir. Tur rehberleri aynı zamanda, tur süresince turistler arasında, 

sosyal çevrede, ulaşım sürecinde ve ortaya çıkabilen sorunların ele alın-

masında, turistlerle çevre arasında aracı olarak hareket ederek, çevrenin 

turistler için güvenli hale getirilmesinde tampon görevi görmektedirler 

(Pearce, 1982).  

Cohen (1985); turist rehberlerinin rollerinin araçsal, etkileşimsel, sos-

yal ve iletişimsel olmak üzere dört ana bileşenden oluştuğunu belirtmiştir. 

Araçsal bileşen; yönetme, organize etme ve liderlik etmekten oluşurken, 

etkileşimsel bileşen aracılık etme, kolaylaştırma ve temsil etmeyi kapsa-

maktadır. Sosyal bileşen grup uyumu, ağırlama ve sosyalleşmeden olu-

şurken, iletişimsel bileşen bilgi sağlama, yorumlama ve tanıtımı içermek-

tedir. Turu yönlendirmek, yönetmek ve yürütmek, günlük programı dü-

zenlemek, ziyaretçileri turistik alanlarda yönlendirmek, turistlerin konfo-

runu ve güvenliğini sağlamak ve grup üyelerini bir arada tutmak turist 

rehberlerinin araçsal rollerindendir. Yerel halkla ilişkilerin yönetimi, tem-

sil, kültürel aracılık ve turun paydaşları arasında aracı olmak ise etkile-

şimsel roller arasında yer almaktadır. Turist rehberleri destinasyon ve ye-

rel halk hakkında ziyaretçilere bilgi verir turu koordine eder ve potansiyel 

sorunlarla ilgilenir (Schmidt, 1979).  

Turist rehberi bir lider olarak grup içindeki sosyal etkileşimi başlatır 

ve çatışmaları en aza indirir. Grup içindeki uyum, disiplin ve moralin sağ-

lanmasında turist rehberinin sosyal rolü olarak eğlence, espri, animasyon 

bileşenlerini kullanır (Cohen, 1985). Rehber, grubun lideri ve öncüsü ola-

rak grup üyelerinin hareketleri ve davranışları üzerinde etkilidir. Lider 

davranışının, grup tarafından doğru bir şekilde algılanması ve uygulan-

ması, grubun beklentilerinin karşılanmasında ve davranışlarını şekillen-

dirmede de önemli rol oynamaktadır (Arslantaş ve Dursun, 2008). Turist 

rehberlerinin iletişimsel rolleri arasında doğru bir şekilde edindiği bilgiyi 

ziyaretçilere aktarmak ve yorumlamak yer almaktadır (Cohen, 1985). Bu 

doğrultuda turist rehberlerinin bilgilendirme rolünde, rehberler ziyaretçi-

lerin tur süresince neyi nasıl yapmaları gerektiğine öncülük eden ve danı-
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şılan hem bir eğitici hem de rol model olarak görülmektedir. Tur rehber-

lerinden bazıları standart bilgilendirme yöntemlerinden yararlanırken ba-

zıları ise yeni şeyler keşfetmeye ve farklı anlatım şekilleriyle ziyaretçileri 

bilgilendirmeyi tercih edebilmektedir (Köroğlu, 2013).  

2. Seyahat Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar 

Hızlı bir şekilde gelişen ve hayatın her alanında kendini gösteren tek-

noloji, bazen hayatı ve iş yapmayı kolaylaştırırken bazen de daha karma-

şık hale getirebilmektedir. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde tek-

nolojiden günlük yaşantı içinde sürekli yararlanılmaktadır. İşletmeler de 

bu çağda ayakta kalabilmesi için teknolojik gelişmeleri takip etmesi gerek-

mektedir. Teknolojik gelişmeler sektör içinde rekabet koşullarını da etki-

lemektedir. Özen (2018), ülkeler arasında da turizm açısından rekabet or-

tamını etkilediğini belirterek ülkelerin tanıtımlarında teknolojik uygula-

maları turist çekme aracı olarak kullanmaya başladıklarını ifade etmişler-

dir. Turist çekme amaçlı teknolojilerden yararlanan gelişmiş ülkelerin, bu 

yöntemi tercih etmeyenlere göre daha avantajlı durumda olduğundan 

bahsetmişlerdir. Turizm sektörü içinde önemli paydaşlardan biri olarak 

profesyonel turist rehberliği mesleği de teknolojik gelişmelerden etkilenen 

meslekler arasında yer almaktadır (Yıldız, 2018a).  

Çakmak ve Demirkol (2017) turist rehberlerinin, tur sırasında tekno-

lojik cihaz ve uygulamalardan sıklıkla faydalandığını ifade etmişlerdir. 

Mikrofon sistemleri, artırılmış gerçeklik, mobil cihazlar vb. rehberin işini 

kolaylaştırdığı gibi tura katılan ziyaretçilerin de turdan daha fazla verim 

alarak, daha memnun bir şekilde ayrıldıklarını belirtmişlerdir. Bu bağ-

lamda, profesyonel turist rehberlerinin çağın gerisinde kalmayarak tekno-

lojinin getirilerinden yararlandıkları ve bunu avantaja dönüştürdükleri 

düşünülebilir. 

Kara, Yılmaz ve Güler (2022) ise turist rehberleri açısından teknoloji 

kullanımının kolay olduğunu ve tur esnasında kullanılan mobil uygula-

malar, mikrofon, audio-guide, head set, sosyal medya uygulamaları gibi 

teknolojik uygulamaların sınırlı olmasına karşın turist rehberlerinin tek-

noloji kullanımı konusunda istekli ve olumlu bir tutum sergilediklerinden 

bahsetmişlerdir. Ayrıca bu uygulamaların turun etkinliğini arttırdığını, 

turistlere destinasyon hakkında bilgi sağladığını ve turist rehberlerine 

fayda sağladığını ifade etmişlerdir.  

Rehberli veya rehbersiz olarak bir destinayonu ziyaret eden turistlere 

geçmişte rehber el kitapları yardımcı olmuştur. Ancak günümüzde el ki-
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tapları yerine mobil destekli GPS ve konum uygulamaları geçmeye başla-

mıştır. Ayrıca sesli rehber uygulamaları, mobil rehberler, interaktif multi-

medya rehberler gibi teknolojik uygulamalar ve cihazlar yer almaktadır. 

Bu uygulamalar ve cihazlar yoluyla turistler rehberlik hizmeti almadan 

ziyaret ettikleri destinasyonlardaki ziyaret noktalarına erişebilmekte hatta 

yazılı ve sesli bilgi alabilmektedirler (Yıldız, 2018a).  Bu amaçlarla kullanı-

lan teknolojik ürünlerden bazıları aşağıdaki gibidir. 

Sesli Rehberler (Audio Guides): Rehberli turlarda yer alan zaman ve süre 

kısıtından uzak kendi tercihlerine göre ziyaretlerini gerçekleştirmek için 

tasarlanan sesli rehberler aracılığıyla ziyaret edilen alanla ilgili tarihsel, 

sanatsal ve yönle ilgili bilgilere farklı dil seçenekleriyle erişilmesini sağla-

yan cihazlardır (Fina, 2016).  

Sanal Gerçeklik Uygulamaları (Virtual Reality): Sanal gerçeklik, insanla-

rın etkileşimde bulunduğu bilgisayar simülasyonlu bir ortam olarak ta-

nımlanmaktadır (Diemer ve diğerleri, 2015). Sanal gerçeklik cihazları kul-

lanılarak, bir kullanıcı sanal ortamı sanki onun bir parçasıymış gibi dene-

yimleyebilir. Cihaz kullanıcının tepkilerini ve hareketlerini algıladıkça, sa-

nal ortam gerçek zamanlı olarak değişmekte ve kullanıcının çevreyi zihin-

sel olarak canlandırmasını ve sanal dünyayla etkileşime girmesini sağla-

maktadır (Wirth ve diğerleri, 2007). Kişiler, sanal gerçeklik deneyimiyle 

müze, ören yeri ve tarihi alanları ziyaret etme imkânı bulabilmektedirler. 

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları (Augmented Reality): Artırılmış ger-

çeklik, genel olarak, bir cihaz aracılığıyla bilgisayar tarafından oluşturulan 

görüntü katmanlarını kullanarak gerçek dünya ortamının geliştirilmesi 

olarak tanımlanabilir (Guttentag, 2010). Artırılmış gerçeklik uygulamaları 

etrafında sanal nesnelerden oluşan bir dünyadan oluşmaktadır. Gerçek 

zamanlı interaktif bir teknolojiyle kullanıcıya sanki gerçek ortamdaymış 

hissi yaratmaktadır (Grubert, Itoh, moser ve Swan, 2017). Artırılmış ger-

çeklik kullanıcıya gerçek dünya üzerine inşa edilen şeyleri gösterirken sa-

nal gerçeklik ise kullanıcıya tamamen sanal bir ortama sunmaktadır.  

Küresel Konumlama Sistemi (Global Positioning System-GPS) Destekli Ha-

rita Uygulamaları: Rehberlerin yanı sıra, rehberlik hizmeti almadan turistik 

yerleri ziyaret etmek isteyen turistler de uygulamadan yararlanmaktadır. 

Eskiden gezilecek yerlerin bulunmasında yardımcı olan rehber el kitap-

ları, yerini bu uygulamaya bırakmış, daha gelişmiş olan bu sistem zaman 

anlamında da turistlere kolaylık sağlamaktadır (Yıldız, 2018a). Çakmak ve 

Demirkol (2017) akıllı telefonların çoğunda bulunan GPS özelliği saye-

sinde uygulamanın turist rehberleri tarafından da tercih edildiğini, ziyaret 
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edilecek bölgeyi bulma ve ulaşma konusunda kolaylık sağladığını belirt-

miş ve kaybolma olasılığının yüksek olduğu bölgelerde de riski azalttığını 

ifade etmişlerdir.  Bu bağlamda GPS destekli harita uygulamalarının tur 

sırasında rehbere süre ve verimlilik anlamında yarar sağlarken rehberlik 

hizmeti almayı tercih etmeyen turistler içinde gezilecek yerlerin bulunma-

sında yardımcı olabilmektedir. 

İnteraktif multimedya tur rehberi: İnteraktif tur rehberleri bir destinas-

yonda, ören yerinde veya bir müzede kullanıcıya seçilmiş tur programları 

hakkında yol tarifleri ve multimedya formatında hazırlanmış bilgileri 

kapsayan sistemlerdir. Oluşturulan kullanıcı profili sayesinde kullanıcı-

nın tercihlerine ilişkin noktalar belirlenerek gezilebilmektedir. Bu sistem 

GPS olan bir cihaza veya akıllı telefonlara yüklenerek kullanılabilmekte-

dir. Ses tanıma sistemiyle kullanıcıyı anlama ve konuşma sistemiyle sesli 

bilgi ve talimat verebilirken fotoğraf ve video düzenleme imkânı sağla-

maktadır (Cuchlinski ve Marc-Coleman, 2003). Müzelerde ise ziyaretçile-

rin çevrimiçi koleksiyonlara göz atmasını, kişiselleştirilmiş müze turları 

planlamasını, görülecek ilginç sanat eserleri hakkında öneriler almasını ve 

müzede daha hızlı yol bulmasını sağlamaktadır (Roes, Stash, Wang ve 

Aroyo, 2009). 

Robot Rehberler: Turist rehberliğinde insan-insan etkileşiminden, in-

san-makine etkileşimine geçiş müze ve sergi salonlarında görev alan ro-

botlarla başlamıştır. Bu robotlar, müzelerde ziyaretçilere refakat etmenin 

yanı sıra sergilenen eserler hakkında bilgi de vermektedirler. Ancak açık 

havada, farklı hava ve zemin koşullarında ve derinlemesine bilgi verilmesi 

gereken destinasyonlar, ören yerleri ve müzelerde şu an için yetersiz ka-

labilmektedirler. Gelişen teknolojiyle birlikte bu alanlarda da robot turist 

rehberlerinin kullanılabileceği ön görülmektedir (Yıldız, 2018b).  

Teknolojideki gelişmeler, üretime dayalı sektörlerde daha hızlı etkili 

olsa da günümüzde hizmetler sektörüne de entegre edilmiş çeşitli uygu-

lamalar ve teknolojik cihazlarla birlikte turizm, eğitim ve sağlık gibi sek-

törleri de etkisi altına almaya başlamıştır. İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu 

turizm sektörü dijital ve akıllı uygulamaları sistemlerine entegre ederek 

elektronik cihazları tüketicileriyle olan iletişim süreçlerinde kullanmaya 

başlamışlardır. Bu durum bazen çalışanlar açısından iş kaybı tüketiciler 

açısından da güvenlik sorunlarına neden olsa da işletmeler ve tüketiciler 

açısından avantajlar ve kolaylıklar sağlamaktadır. 
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3. Yöntem  

Profesyonel turist rehberlerinin teknoloji ve mobil uygulamaların tu-

rist rehberliği mesleğine yönelik etkilerine ilişkin algılarını belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yarar-

lanılmıştır. Nitel araştırma yönteminde, nicel olan sayılarla büyük grup-

ların değil daha küçük grup ve kişilerin sözleri fikirleri, düşünceleri göz 

önüne alınmaktadır (Berber, 2017). Bu bağlamda yapılan çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel analiz yönteminden yararla-

nılarak sonuçlar analiz edilmeye çalışılmıştır. Betimsel analiz yöntemi, 

araştırmacıların konu ve olaylar hakkında bilgi edinmesini sağlamak ama-

cıyla kısa bir şekilde bilgi veren, aynı zamanda çalışmacıların bu anlamda 

sürekli başvurduğu yöntemlerden biridir (Büyüköztürk vd., 2015). 

Çalışmada turist rehberlerinden, genel olarak turist rehberliğindeki 

teknolojik gelişmelerden yola çıkılarak sesli seyahat rehberi uygulaması 

“Piri” özelinde görüşleri alınmıştır. Piri uygulaması 2015 yılında geliştiril-

miş ve akıllı cihazlardaki mağazalardan indirilebilen bir sesli seyahat ve 

sanal tur uygulamasıdır. Uygulama aracılığıyla harita üzerinde işaretlen-

miş yerlerin takibi ve alanında ün kazanmış profesyonel turist rehberleri-

nin sesli anlatımlarıyla bireysel seyahatlerin gerçekleştirilebilmektedir. 

Profesyonel turist rehberlerinin anlatımları ile gerçekleştirilen turlarla bir-

likte sanal turlar sunan uygulama kişiler yenilikçi ve eşsiz bir tecrübe ya-

şayarak keşif ruhunu hayatta tutmakta ve dünyayı keşfetmektedirler. Sa-

hip olduğu artırılmış gerçeklik teknolojisi ile kişiler evden çıkmaya gerek 

duymadan gezdikleri yeri harita üzerinde işaretleyerek ziyaretlerini ta-

mamlayabilmektedirler.  Uygulamada 20 ülke, 40 şehirde 3 binden fazla 

sesli tur ve içerik bulunmaktadır. Amsterdam, Barselona, Prag, Floransa, 

Venedik, Milano, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Gaziantep bu destinasyon-

lar arasında yer almaktadır (URL-1).  

Çalışmanın evrenini ruhsatname sahibi profesyonel turist rehberleri 

oluştururken, örneklemi ise şu anda aktif olarak turist rehberliği yapan 13 

profesyonel turist rehberi oluşturmaktadır. Ruhsatname sahibi 13 turist 

rehberi ile 11-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında internet ve sosyal medya 

aracılığıyla iletişime geçilmiş ve araştırmacılar tarafından uzman görüş-

leri doğrultusunda hazırlanan 12 soruluk açık uçlu soru formuna rehber-

lerin verdikleri yanıtlar doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. Katı-

lımcıların vermiş oldukları yanıtların ortak fikir oluşturması durumunda 

bunlar not edilerek, konu bütünlüğüne yönelik görüşler kaydedilmiştir. 

Değerlendirme yapılırken, profesyonel turist rehberlerinin demografik 
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yapıları, yaşları ve mesleği icra etme süreleri tablo şeklinde verilmiş olup, 

teknoloji ve mobil uygulamalar hakkında belirtmiş oldukları ortak yanıt 

ve görüşler farklı kategorilere ayrılarak bulgular kısmında gösterilmiştir. 

Katılımcıların kimliğine yönelik bilgiler etik kavramı çerçevesinde belir-

tilmemiş olup, K1, K2, K3…. şeklinde sıralanmıştır. 

Çalışmanın geçerliliğinin sağlanması için, oluşturulan açık uçlu soru 

formundaki sorular uzman görüşü alınarak seçilmiş ve profesyonel turist 

rehberliği mesleğinin geleceğine mobil uygulamaların etkisine yönelik ol-

masına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların soru formuna yöne-

lik görüşleri belirtilirken her bir kategori detaylı olarak belirtilmiştir. Aynı 

zamanda çalışmanın güvenilirliğinin sağlanması için, katılımcıların her 

birinin verdiği yanıtlar ayrı ayrı incelenerek rehberlerin konuyla ilgili gö-

rüşleri not edilmiş ve katılımcılara ait görüşler birebir aktarılmıştır.  

4. Bulgular 

Bu bölümde öncelikle katılımcıların demografik özellikleri verilmiş, 

daha sonra katılımcıların ifadelerine yönelik betimsel analizlere ilişkin 

bulgulara yer verilmiştir. Tablo 1’de katılımcıların demografik özellikleri 

gösterilmektedir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcılar Yaş Cinsiyet Eğitim Durumu Tecrübe 

K1 59 Erkek Lisans 35 Yıl 

K2 57 Erkek Lisans 5 Yıl 

K3 27 Erkek Lisansüstü 1 Yıl 

K4 29 Erkek Lisansüstü 3 Yıl 

K5 27 Erkek Lisansüstü 4 Yıl 

K6 26 Kadın Lisansüstü         10 Ay 

K7 25 Erkek Lisansüstü 1 Yıl 

K8 24 Erkek Lisans 1 Yıl 

K9 31 Kadın Lisansüstü 2 Yıl 

K10 44 Erkek Lisansüstü 21 Yıl 

K11 31 Erkek Lisans 7 Yıl 

K12 38 Erkek Ön Lisans 15 Yıl 

K13 31 Erkek Lisans 6 Yıl 



373 

 

 

Tablo 1’de belirtildiği üzere araştırmaya katılanların yaşları 20 ve 60 

yaşları arasındadır. Katılımcıların tamamı aktif olarak profesyonel turist 

rehberliğini icra etmektedir. 13 katılımcıdan yalnızca iki tanesi kadın, di-

ğerleri erkeklerden oluşmaktadır. Eğitim düzeyleri genel olarak lisans ve 

lisansüstü olarak belirtilen katılımcılar en az 10 ay, en fazla ise 35 yıl reh-

berlik yaptığı görülmektedir. 

Katılımcıların haberdar oldukları seyahat teknolojileri arasında audio 

guide, headset app, dijital platformlar, voicemap audio tours, filgezi, he-

adset, karekodlu sesli anlatım sistem ve uygulamaları yer almaktadır. 

Araştırmaya da konusu olan Piri uygulaması hakkında yalnızca bir turist 

rehberi bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Seyahat sektöründeki teknolojik 

gelişmeler hakkında fikirleri sorulan katılımcılar, katılımcılar, teknolojinin 

hızla gelişmesinin birçok alanda olduğu gibi turizm sektörünün de yara-

rına olduğunu dile getirmişlerdir. Katılımcılardan K4 bu konudaki fikrini 

şu şekilde belirtmiştir: 

“Her sektörde olduğu gibi seyahat sektöründe de teknolojinin kullanımı ol-

dukça önemli. Tüm biletlerin online şekilde alınabilmesi, akıllı telefonlar vasıta-

sıyla gidilecek destinasyon hakkında bilgi alınabilmesi seyahat deneyimini arttır-

maktadır. Acentelerin turlarını online olarak satması, bilgisayar sistemiyle en-

tegre müşteri hizmetleri uygulaması bunlara örnek olarak gösterilebilir.” 

Aynı şekilde K6 “Teknolojinin kullanımı ile birlikte kullanıcıya daha fazla 

ve farklı seçenek sunulmasına katkı sağlıyor. Bu durum ulaşım anlamında sabit 

seyahat davranışlarının dışına çıkılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca teknolo-

jinin getirdiği yenilikler ile kullanıcılar farklı kuruluşları karşılaştırabilir ve seçi-

mini buna göre yapabilir” olarak fikrini belirtmiştir. 

Katılımcılardan K1 ise “Teknolojinin insana zaman kazandıracak, konfor 

ve seyahat tatminini güçlendirmesi gerek” düşüncelerini şeklinde ifade etmiş-

tir. 

Seyahat sektöründeki gelişmelerle ilgili K5 “Ciddi ivme kaydedilmiş du-

rumda. Özellikle pandemiden dolayı dijitalleşmenin geliştiğini ve bu bağlamda 

yeni uygulamaların artık turizmde yer edindiğini görüyorum.” şeklinde yorum 

yapmıştır. 

Konu ile ilgili K7 ise düşüncelerini “Teknolojinin hızla gelişimine birçok 

meslek ayak uydurmalıdır. Bir birey olarak tüm bu gelişmeleri olumlu karşılıyo-

rum. Turist rehberi kimliğimle konuya yaklaştığımda ise hızlı değişimler karşı-
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sında minik endişelerim olabiliyor. Fakat endişelerimin gelişimden değil, hızlı ge-

lişimin yarattığı belirsizlikten dolayı olduğunu söylemem gerek.” olarak ifade 

etmiştir. 

4.1. Mobil Uygulamalara İlişkin Düşünceler 

Araştırmaya katılan turist rehberleri, seyahat rehberliğine yönelik 

mobil uygulamalar hakkında mobil uygulama sayısının az olduğunu be-

lirtmiştir.  Bu konu ile ilgili K4 fikrini “Rehberlik mesleğiyle ilgili mobil uygu-

lamalar çok az. Hatta mesleğe yönelik uygulama sayısı hiç yok diyebilirim. Kültür 

varlıklarının veya destinasyonların bilgilerinin yer aldığı uygulamaları bir ke-

nara koyarsak, mesleğe yönelik mobil uygulamaya örnek vermek çok zor. TU-

REB’in RBS Mobil uygulaması mevcut fakat henüz faydasını görememekle bir-

likte geliştirilmesi halinde oldukça etkin olabilir. PİRİ’yi turist rehberliği mesle-

ğine yönelik bir uygulama olarak görmüyorum. Seyahat eden ziyaretçilerin reh-

bere gerek kalmadan destinasyonlara yönelik alabilecekleri bilgileri içermektedir” 

şeklinde belirtmiştir. 

Konuyla ilgili K3 ise “Teknolojik gelişmeler her sektörde olmazsa olmazdır. 

Turist rehberliği mesleğinde de bu böyledir. Ancak şöyle bir durum var direkt 

olarak “turist rehberliği mesleği” için yapılmış bir teknolojik gelişme hakkında bir 

bilgim yok. Genelde yardımcı ekipmanlar sayesinde turist rehberliği mesleğinde 

teknolojiyi kullanabiliyoruz. Örneğin harita, navigasyon vb. uygulamaları kulla-

narak teknolojiyi mesleğe entegre etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda düşünüldü-

ğünde teknolojik gelişmeler önemli bir yer tutmaktadır.” demiştir. 

Aynı şekilde K6 konuyla ilgili fikrini şu şekilde dile getirmiştir: “He-

nüz turist rehberliği mesleğinde spesifik olarak çok fazla teknolojik gelişme oldu-

ğunu düşünmüyorum. Turizmle ilgilenen diğer paydaşların yapmış olduğu tek-

nolojik gelişmelerden yararlanıldığını düşünüyorum. Örneğin bir müzedeki sanal 

gerçeklik uygulamaları. Bu spesifik olarak turist rehberliği mesleği için yapılan 

bir şey değil fakat meslek dahilinde kullanılabilecek yardımcı teknolojik aletlerdir.” 

Mobil uygulamalar ile ilgili görüşlerini K9 “Çağın teknolojisinin bu ka-

dar ileri olduğu bir zaman diliminde oldukça geç kalınmış bir teknoloji unsuru 

olarak görüyorum.” şeklinde ifade etmiştir.  

Bazı katılımcılar ise sektöre yönelik mobil uygulamaları bilmediğini 

veya kaliteli olmadıklarını belirtmişlerdir. K12 konuyla ilgili “Henüz kali-

teli bir uygulamaya rastlamadım. Ancak bu gidişle çok başarılı uygulamalar üre-

tilecektir.” şeklinde fikrini belirtmiştir. Aynı zamanda K11 “Benim rehberlik 

ile ilgili bildiğim bir mobil uygulama yok.” şeklinde düşüncelerini belirtmiştir. 
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4.2. Teknolojinin Avantajına İlişkin Düşünceler 

Teknolojinin avantajlarına ilişkin turist rehberleri; teknolojik gelişme-

leri, alan tasarrufu, rehberin işini kolaylaştırıcı ve kullanışlı olması bakı-

mından avantajlı bulduklarını belirtmişlerdir. Bu konuda K7 “Olumlu dü-

şünüyorum. Hayatlarımızı kolaylaştırdığı su götürmez bir gerçek. Turist rehber-

leri olarak da turlarımızda yararlandığımız teknolojiler (headset, navigasyon uy-

gulamaları vb.) işimizi kolaylaştırmaktadır.” olarak belirtmiştir. Konuyla ilgili 

K11 ise “Bilgilere kolay ulaşım bakımından teknolojik gelişmeler rehberlere çok 

kolaylık sağlamaktadır. Ancak gelişen yapay zekâ rehberlik mesleğine tehdit oluş-

turmaktadır.” şeklinde ifade etmiştir.  

Ayrıca K10 konuyla ilgili olarak “Turist rehberliği mesleğindeki teknolo-

jik gelişmeler rehberin işini kolaylaştırır, eğitimini hızlandırır, bilgiye erişimini 

hızlandırır.” şeklinde belirtmiştir. 

Seyahat sektöründeki teknolojik gelişmelerle ilgili K3 fikrini şu şe-

kilde belirtmiştir. “Seyahat sektöründeki teknolojik gelişmeler sınırların ortadan 

kalkmasına olanak sağlamıştır. Aynı zamanda seyahat sektörünün önemli pay-

daşlarından olan acentenin müşterilerine daha hızlı ulaşabilmesinin önünü aç-

mıştır. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler sektördeki rekabeti de artırmıştır. 

Teknolojiyi sistemlerine entegre eden firmaların daha fazla ön plana çıkmasına 

olanak sağlamıştır.” 

K4 ise konuyla ilgili olarak “Geçmiş senelerde tur sırasında rehberler so-

mut bir harita ve basılı birkaç kitapla turu yaparken şu an bir tek akıllı telefon ile 

turu yapabilmektedir. Tüm bilgilere online şekilde ulaşılması turun işleyişini ko-

laylaştırmaktadır. Teknolojik gelişmeleri rehberlik mesleğine adapte etmek tüm 

meslektaşlarımın tur sırasındaki sorumluluğunu azaltmaktadır.” şeklinde dile 

getirmiştir. 

4.3. Mobil Uygulama ve İnsan Etkileşime İlişkin Düşünceler  

Turist rehberlerine yöneltilen sorular doğrultusunda profesyonel tu-

rist rehberleri, birebir iletişim anlamında mobil uygulamaların insanın ye-

rini alamayacağı cevabını vermişlerdir. Konuyla ilgili K1 “Rehber yerine ge-

çen uygulamaların rehberliğin yararına olmadığı açık. Kaldı ki, soru ile bilgi iste-

yen turisti de bir yere kadar tatmin edeceği de aşikâr.” şeklinde ifade kullan-

mıştır. Aynı zamanda K8 “Mobil uygulamaların kullanıcılar için gayet faydalı 

ve ucuz çözümler olduğunu fakat gerçek bir turist rehberinin kalitesinde hizmet 

sunamayacağını düşünüyorum.” şeklinde fikrini belirtmiştir. 

Bu konuda K12 ise “Bir önceki yanıtta bahsettiğim teknolojik gelişme, reh-

berlik mesleğini olumsuz etkileyecektir. Rehberlerin kısmen işsiz kalmasına sebep 
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olacaktır. Ama asla rehberlik mesleğine olan ihtiyaç bitmeyecektir. Hiçbir uygu-

lama bire bir diyalog kurmak kadar etkili ve verimli olmayacaktır.” şeklinde 

ifade etmiştir. 

K4 ise seyahat rehberliği ile ilgili mobil uygulamalar için “PİRİ gibi 

uygulamalar rehberlerin tur sırasında gerekliliğini sorgulatacağı uygulamalar 

arasında görülmektedir. Benim fikrim bu tip uygulamaların kullanılmasında her-

hangi bir problemin olmadığıdır. Dileyen gezgin bu tarz uygulamalarla seyaha-

tini zenginleştirebilir. Turist Rehberi bu tip uygulamaların içerisine girecek kü-

çüklükte bir meslek değildir. Uygulamaların da yapamayacağı kararları tur sıra-

sında verip, misafirlerin sorunlarıyla ilgilenebilecek ancak bir turist rehberi ola-

bilir.” olarak dile getirmiştir.  

Konuyla ilgili K5 ise fikrini şu şekilde belirtmiştir: “Çok radikal değişik-

liklerin olacağını sanmıyorum. Yani lafı şuraya getirirsek; audio guide veya daha 

gelişmiş, robotik teknolojik cihazların turist rehberliği mesleğinin önüne geçebile-

ceğini düşünmüyorum. Bir ören yerini gezdirebilecek robotlar dahi icat edilse, 

mesleğin temelinde sadece bir yeri anlatmak olmadığı için turist yine gidip kanlı 

canlı birinden rehberlik hizmeti almak isteyecektir. Çünkü rehberlikte “insan” 

faktörü çok önemli. Yeri geldiğinde rehbere soru soracaksınız, oturup bir çay-

kahve içmek isteyeceksiniz, yeri geldiğinde rehber sizi hastaneye bile götürmek 

durumunda kalacak, rehberin sizinle ilgilenmesini isteyeceksiniz gibi... Sözün 

özü, turist rehberliği “organik” olarak icra edilebilecek bir meslek. Teknoloji ne 

kadar gelişirse gelişsin bu organikliği, doğallığı veremez.” 

4.4. Teknolojik Gelişmelere İlişkin Endişeler  

Teknolojik gelişmelere ilişkin endişelerle ilgili turist rehberlerinin bir 

kısmı uygulamaların gelecekte mesleğe etkisi konusunda endişe duyduk-

larını belirtmişlerdir. Geliştirilen mobil uygulamaların mesleğe nasıl etki 

edeceği sorulduğunda konuyla ilgili K11 “Rehberlik mesleğini olumsuz 

yönde etkileyebileceğini, mobil uygulamaların rehberlik mesleğinin icraatını azal-

tabileceğini düşünüyorum.” olarak belirtmiştir. Ayrıca K1 aynı soruya “Ta-

lepler daralacağı için doğal eleme olacağı kesin.  İşini iyi yapanlar talep görecek.  

Yevmiyeler rehbere göre farklılık gösterebilir.” şeklinde belirtmiştir. 

Bu konuda K3 “Bilgiye erişim daha da hızlı olacaktır. Fakat bu tür uygula-

maların mesleğin yerine geçebilecek gibi düşüncelerin oluşmasına sebebiyet veri-

lirse mesleğe olumsuz etkilerin olacağını düşünüyorum. Bu durum da mesleği 

bırakmaya yol açabilir. Yerinde ve yeterince yapılan kullanımın ise faydalı olaca-

ğını düşünüyorum.” olarak ifade etmiştir. 
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Konuyla ilgili K12 ise “Turist rehberleri, kendilerini hızlı bir şekilde tekno-

lojiye ayak uydurarak geliştirmek zorundadır. Aksi halde piyasada kendisine yer 

bulamaz. Teknolojik gelişmeler, turistlerin rehber kullanımını azaltacağı için aynı 

zamanda dezavantaj teşkil etmektedir. K9 ise konuyla ilgili olarak “Düşük üc-

ret talep edenlerin kullanmak isteyeceği her uygulama rehberliğe zararı kadar 

acenteleri de olumsuz yönde etkileyecek.” şeklinde belirtmiştir. 

4.5. Teknoloji ve Alan Tasarrufuna İlişkin Düşünceler  

Turist rehberleri mobil uygulamalarla ilgili uygulamaların kolaylık 

sağladığı, özellikle alan tasarrufu konusunda yardımcı olduğunu belirt-

miştir. Konuyla ilgili K2 “Teknolojik gelişim tüm mesleklere sağladığı gibi tu-

rist rehberliğine de katkı sağlamıştır. Yani çok fazla katkı sağlamıştır. Örneğin 

bizden önceki kuşak yurtiçi eğitim gezilerinde otobüs yolculuklarında mesafe ve 

süreleri not ederlermiş. Şimdi ise navigasyon, hava durumu, rehberler arası su-

nulan sosyal iletişim platformları, kitap, pdf, ansiklopedi vb. bilgilere ulaşabilme 

yolculuk öncesinde ve esnasında çok büyük yardımcımız. Ayrıca kendimizi ifade 

ettiğimiz sosyal medya hesaplarımız sayesinde potansiyel “müşterilerimize/işve-

renlerimize” de kendimizi tanıtma imkanı bulmaktayız.” şeklinde yorumlamış-

tır.  

K4 ise rehberlikle ilgili teknolojik gelişmeler ile ilgili olarak “Geçmiş 

senelerde tur sırasında rehberler somut bir harita ve basılı birkaç kitapla turu ya-

parken şu an bir tek akıllı telefon ile turu yapabilmektedir. Tüm bilgilere online 

şekilde ulaşılması turun işleyişini kolaylaştırmaktadır. Teknolojik gelişmeleri reh-

berlik mesleğine adapte etmek tüm meslektaşlarımın tur sırasındaki sorumlulu-

ğunu azaltmaktadır.” şeklinde fikrini belirtmiştir.  

Konuyla ilgili K7 ise kendilerinden önce mesleği icra eden turist reh-

berleri ile karşılaştırma yaparak düşüncelerini “Öncellikle ülkece kültür ve 

sanata verdiğimiz değerin artmasını umuyorum. Topluma yapılan her yenilikçi 

hizmetin gerekli olduğunu savunmaktayım. Teknolojiye dair bir rehber olarak yo-

ğun kaygı taşımıyorum. Tanıtım ve bilgi için bloglar, vloglar, mobil uygulamalar 

vb. tercih edilebilir, bunda sakınca görmüyorum. Gerçek bir deneyim isteyen tu-

ristlerin daima turist rehberlerine ihtiyaç duyacaklarını düşünmekteyim. Mobil 

uygulamaların da yardımıyla mesleğimizi önceki nesillere kıyasla daha kolay ve 

verimli icra edeceğimizi düşünmekteyim. Bir valiz dolusu kitapla seyahat eden 

ustalarımıza kıyasla bir tablet içinde binlerce e-kitap taşıyabileceğimiz bir dö-

nemde bu mesleği yapmak daha da keyifli ve zahmetsiz hale gelmiştir. Bu değişime 

tanıklık etmekten ve bir parçası olmaktan mutluyum.” olarak ifade etmiştir. 
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4.6. Piri Uygulaması ve Profesyonel Turist Rehberliğine İlişkin Düşün-

celer 

Piri uygulamasının katılımcılar tarafından ne şekilde algılandığını an-

lamak amaçlı uygulamaya yönelik K2 “Sanırım 5-6 yıl öncesiydi, Piri uygu-

laması ilk olarak İş Bankası tarafından önerildiğinde uygulamayı indirip incele-

miştim. Henüz içerik çok kısıtlıydı. Benim için fazla sığ idi. Öte yandan turist 

için de çok da kullanışlı ya da ne bileyim vazgeçilmez değildi. O yüzden uygula-

mayı kısa süre sonra sildim. Güncel hali konusunda bilgim yok.” şeklinde dü-

şüncelerini belirtmiştir.  

Aynı şekilde K5 konuyla ilgili olarak “Mesleğin icrasında birtakım şey-

lerin kolay erişilebilirliği sağlanabilir. Bunun dışında Piri’de var mı bilmiyorum 

ama örneğin gittiğiniz yerde, özellikle yurtdışında acil durum halinde ulaşılabi-

lecek numaralara bu uygulama üzerinden kolay erişim de sağlanabilir. Sözün özü, 

rehberin o an elinin altında lazım olan bilgiyi sunarak vakit kazanmasını sağlar 

bu tür uygulamalar.” olarak cevaplandırmıştır. 

K7 ise “Evet, güzel ve yenilikçi bir uygulama olduğunu kabul etmek gereki-

yor. Özellikle evden çıkmadan, oturduğunuz yerden kültürlenme fikri hoş duru-

yor. Ancak, Piri uygulaması gerçek bir deneyimden uzaktır. Turist rehberi yal-

nızca bilgi vermez, destinasyona dair beş duyu organına da hitap edecek deneyim-

ler kazandırır. Bu açıdan Piri uygulaması tanıtım özelliğinden öteye geçemeyecek 

olsa da yeni rehberlerin bile faydalanabileceği güzel bir yenilik olarak karşımıza 

çıkmaktadır.” olarak cevaplandırmıştır. 

K9 konuyla ilgili görüşlerini “Düzenin aynı şekilde devam edeceğini dü-

şünüyorum. Sadece grupların rehber anlatımlarının yanı sıra bu uygulamaya da 

kulak vereceklerinin muhtemel olduğu kanısındayım.” şeklinde belirtmiştir. 

K10 ise “Sesli uygulamalar Piri gibi belirli bir turist kitlesine hitap eder maddi 

durumu yetersiz olan ya da para harcamak istemeyen birey ya da gruplar bunu 

kullanırlar. Piri uygulamasının rehberlik mesleğini olumsuz etkileyeceğini dü-

şünmüyorum.” olarak düşüncelerini ifade etmiştir. 

4.7. Rehberlikte Teknoloji Kullanımına İlişkin Düşünceler 

Katılımcılar, teknoloji ve mobil uygulamaların gelecekte rehberlik 

mesleği için tehdit oluşturmaması hatta bunun avantaja dönüştürülmesi 

için önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler, var olan uygulamaların ve-

rimli bir şekilde kullanımına veya yetkili kişiler tarafından desteklenmesi 

görüşlerini içermektedir. Bu konuda K3 “Turist rehberliği mesleğinin esas 

amacı ülkeyi güzel bir şekilde tanıtmak ve bununla ilgili bilgi vermektir. Ülke 

şartları düşünüldüğünde her bireyin rehberli tura katılması biraz zor. Bundan 
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dolayı bir rehber tarafından özenle hazırlanmış mobil bir uygulamanın insanlara 

yardımcı olabileceğini düşünüyorum, maksadını aşmadığı müddetçe.” olarak 

düşüncelerini açıklamıştır.  

K4 ise konuyla ilgili olarak “Mesleğe yönelik uygulamaların faydalı ola-

cağını düşünüyorum. Eğer meslek odaları ve birlik birlikte çalışırsa rehberlere yö-

nelik harita, trafik yoğunluğu, müze ören yeri giriş yoğunluğunu içeren çok ya-

rarlı mobil uygulamalar yapılabilir. Bu tip uygulamalar da mesleğin işleyişini ol-

dukça kolaylaştıracaktır.” şeklinde ifade kullanmıştır. 

K6 uygulamaların mesleğe yönelik etkileri üzerine fikrini şu şekilde 

belirtmiştir: “Spesifik yerlerle alakalı yapılabilecek uygulamalar bilmediğimiz 

yerlerle alakalı anında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olabilir. Hem acente hem de 

rehberler tarafından kullanılabilecek bir rehber arama veya rehber talep etme gibi 

bir uygulamanın yapılması ise bu süreçte işin daha hızlı olmasını sağlayabilir. Bu 

şekilde daha fazla rehbere daha hızlı ulaşılabilir. Bu ve buna benzer mesleğe katma 

değer katabilecek tüm uygulamalar hakkındaki görüşüm pozitif.” 

K7 ise düşüncelerini “Teknolojik gelişmelerin engellenmeyeceği ve her 

alanda karşımıza çıkacağı açıktır. Bu yüzden bunları eleştirmek yerine meslekle-

rimizi bu gelişmeler çerçevesinde şekillendirmemiz gerektiğini ve bu yolla avan-

tajlar da elde edeceğimizi düşünüyorum.” şeklinde belirtmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Hızla gelişen teknoloji ve mobil uygulamaların gelecekte şirket ve 

sektörler tarafından alınacak pazarlama kararları üzerinde etkili olacağını 

söylemek mümkündür. Özellikle teknoloji kullananların yaş aralığının 

düşmesiyle birlikte oluşacak talep değişikliği, turizm sektörünün de yeni-

den şekillenmesinde etkili olması beklenmektedir (Bahar, Yüzbaşıoğlu ve 

Topsakal, 2019). Teknolojik cihazlar ve mobil uygulamalar her yaş gru-

bundan kişilerin sıklıkla kullandığı ve çoğu zaman hayatı kolaylaştıran 

gelişmelerdendir. Birçok sektörde olduğu gibi seyahat sektörüne yönelik 

mobil uygulamalar da gerek turistler gerekse turist rehberleri tarafından 

sıklıkla kullanılmakta ve seyahatleri sırasında kişilere kolaylık sağlamak-

tadır. Profesyonel turist rehberleri de aynı şekilde tur süresince teknolojik 

cihazlar ve uygulamaların yardımıyla ziyaretçilerin beklentilerini iyi bir 

şekilde karşılayabilmektedirler (İşçen ve Işık, 2020).  

Teknoloji ve mobil uygulamalar kişilere tur süresince kolaylık sağlasa 

da profesyonel turist rehberi eşliğinde gerçekleştirilen bir tur ile aynı ve-

rimliliği sağlamada yeterli olmayabilmektedir. Çünkü bir turist rehberinin 
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görevi tur sırasında kişilere gezilecek yerlerin özelliklerini anlatmaktan 

çok daha ötesindedir. 

Bu çalışmada yer alan ve profesyonel turist rehberlerinin görüşleri 

doğrultusunda, rehberlerin büyük çoğunluğu sektörle ilgili teknolojik ci-

hazlar ve mobil uygulamaların kullanımını faydalı bulmaktadır.  Sektöre 

yönelik uygulama sayısının az olduğunu vurgulayan rehberler, var olan 

mobil uygulamaların ise hiçbir zaman hizmet anlamında insan faktörü-

nün yerini alamayacağı görüşündedirler. Özellikle olası sorunların çözü-

münde bireyler arası iletişimin, mobil uygulamaya kıyasla da hızlı ve ke-

sin bir çözüm olduğu düşüncesi insanı, mobil uygulamadan ayıran en 

önemli özelliklerden birisidir.  

Bunların yanı sıra rehberlerin bir kısmı ise hızla gelişen teknolojinin, 

gelecekte rehberlik mesleği üzerinde tehdit etkisi de yaratabileceğini, ile-

ride oluşabilecek rehberlik mesleğine veya acentelere ihtiyaç duyulmama 

konusunda endişeli olduklarını dile getirmişlerdir. Günümüz teknolojisi-

nin bir tehdit unsurundan ziyade rehberlere avantaj sağladığı düşünülen 

teknoloji ve mobil uygulamaların turistleri bireysel turlara teşvik edebile-

ceği de görüşler arasındadır. Bu anlamda yeni bir örnek oluşturarak, kişi-

lere oturdukları yerden şehri gezme imkânı sunan Piri uygulaması, kişi-

lere turdan beklentilerinin ne olduğunu sorgulatarak beklentinin karşılan-

ması durumunda rehberlik mesleğine karşı olumsuz bir etki yaratabilir. 

Bunun yanı sıra Piri uygulamasını kullanan kişilere, profesyonel bir turist 

rehberi eşliğinde seyahat etmenin farkındalığını yaratması mümkündür.  

Teknolojik uygulamaların profesyonel turist rehberliği mesleğine en-

tegrasyonu için çalışmalar gerçekleştirilebilir. Daha sonraki çalışmalarda 

sesli seyahat uygulamalarıyla ziyaret gerçekleştiren kişilerin beklenti, 

memnuniyet ve hizmet kalitesine ilişkin ampirik çalışmalar yapılabilir. 

Profesyonel turist rehberli turlara katılan ziyaretçilerle teknolojik uygula-

malar aracılığıyla tur yapan ziyaretçilerin deneyimleri karşılaştırılabilir.  
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MARMARA ADASI: BİR ADANIN UNUTULAN BALIKÇILIĞININ 

HİKÂYESİ 

  

Mustafa Zengin* 

 

Giriş 

Marmara Denizi’nin en büyük adasını oluşturan ve idari olarak Balı-

kesir iline bağlı olan Marmara Adası (Prokonnesos)’nın balıkçılık tarihi-

mizde önemli bir yeri bulunmaktadır. Osmanlı döneminde ada halkının 

çoğunluğu Rumlardan oluşmaktaydı. Lozan Antlaşması’nın (1923) ‘müba-

dele’ maddesi hükümlerince, Rumlar Yunanistan’a göç etmek zorunda ka-

lınca, onlardan kalan evlere ve diğer mülklere Girit göçmenleri ve Kara-

deniz bölgesinden gelen Müslüman ahali yerleştirilmiştir. Marmara Ada-

sı'nın doğusunda yer alan Topağaç Ovası o tarihlerde bir sıtma yuvası ol-

duğundan, buradan arazi alanlar geçici bir süre daha kuzeyde bulunan 

Asmalı Köyü’ne yerleştirilmiştir. Topağaç Köyü’ne devamlı yerleşme 1928 

yılında Yunanistan'dan gelen göçmenlerle başlamıştır. Ayrıca 1930'da Ka-

rabiga'dan gelen işçi ailelerine de bu köyde yer verilmiştir. Rize ve Çaye-

li'nden gelen aileler 1927 yılında adanın batısındaki Çınarlı Köyü'ne (gü-

nümüz Çınarlı mahallesi) yerleştirilmiştir. Bunları daha sonraki yıllarda 

Ordu, Trabzon ve Giresun'dan gelenler izlemişlerdir. Aynı şekilde Sürme-

ne'den gelen bir grup Asmalı Köyü'ne yerleşmiştir. Bunları da Bulgaris-

tan'dan gelen göçmenler takip etmiştir. Adaya olan bu göç farklı dönem-

lerde, 1950’lere kadar sürmüştür (Enön, 2003). Daha çok balıkçılık ve ta-

rımla uğraşan ada, Erdek’e bağlı bir kaza konumundaydı. Ancak o yıllar 

yokluk-yoksulluk yıllarıydı ve birçok imkândan yoksundu. Ulaşım; ‘Seyr-

ü Sefain İdaresi’nin haftada iki gün yaptığı seferler haricinde sandal veya 

yük tekneleri ile en yakın sahile yapılabilmekteydi. 

Balıkçılığa elverişli Marmara Adası'nda; Cumhuriyet rejimi, balıkçılı-

ğın bilimsel bir düzleme taşınması yolundaki ilk adımı 1928 yılında atmış 

ve Maarif Bakanlığı marifetiyle Marmara Adası’nda Marmara Balıkçılık 

Mektebi, ülkede balıkçılığın temelini teşkil etmede öncü bir mesleki eğitim 

kuruluşu olmuştur. Bu okul, balıkçı çocuklarına ilkokul tahsili ile birlikte 

balıkçılık bilgileri verecek beş yıllık bir yatılı mesleki eğitim programı uy-

gulayarak balıkçılığın mesleki gelişiminde çok erken bir dönemde model 
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oluşturmuştur (Bayrakçı, 1941). Cumhuriyet’in ilk yıllarının verdiği idea-

list, ilerici ve yapıcı yatırımlardan adalar da nasibini almıştı. 1933 yılında 

da devlet teşviki ile Tahsin Furtun tarafından Ender Konserve Fabrikası Mar-

mara Adası merkezinde kurulmuştu. Fakat bütün bu ileriye dönük atılım-

lar korkunç bir felaketle sekteye uğramıştı. 4 Ocak 1935 günü, merkez üssü 

Marmara Adası olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bi-

lanço ağırdı… (Fotoğraf 1). Felaketin görgü tanıklarından Güvercin motoru 

makinisti Veysel, Marmara merkezde bir kahvehanede otururken olaya 

şahit olmuştu. “Çok sert fırtına vardı, kar yağıyordu. Bir gürültü koptu ve o 

anda sallanmaya başladık. Herkesin benzi sarardı. Kendimizi sokağa attık. Ayakta 

dahi durmakta güçlük çekiyorduk. Üzerlerindeki ev kıyafetleriyle sokağa fırlayıp 

bağrışan ve imdat isteyen halk sahildeki kayıklara sığındı. Sarsıntı durduktan 

sonra evlerin yıkılış seslerine, dağdan kopan kayaların gürültüsü karışıyordu”. 

Depremde ‘Tahsin Furtun’un konserve fabrikası, Giritli Arif Ağa’nın yağ-

hanesi ve Aron Kaptan’ın şarap mahzeni yerle bir olmuştu (Yücel, 2016). 

O dönemde adadaki ahalinin en önemli geçim kaynağı balıkçılık, zey-

tincilik ve bağcılık/şarapçılıktı. Her üç yerel faaliyetin de izleri çok eski 

zamanlara kadar uzanmaktaydı. 20. yüzyılın başlarına kadar, balıkçılık 

büyük ölçüde arkaik Rum nüfusu tarafından yapılmaktaydı. Bugün ada 

balıkçılarının bu mesleğe aşina olmalarının temelinde; o yıllardaki Rum 

ve Müslüman ahalinin arasındaki yakın dostluk ilişkilerinin payı bulun-

maktaydı. Bir zamanlar Türkiye'de balıkçılığın önemli merkezlerinden 

olan Marmara Adası gerek tuzlu balık ihracatı gerek konservecilik konu-

sunda gelişen sanayisi ile sokakları mis gibi balık kokan bir yerleşimdi. 

Mevsimine göre kılıç balığı avına çıkılır, adada bulunan buzhane vasıtası 

ile avlanan her türlü balık bozulmadan saklanır, taze bir şekilde en yakın 

limanlara ulaştırılırdı.  

 

1935 Marmara Adası depremi. Evleri yıkılan Adalı felaketzedelerden bir 

grup karaya çekilmiş bir kancabaşta barınmaktadır. Ayakta Girit mübadili Ziya 

Kaptan Özenç. 
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Fakat bu bolluk yılları yerini zararına çalışılan günlere bırakmıştı. 

Marmara bölgesindeki nüfus yoğunluğu, artan fabrika atıklarının denize 

boşaltılması, aynı zamanda bir iç deniz oluşu ve balıkların göç yolu üze-

rinde olması sebebiyle denizde balık sıkıntısı baş göstermeye başlamış-

tır.  Gerek kılıç gerekse lüfer, kolyoz gibi ekonomik getirisi yüksek olan 

balıkların avcılığı 1970'lerden itibaren gözle görülür şekilde gerilemeye 

başlamıştır. İllegal trol avcılığının1 yol açtığı tahribat da bütün bu olumsuz 

koşullara eklendiğinde, Marmara Denizi’nde canlı deniz kaynakları gide-

rek eski önemini kaybetmeye başlamıştır. Bu süreç özellikle Türkiye’deki 

ekonomi politikalarının 24 Ocak 1980’deki pazar ekonomisine geçiş ile bir-

likte giderek hızlanmış ve 21.yüzyılın ilk çeyreğinde ekonomik getirisi 

yüksek olan balıkların avcılığı gözle görülür şekilde düşmüştür (Zengin, 

2019). 

“Kış bastırdı. Deniz köpüklenip kabardı… Adanın eski, mutlu günleri 

son buldu…” 

Osmanlı Devleti’nin 1889 tarihli salname kayıtlarında Marmara Bu-

cağı’nın 5 köyüyle toplam nüfusunun 8555 olduğu ve bu nüfusun 340’nın 

Müslüman, geri kalanın Rum olduğu rapor edilmektedir. Bucak’ta 1693 

ev, 2 cami, 14 kilise, 1 havra, 1 hamam, 6 su değirmeni, 2 yel değirmeninin 

bulunduğu; 515’i erkek ve 183’ü kız olmak üzere 698 öğrencisi bulunan 9 

okulunun olduğunu içeren kayıtlara rastlanmıştır (Ertüzün, 1999). Mar-

                                                             
11882 yılında ‘Duyunu Umumiye İdaresi’ tarafından önerilen ‘Zabitai Saydiye Nizam-

namesi’nin 29. Maddesi ile İstanbul, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nin ta-

mamında, diğer denizlerde sahilden üç mil kadar mesafeye kadar sürütme ağları 

ile avcılık yasaklanmıştır. Bu yasa ‘1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun çıktığı 

1971 yılına kadar yürürlükte kalmış ve bu yeni kanunun yürürlüğe girmesinden 

sonra da Marmara Denizindeki trol avcılığı devam etmiştir. Trol ağları ile yapılan 

avcılığın diğer avcılık yöntemlerine göre daha mekanize ve karışık olduğu düşü-

nüldüğünde ve o dönemdeki balıkçı av araç ve gereçlerinin teknolojik açıdan ge-

lişmediği dikkate alındığında; Türkiye’de trol ağları ile avcılık yapılmadığı sonu-

cuna varılabilir. Bu düzenlemenin yürürlüğü konulmasındaki gerekçe Duyunu 

Umumi İdaresi uzmanlarınca şu şekilde ifade edilmiştir. “Duyunu Umumiye İda-

resinin 1881 tarihinde tatbik mevkiine koyduğu Zabitai Saydiye Nizamnamesinin 29. 

Maddesindeki yasak o zaman beynelmilel mahiyetteydi. O tarihlerde İstanbul’da da bu 

şekilde avlanılmaya başlanıldıysa da Marmara havzasındaki dalyanların şehzadelerle ve 

bunlarla müşterek reayaların elinde bulunması sebebiyle Marmara açıklarında yelkenli 

gemilerle yapılan sürütme suretiyle avcılıktan şikâyet etmesi bu yasağın konmasına mu-

cip olmuştur” (Özkul, 1946).  
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mara Adası’nın en doğusundaki yerleşim yeri olan Asmalı; Rumların ya-

şadığı dönemdeki ismiyle Aftoni, balıkçılık ve zeytincilikle geçinen ol-

dukça küçük ve şirin bir beldedir. Edebiyatçı Erol Toy 1977’de kaleme al-

dığı Iğrıp adlı romanında; adada bir zamanlar birbiri ile dostça yaşayıp 

giden, iki kadim ahalinin ilişkilerini ve balıkçılıkla geçen savaş öncesi yıl-

larını anlatır (Toy, 1977). Esasında ada, o yıllarda büyük ölçüde eski Rum 

ahaliden müteşekkildi. Yazar o günleri, her iki kadim toplum arasındaki 

dostluk ilişkilerinin aniden bozulmasını şöyle anlatır: “Her adımda, yüzyıl-

lardır yaşanmış kardeşliğin, iplik iplik çözüldüğünü, parça parça dağıldığını du-

yuyorlar. Dostluğun, sevecenliğin, dört bir yanı suyla çevrili bir toprak parçasını 

paylaşma alışkanlığının yerini, öfkeli bakışlara, hınçlı davranışlara ve gelecek düş-

manlığa bırakmıştı… Kendi geçmişlerinin, kendi doğalarının, ayaklarının altında 

süründüğünü görmek, acısı katlanılmazdı.” Aftoni’nin en eski yerlilerinden 

Osman aslında Kazım ile komşuları balıkçı reisi Ligor’un kızı Efsun’un 

çocuğudur. “Gâvur” lakabı da buradan gelmektedir. Birbirine âşık olan 

bu iki genç evlenir, ama komşularının gitme zamanı da çıkıp gelmiştir. Et 

tırnaktan nasıl ayrılacaktır? Kazım ile Efsun birbirinden nasıl ayrılır? Zor-

dur ayrılık, bin yıllardır yaşadığı topraklardan kopmak… Yazar bu tut-

kulu aşkı şöyle betimler: “… Yağmur oldu yağdılar… Çiçek oldu açtılar… 

Kendi ısılarında kavruldular… Sonra dupduru, apaçık, tutkulu bakışlarını yürek-

lerinde kenetlediler. Keşiş Yovan ikisini de kutsadı. Mutluluk dileklerini sundu 

Rab İsa’ya. Yovan’ın dişsiz ağzından gevelenen sözcükleri dilek diye kabul edip, 

kilise yokuşundan aşağı, ince patika yola süzüldüler…” 

“Bağ bozumu sona erdi… Kış bastırdı. Deniz köpüklenip kabardı. Fıçılar 

mahzenin serinliğine taşındı. Kazım Ligor babanın oğlu, mama Fotini’nin ku-

zusu, Yanko’nun kardeşi, Efsuni’nin her şeyi oldu… Kazım’ın yüreğinde yepyeni 

tohumlar filizlendi.” Ayrılık zamanı gelip çatmıştı. “Duyduklarına inanamadı 

Efsun! Gördüklerini düşe yordu Kazım… Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Aç-

mıyordu ya, yine de kulaktan kulağa laflar gidiyordu. Değişim diyorlardı. Orada-

kiler buraya, buradakiler oraya diyorlardı… Her an boşa çıkacak bir kaygının acı-

sıyla kıvranıyorlardı. Kimse gitmek istemiyordu. Kimse yeni bir yurt istemiyordu. 

Eski defterler açılıyor, eski hatıralar taptaze ortaya çıkıyordu. Deli Keşiş Yovan, 

mavi damarları kavak dalları gibi derisinin üstüne fırlamış kollarını göğe kaldırı-

yor, yüce İsa’ya yalvarıp, göğsünü dövüyordu... ‘Biz İsa’dan önce buradaydık. Siz 

Muhammed’den sonra geldiniz. Kimimiz Müslüman doğduk, kimimiz Hıristi-

yan. Kimimiz din değiştirdik. Kimimiz aslımızı unuttuk. Yine de kardeş kaldık. 

Ayrı dinden olsak da kulluğumuzu bildik devletimize. Burası bizim. Bin yıldır, 

yüzyıllardır bizim. Ayrılığımız, aykırılığımız olmadı. Herkes kendi dinine göre 

Tanrıya yakardı. Kız alıp verdik. Dostu düşmanı belledik. Hep biz kaldık. Bizim 
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kaldı burası. Yine de bizim kalmalı. Gidelim Ankara’ya… Mustafa Kemal 

Paşa’ya… Selanikliymiş duyduğum. Yurt özlemini bilir. O yurdundan koptuysa 

biz kopmayalım… Ayrı dinden bile olsak, akrabayız. İnsanız. Elimiz, kanımızla 

buraya bağlıyız. Büyük adam, insan adamdır. Duyar bizi. Anlar yüreğimizi… 

Kalın der… O güzel evler, o bakımlı bağlar ören olmasın. Yazıktır…’. Ne çare! 

Karar yukarıdakiler tarafından çoktan verilmişti! “Kurullar toplandı. Kan-

cabaşlar, takalar, vapurlar gelip gitti. Bir ölüm suskusu çöreklendi… Sonunda 

gidiş kesinleşti… Kimse kalın dememişti onlara. Yunanistan’a, Ege’nin karşı kı-

yılarına gideceklerdi… Sürekli karabasan, gelip yığıldı üstlerine… Bir vapur ge-

lecek, tümünü alacaktı…” (Toy, 1977). 

 Ayrılık gelip çattığında en yakın komşuları, kader arkadaşları; bir-

likte Marmara’nın azgın sularında boğuştukları Ligor Baba, Mama Fotini, 

Yanko, Keşiş Yovan bu ayrılığa çok ama çok üzülür. Yüzlerine keder çöker. 

Eski neşeli, şenlikli avcılık günlerini hasretle anarlar. Birlikte ağları vira 

ederken, kolyoz, uskumru sürülerini çevirip toplamak için çaldıkları bo-

razanın sesini, deniz patladığında can havli ile fersah fersah ötelerden bir-

birlerine yaptıkları yardım işaretlerini… Bu amansız sularda birlikte ne 

badireler atmışlardır. Kaç kez yelkenli ‘kancabaş2’ları dev gibi dalgalar ara-

sında alabora olmuş, fırtına ile boğuşmuşlardır. Kaç kez son anda ölüm-

den dönmüşlerdir. Kaç sandal, kaç reis böyle heder olmuştur Mar-

mara’nın bu hırçın sularında. Unutulup gitmiştir. Öyle derin bir hüzün 

kaplar ki her birini. Gidenler de kalanlar da üzülür… Engin denizin orta-

sında yarı aç, yarı tok birbirinin dertlerini, sevinçlerini paylaştıkları, bir-

birlerine destek oldukları o günleri özleyip, ararlar… Yorgun gözlerden 

süzülen birkaç damla gözyaşı sessizce denizin mavi derinliklerine karı-

şır… Ve böylece bir zamanlar Marmara’nın hırçın sularında, birlikte bir 

efsaneye dönen çileli kolyoz avcılığı tarih olur. Ardında bir dolu gözyaşı, 

hüzün ve acı bırakarak…  

Marmara Adaları 1800’lü yılların başından 1900’lü yılların başarına 

dek kolyoz avcılığı ve bu balıkçılıktan elde ettiği tuzlu balık üretim potan-

siyeliyle Osmanlının kıyı şehirlerinde ün salmıştı. Marmara Adası da 

tuzlu balık ve konservecilik konusunda Türkiye’nin önemli merkezlerin-

                                                             
2Kancabaş: 1970’li yıllara kadar özellikle İstanbul ve çevresinde balıkçılar tarafın-

dan kullanılan, dar ve uzun boylu bir tekne türü. Büyüklüklerine, bazı özellikle-

rine ve yörelere göre alamana, alamatra, baltabaş, gagaburun, gagali, çırnık olarak 

da adlandırılırdı. 18. Yüzyılın başlarında sığ yerlerde, zahire, askeri mühimmat 

ve cephane taşımak için de kullanılıyorlardı.   
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den biriydi. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Yunanis-

tan’dan tek ve çift direkli yük tekneleri ile Marmara’ya gelen tüccarlar, 

tonlarca balık satın alarak ülkelerine geri dönerdi. 1920’lerin başlarında 

artan bu ticaret, 1950’lerin ortalarına kadar devam etmişti (Yücel, 2020). 

Mübadele sonrasında adalara yerleştirilen halk denizle çabuk ilişki kur-

muş, köylerin ekonomisi daha çok balıkçılık üzerine şekillenmiştir. Cum-

huriyet’in ilanı ile birlikte ülke çapında üretim ekonomisine ağırlık veren 

politikalardan Marmara Adası büyük ölçüde payına düşeni almıştır. Daha 

Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarında, henüz 1929 yılında ilk konserve fab-

rikası Gelibolu’dan sonra Marmara Adası’nda kurulmuş ve yıllar içeri-

sinde önemli bir sektör haline ulaşmıştır (Tuna, 2012). Özellikle İkinci 

Dünya Savaşı sonrasındaki Amerikan Marshall Yardımları3’nın desteği 

konserve fabrikaları, soğuk hava depoları ve balıkçılık av araç ve gereçle-

rine önemli destekler yapılmıştır. Bu destekler 1970’li yıllara kadar sür-

müştür (Arpa, 2015).  

Konserveciliğin Altın Yılları 

Teknolojik gelişmelerin henüz denizdeki av filosuna yansımadığı, 

kolyoz avının bol olduğu 20. yüzyılın ilk yarısında Marmara Denizi’ndeki 

kolyoz haziran, temmuz ve ağustos ayları boyunca avlanırdı. Adadaki dü-

ğünler bile kolyoz mevsiminin bitişinde yapılırdı. Ayın olmadığı, karanlık 

gecelerde balık avına çıkılırdı. Çıralar yakılarak, balıkların toplanması 

beklenirdi. 5-7 çifte kürekli ‘kancabaş’ sandallarıyla sabahın ilk ışıklarına 

kadar ortalama 20 tayfa ile denize açılırdı. Kolyoz sürüleri o yıllarda ilkel 

denebilecek geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avlanılırdı (Deveciyan, 

2006). Bir ağ atıp kaldırmada bile tonlarca balık yakalanırdı. Yağ kandilleri 

ve çıraların aydınlattığı sokaklar adeta balıkla dolup taşardı. Çavelya adı 

verilen büyük sepetlerle mağazalara taşınan kolyoz balıkları, tuzlu balık 

yapılmak üzere 500 kiloluk demir çemberli kestane ya da meşe ağacından 

yapılma lanca adı verilen çok büyük fıçılara koyularak, iri tuz parçalarıyla 

                                                             
3Demokrat Parti (DP) dönemine kadar ki ‘milli-yerli’ Devletçi politikalar ile ikti-

sadi kalkınma hamleleri gerçekleştirilirken, 1950’den sonraki çok partili siyasi ha-

yata geçiş ile birlikte Amerikan’ın İkinci Dünya Savaşından sonra oluşturduğu 

‘çift kutuplu dünya ’da Türkiye’nin NATO Paktında yer almasına karşın ‘Marshall 

Destekleri’ Türkiye’yi dışa bağımlı bir kalkınma modeli ile tanıştırmıştır. Bununla 

birlikte ilgili hükümet Amerikan politikaları istikametinde iç yatırım ve gelişme-

leri belli ölçülerde sınırlandırmaya başlamıştır.  Bunun yansımaları sonraki yıl-

larda, 1960’lardan sonraki süreçte daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Birçok 

alanda özellikle sanayi ve alt yapı yatırımları konusunda Türkiye dışa bağımlı bir 

durumda kalmıştır (Yücel, 2018).  
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birlikte paçal yapılırdı. Yaklaşık bir hafta tuzda duran bu balıklar çıkarıla-

rak bol su ile yıkanır, daha sonra kötü kokmamaları için balığın baş böl-

gesi tahta bir tokmakla kırılarak bedeninden ayrılırdı. Tekrar yıkanır ve 

ince tuzla birlikte 50-70 kiloluk tahta fıçılarda veya 10-12 kiloluk teneke 

kutulara konurdu. Salamurası tamamlanan bu balıkların yenecek vaziyete 

gelmesi için üç ay kadar bir zaman dilimi gerekirdi. Daha sonra tuzdan 

çıkarılarak üzerindeki ince derisi alınır ve hakiki zeytinyağı ile kutulana-

rak satışa hazır hale gelirdi (Zengin, 2020). 

Balıkçılıktaki bu potansiyeli gören Tahsin Furtun, 1933 yılında Mar-

mara Adası’nın ilk konserve fabrikası olan Ender Konserveyi kurarak üre-

time başlamıştır. Ender Konserve Fabrikası, başlangıçta, yani 1933 senesinde 

küçük ölçekte inşa edilmişti. 1935 senesindeki deprem tesisi tamamen yık-

mıştı. Aynı sene yeniden ve daha geniş olarak, eski fabrikanın yerine be-

tondan bir fabrika inşa edilmiştir (Yücel, 2016). Zamanla büyüyerek Bal-

kanlar’ın en büyük fabrikası konumuna gelen ve ismi değişen Deniz Kon-

serve firmasında özellikle adalı kadınlar vardiyalı bir şekilde çalışarak ton-

larca balık tuzlayarak konserve imalat sektörü için önemli bir katma değer 

yaratıyorlardı (Fotoğraf 2). Konserve edilen balıklar iç pazara ve birçok 

yabancı ülkeye ihracat edilmekteydi (Yücel, 2016).  

 

Tahsin Furtun’a ait Ender Konserve Fabrikası’nda çalışan kadın-erkek emekçiler 

(Yücel, 2016). 

Bu fabrika, 1952 senesine kadar, muntazaman ve verimli bir şekilde 

çalıştırılmıştır (Tezel, 1958). İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan Marshall 

Yardımları ile Demokrat Parti Hükümeti, Türkiye’de Et ve Balık Kurumuna 

verdiği destekle, 1954 yılında devreye sokulan ‘soğuk hava deposu’ (buz-

hane) ve Sanayi Kalkınma Bankası işbirliği ile Tahsin Furtun’a ait konserve 

fabrikası büyütülerek, 7 ortaklı bir duruma getirilmişti4 (Fotoğraf 3). Bu 

                                                             
4Marmara Adalı, 1926, doğumlu Nuri Çağlayan, Adadaki konserve fabrikasının 

faaliyetlerine ilişkin o yıllardaki anılarını şöyle anlatmıştır: “Celal Bayar’ın Mar-

mara Adası’na karşı büyük tutkusu vardı. Marmara Adasındaki konserve fabrikasının 
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dönemde fabrikanın üretim kapasitesi de büyümüştür. İşçi sayısı artmış-

tır. Marmara Adaları’nda yaşayan halk, hatta Karabiga ve Kapıdağ köyle-

rinden dahi birçok işçi bu fabrikada çalışmaya başlamıştır. Bu sayededir 

ki fabrikada ilk sigorta girişi sağlanan pek çok kimse emeklilik hakkı ka-

zanmıştır (https://marmader.org/balikcilik/).  

 

1952 senesinde daha geniş imkânlarla yeniden faaliyete geçen ‘Deniz Konserve 

Fabrikası’ (Tezel, 1958). 

Demokrat Parti Dönemi’nde balığın her türlü doğal ve sanayi mamul-

lerinin iç ve dış ticaretini yapmak ve balıkla ilgili yan sanayileri kurmak 

üzere bir örgütlenmeye gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Ekonomi ve 

Ticaret Bakanlığına bağlı olmak üzere Ankara’da Et ve Balık Kurumunun 

teşkili hakkındaki karar 1952 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul 

edilirken, 1 Ekim 1952 tarihinde 40 milyon lira sermaye ile Et ve Balık Ku-

rumu (EBK) kurulmuştur. EBK bir yandan İstanbul’da soğuk hava depo-

ları açmaya karar verirken, öbür yandan İtalya’dan soğuk hava tertibatına 

                                                             
kurulmasında Celal Bayar’ın çok önemli bir rolü vardı. Burada fabrikanın kurulmasına 

da o sebep olmuştur. Sık sık da Adayı ziyaret ederdi. Bu süreçte üç dört kere Adaya gel-

mişti. Balık tuzlama/konserve fabrikası kurulduktan sonra ‘Alman Harbi’ patlamıştı. Ada 

da üretime başlayan bu fabrika harp yıllarında üç vardiya çalışıp, Bulgaristan hududun-

dan konserve tevziatında bulunmuştur müttefik devletlere. Bütün Marmara o fabrikada 

çalışmıştır. Yani herkesin emekliliği o fabrikadan çıkmıştır sonunda. 1943 yılında ‘Emekli 

Sandığı’ yoktu. Fakat fabrikayı işletenler habersizce primlerini yatırıyorlardı. Böylece 

Türkiye’de ilk sosyal güvence bir yerden çıkmış, bir işletme tarafından gönüllüce işçilerine 

sunulmuştur. Fabrikada sardalye ve uskumru konservesi yapılırdı. Bu ufak fabrikadan 

sonra Celal Bayar buraya ‘Balık Sanayii’ diye büyük bir fabrika daha yaptırdı. O zaman 

kendisi ‘İktisat ve Ticaret Bakanı’ydı. Ben de bu fabrikada çalıştım. Biz konserve kutula-

rını siliyorduk. Kutular makineden çıkıp kazana giriyor, kaynıyor, tekrar sterilize oluyor, 

ondan sonra da biz kutuları siliyor, talaş ile temizliyor, yağını alıyorduk. Yevmiyem 1 

liraydı. Bir defasında Celal Bayar fabrikayı ziyaretinde bana “Günde kaç tane kutu sili-

yorsun” diye sormuştu, başında panama şapkası vardı” (Mesut, 2012).  
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sahip vapurlar satın almak için harekete geçmiştir (Tataç, 1952). 1955 yılı 

sonuna kadar kurumun 35 tesisten oluşan yatırımların tutarı 60 milyon TL 

civarında, doğrudan doğruya kurum veya özel teşebbüs kanalıyla ihraç 

ettiği balık miktarı tutarı takriben 15 milyon liradır. EBK Beşiktaş’taki so-

ğuk hava deposunda ülkenin %60 ağ ihtiyacını karşılayan yıllık 40 ton ağ 

üretim kapasitesine sahip, Balık Ağı Dokuma Fabrikasını kurmuştur. Bu 

fabrikanın yanı sıra Zeytinburnu Kombinası sahasında günde 20 ton balık 

işleyerek yılda 9 milyon kutu konserve üretecek balık konserve fabrikası 

ile yine yılda 15-20 milyon kutu imal edecek bir teneke kutu fabrikasının 

kurulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Trabzon’da Yunus balığından yağ ve 

un elde edecek günlük 100 ton kapasiteli bir fabrika kurulmuştur (Yur-

toğlu, 2017). Bu fabrika ile birlikte EBK, Türkiye’de balığın muhafaza edil-

mesi için 13 yerde soğuk hava deposu inşasına başlamıştır. Bu depolar 

Çeşme, Çanakkale, Marmara Adası, Beşiktaş, Haydarpaşa, Haliç, Ereğli, 

Zonguldak, Sinop, Trabzon, Samsun, İskenderun ve Kayseri soğuk hava 

depolarıdır (İnal, 1955). EBK’nin bu üretim faaliyetleri Celal Bayar tarafın-

dan TBMM’nin gündemine taşınmıştır. Cumhurbaşkanı Bayar, 

TBMM’nin 10. Dönem, Kasım 1955 tarihindeki açılış konuşmasında, 

EBK’nin iki yıl içerisinde üretim ve tüketim bölgelerinde 36 fabrika ve te-

sis ile üç et kombinası ve 50’yi aşkın soğuk hava ve buz fabrikasını mey-

dana getirdiğini söylemiştir. Balık konserve fabrikasının konserve ihtiya-

cını karşılamak üzere teneke kutu fabrikası kurulması için gereken proje-

lerin hazırlanarak bunlardan bir kısmının ihale ve siparişlerinin yapıldı-

ğını bildiren Bayar, mevcut tesislerin milli servete sağladığı yıllık kazancın 

40 milyon lira civarında olduğunu ifade etmiştir (Yurtoğlu, 2017). 

Bu atılımlar Marmara Adası’ndaki balıkçılığın gelişmesinde ve 

önemli bir ivme kazanmasında tetikleyici olmuştur. Adada mevcut sekiz 

köyün çoğu balıkçılıkla geçinmekteydi. Buna nazaran ‘depo’ adanın kal-

kınmasında büyük bir rol oynamıştır. Sadece bu ada değil hemen karşı-

sındaki Ekinlik Adası, Avşa Adası, Erdek, Paşaliman, Kapıdağ Yarıma-

dası, Tekirdağ vilâyeti hep bu ‘depo'dan aldıkları buzu kullanırdı. 1970’li 

yılların sonuna kadar adadaki en önemli balıkçılık kolyoz/uskumru ve kı-

lıç avcılığıydı. O yıllarda birkaç aylık kılıç sezonu adadaki bütün dengeleri 

altüst ederdi. Kılıç, sadece bir balık değildi. Bir umuttu, aşktı, öfkeydi; 

yani hayattı. ‘Kalasa’ çıkan balıkçılar ellerindeki zıpkını kılıca değil, kör 

talihlerine, içlerinde kalmış ukdelere, ille de yüreklerine fırlatırlardı.  

Zaman içinde adada birkaç aile daha balık tuzlamaya ve konserveci-

liğe başlamıştı. Bu aileler ‘Toksöz’, ‘Bircan’ (Fotoğraf 4), ‘Özenç’ ve ‘Eray’ 

aileleriydi. ‘Ender Konserve’ fabrikasıyla birlikte tuzlu balık mağazaları bir 



394 

 

anda Ada ekonomisinin can damarları olmuş, adeta bütün ada büyük bir 

üretim tesisine dönüşmüştü. Bir mağazada yaklaşık 40-45 kadar kadın işçi 

çalışıyordu (Fotoğraf 5). Ayrıca ‘Deniz Konserve Fabrikası’nda çalışan yak-

laşık 250-300 kişi sigortalarını başlatabilmiş, sonraki yıllarda da primlerini 

kendileri ödeyerek emekliliğe hak kazanmıştı.  

 

Mustafa Bircan’ın sahibi olduğu ‘balık mağazası’ (arkada) 

 

1950’li yıllar. ‘Deniz Konserve Fabrikası’. Fabrikada özellikle adalı kadınlar var-

diyalı bir şekilde çalışarak tonlarca balık tuzlayıp, konserve imalatında bulunu-

yorlardı (Yücel, 2020) 

Balıkçılık her ne kadar erkeklerin ağırlıklı olarak çalıştığı bir iş kolu 

gibi görünse de hayatın her alanında olduğu gibi adalı kadınlar da balık 

avında ve balık tuzlamasında en az erkekler kadar emek harcıyordu. He-

nüz lise çağında çalışmaya başlıyor hem harçlıklarını kazanıyor hem de 

aile ekonomisine katkıda bulunuyorlardı. Adada balık tuzlaması yapan 

imalathanelere halk dilinde ‘mağaza’ denmekteydi. Bu mağazalarda genel-

likle yağlı ve tuzlu balık imalatı yapılıyordu. Çalışan kadınlar koyu renk 

bir önlük giyiyordu. Büyük bir tezgâh etrafında, bir ellerine balıkları istif 

ediyor, kutu içine ince tuz serpip, büyük bir ustalıkla dairesel biçimde diz-

dikleri bu balıkları şekli bozulmadan kutu içine yerleştiriyorlardı. Üst üste 

aynı şekilde dizilen balıklarla birlikte kutuya hakiki zeytinyağı ekleni-

yordu. Kutu kapama makinasında kapağı preslenerek etiketleniyordu. Ba-

lık istifi ustalık gerektiren bir yöntemdi. Bu nedenle çalışan kadınlardan 
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işin erbabı olanlar, acemilere oranla daha fazla yevmiye alıyorlardı. So-

kakları mis gibi balık kokan Marmara Adası’nda av sezonunun bereketli 

olduğu zamanlarda 150-200 tona yakın balık imalathanelerde işlenerek pi-

yasaya sürülüyor veya ihraç ediliyordu. Ada halkı da ekseriyetle küçük 

imalathanelerinde ürettiği tuzlu balık konservelerini satarak aile ekono-

milerine katkıda bulunmuşlardır. Ancak 1980’li yıllardan sonra bu ‘bere-

ketli yıllar’ yerini boş ağlara bırakmıştı zamanla. Öyle ki, Yunanistan’daki 

pazarlarda ‘Marmara Kolo’ nidalarıyla satılan kolyoz balığına rastlamak 

hayal olmuştu (Yücel, 2016). 

Adalı Pervin Rum Ortakları Aleko ve Panayot ile Yunanistan’a Tuzlu 

Balık İhraç Ediyordu… 

Adanın tuzlu balık imalatı ile uğraşan bilinen ailelerinden biri de 

‘Marmaralı Pervin’di.  Pervin tuzlu balık mağazasından içeri adım attı-

ğında akranları gibi henüz lise çağındaydı. Evlendikten sonra ise eşi Ah-

met Özenç ile birlikte tuzlu balıkçılık, konservecilik (Fotoğraf 6), bağcılık 

ve zeytincilik yapmışlardı. Pervin 1953’te Ahmet Özenç ile evlenmişti. O 

yıllarda ‘Aron Kaptan’ın eski şarap mahzeninde, adanın yerlisi olan Rum 

ortakları Aleko ve Panayot ile Yunanistan’a balık ihraç ediyorlardı. Yap-

tıkları tuzlu balıklar nam salmıştı kendi deyimleriyle... 10-12 kiloluk kutu-

lara iki sıra, her sırada 24 tane kolyoz olacak şekilde tuzlanan balıkların en 

büyük alıcılarından birisi de askeri kurumlardı... Yedi sene sadece yağlı 

ve tuzlu balık olmak üzere tam tamına eşi ile birlikte 40 yıl ‘mağazacılık’ 

yapmışlardı. Ahmet Reis’in balıkçılıkta kullandığı bir ‘kancabaş’, bir de ‘peş 

kayığı’5 vardı. Kolyoz avına çıkıldığında gece lambalar yakılır, ışığın al-

tında toplanan balıklar ‘ığrıp’6 ile çevrilirdi. Ahmet Reis denize açılmak 

için tayfa bulamadığında can yoldaşı, karısı Pervin imdadına yetişirdi. 

“Hadi Ahmet...” derdi. “Kimseyi bulamadıysan, hiç arama sakın! Ben kürek çe-

keceğim sana be koca reis...” diye seslenirdi. Birlikte balığa çıkar, voli yerle-

rine geldiklerinde küreğe Pervin geçerdi, reis de ağları suya bırakırdı... 

Nerede hangi tür balık avlanacağını ikisi de çok iyi bilirdi... Havanın 

                                                             
5Peş kayığı: Pes sözcüğü Farsça art veya arka anlamındadır. Bazı teknelerin kıç 

kısmına konan yardımcı sandallara (filikalara) peş kayığı denir. Kürek çekmeden 

de rahatlıkla yol alabilen kayık (Baykal, 2021). 
6Iğrıp: Yunanca griphes/gryphos kökenli bir sözcüktür. Bir balık ağı ve onun kul-

landığı kayığın adıdır. Bizanslılardan Osmanlılara geçen ve değişik yazılış şekil-

lerinden sonra ığrıp şeklini almıştır. Hamsi, istavrit ve uskumru gibi su kesitinde 

ve yüzeye yakın bölgelerde dağılım gösteren balıkları avlamakta kullanılan bu 

ağı taşıyan kayıklara da ığrıp denilmektedir (Baykal, 2021). 
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rüzgârlı, denize çıkmanın elverişsiz olduğu günlerde ya yırtılmış, kop-

muş, eskiyen ağları birlikte onarır ya da üzüm bağlarına gider, bahçele-

rinde çalışırlardı. Yaklaşık 60 yılı böyle geçirmişti ‘Özenç’ ailesi; sevgi, da-

yanışma ve emekle... (Yücel, 2016). 

 

Ahmet Özenç’in konserve atölyesi; ‘mağaza’sı (Yücel, 2016). 

Gâvur Osman’ın Iğrıp Mücadelesi 

Yıllar yılları kovalar. Rumlar adadan ayrıldıktan sonra ada eski barış-

çıl günlerine dönmese de, geçmişten kalan sakinleri ve yeni konukları ile 

durağan hayatına devam eder. Efsun ile Kazım’ın oğlu ‘Gâvur’ lakaplı Os-

man Reis adada geçmiş birkaç kuşaktır hayatını balıkçılığa adamıştır. Çe-

tin yaşam mücadelesi içerisinde zengin olma hayalleri kurmaktadır. Ne ki 

bu haliyle balıkçılık onun bu hayallerine kavuşması için yeterli değildir. 

Adada başka iş imkânları; örneğin Romalılardan beri mermer yatakları-

nın7 hala iyi bir iş alternatifi yaratmasına karşın balıkçılığın dışında bu gibi 

işlere burun kıvırmakta, o varsa yoksa deniz tutkusu ve denizde avlaya-

cağı balıkları düşlemektedir. Çünkü balıkçılık atalarından beri damarla-

rındaki kana işlemiş bir tutkudur. Başka iş imkânları çıksa da denizden 

asla vazgeçemez. Deniz, balıkçılık onun yaşam kaynağıdır. Ancak gelir de 

getirmez balıkçılık o yıllarda. 1950’li yılların sonunda Et ve Balık Kurumu 
                                                             
7Marmara Adası'nın kuzeyinde Saraylar beldesi çevresinde bulunan antik 

mermer ocakları Antik çağdan günümüze kadar çıkarıldığı bilinmektedir. İ.Ö. 

844 yıllarında Prokonnesos Miletos'un bir kolonisi olarak kurulmuş yüzyıllar 

boyunca mermeri ile ün kazanmıştır. Prokonnesos mermeri İ.Ö.4.yy.da Ephe-

sos'un ünlü Artemis Tapınağı'nın sütunlarında ve Hlikarnessosos Satrapı Mauso-

los'un sarayında kullanılmıştır. Ayrıca Roma İmparatorunun mermer ihtiyacını 

karşılamada Prokonnesos önemli bir rol oynamıştır. Yalnız Ayasofya'nın değil, 

Romalıların medarıiftiharı Pompei'nin yapılarını bile süsleyen antik Marmara 

mermerinin çıkarıldığı ocaklarda bugün kullanılan ilerlemiş teknoloji, adanın 

kuzey yamacının tamamıyla oyulmasına yol açmıştır. Özellikle Türk 

hamamlarını donatan, dünyada bir marka niteliği taşıyan Marmara mermeri 

dışında dolomit ve kuvars ocakları da aynı üne sahiptir. 
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ada işleme tesisi, buzhane tesisleri açmasına rağmen, Gâvur Osman elinde 

sermaye bulunmadığı ve ‘iyi bir ığrıp’ donanımına sahip olamadığı için 

bu fırsatları değerlendiremez. Hatta iyi bir teknesi olsa İstanbul’a bile ba-

lık sevk edecektir. İstanbul burnunun dibinde, bağırsa sesinin duyulacağı 

yakınlıktadır. Yeterince av yapamayışlarını yoksul oluşlarına bağlarlar. 

Osman balıkçı arkadaşlarına serzenişte bulunur, denize sitem eder... Ama 

bunun daha birçok başka nedeni de vardır. Yine de umutlarını tüketmez, 

türlü çareler arar… “Ben bir iş arayayım kendime. Balık tükendi, biz de tüken-

dik. Bari boşuna kira ödeyip durma. Elin adamı üç tekneyi birden buyruğunda 

tutuyor. Bizim adalılığımıza sığmaz falan deme. Ver gitsin Et-Balık’ın tekne-

sini… Bir mermer takası yaptır… Şuradan buradan denkleştirip arsaya yatır. Ya 

da tatillerini geçirmeye gelenler için gezinti teknesi donat.” (Toy, 1977). 

O dönemde şimdiki gibi değildir Marmara Denizi ve tüm kıyılarımız. 

Balık boldur. Deniz henüz kirlenmemiştir. Balık sürülerini avlayacak ne 

yeterince tekne, ağ ve teknolojik cihazlar ne de balıkçı sayısı fazladır. Kı-

yılar balıktan kaynamaktadır. Bununla birlikte balıkçıların umudu hiçbir 

zaman balıktan, avdan, denizin bereketinden yana eksilmez. Ne motor, ağ 

teknik cihaz alacak kadar sermayeleri ne de bankadan kredi çekebilecek 

güçleri vardır. Umutlarını, adada yeni kurulan Et Balık Kurumuna bağla-

mışlardır. Bu yıllarda hükümetler balıkçılığın gelişmesi için bazı imkânlar 

sağlamaya başlar. Et Balık Kurumu da adada faaliyete başladıktan sonra 

balıkçılara kredi veriyor, tekne kiralatıyor, ağ, kurşun gibi aynı yardımlar 

dağıtıyor, konserve fabrikası, buzhane kuruyordu… (Arpa, 2015). Adada 

mevcut sekiz köyün çoğu balıkçılıkla geçinmektedir. Buna nazaran ‘depo’ 

adanın kalkınmasında büyük bir rol oynamıştır (Toy, 1977). 

‘Gâvur Osman’ mübadeleden önceki, Rumlarla birlikte denize çıktık-

ları, o güzel çocukluk günlerini yâd eder hep. Yardımlaşma, sevgi, birbir-

lerinin derdine ortak olacak kadar ayrı bedende bir can gibiydiler. Ayrı 

gayrıları hiç yoktu. Birinin evinde ne pişerse diğerine de gönderilirdi. Göz 

hakkına önem verirlerdi. Yıllar geçmiştir artık, adadan söküp atılalı beri. 

‘Gâvur Osman’ ne çocukluk günlerindeki o mesut günlerini ne de Rum 

komşuları ile denizdeki av günlerini unutur. O vakitler uskumru mevsi-

mini adalılar adeta bir seremoniye dönüştürürdü. “… Derken denizlerden 

haber gelir; Uskumru geliyor! Uskumru geliyor çığlıklarını işiten gebe hatunlar 

çocuk düşürür, Rum balıkçılar istavroz çıkarır, minarelerde müezzinler haykırır, 

askerler selam verir, meyhane müşterileri ayağa kalkar… Kalabalık heyecanla hay-

kırır… Yaşa, yaşa, bin yaşa!” (Hızlan, 2002). 
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Lazların adaya yerleştirilmesinden sonra düzenleri bozulmaya baş-

lar8. Rumlardan geri kalan evlere, mülklere, topraklara, mermer ocakla-

rına, hatta kayıklara bile gelip konarlar… Adada yaklaşık 35-40 yıl içeri-

sinde yaşanan iki büyük göç hareketi yerli halkın hayatını altüst eder. 

Önce mübadele ile kadim yerleşimciler; Rumların adadan çıkarılışları, ar-

dından buranın suyuna, iklimine, yaşantısına, üretimine ve komşuluk iliş-

kilerine fazlaca yabancı olan Karadenizlilerin boşalan topraklara yerleşti-

rilmeleri… Uzun yıllar dinmeyecek sorunlar, bunun da ötesinde duygu-

sal, sosyal ve kültürel uyumsuzluklar yaşatır. ‘Gâvur Osman’ bu uyumsuz-

luğu, içsel huzursuzluğunu şöyle dile getirir… “Ulan çıplaklar… Karade-

niz’in, bir ucundan gelirken ucu görünmez mal tapusuyla mı çıktınız yola? Uç-

kurunuz altın, keseniz gümüş mü doluydu? Yoksa mavzerinin namlusunda işle-

meli kurşun oynaşan eşkıya başımıydınız? Hiçbiri değil elbet… Bizden güçsüz… 

Bizden acınacak durumdaydınız. Aman ne güzel dedik. Hükümet Rumları kova-

ladı, insansız kalıverdiydik. Adamız şenlenecek… Örene dönen mahalleler dirilip, 

dikilecek. Dallarda çürüyüp dökülen zeytinler insan kursağına girecek… Dünya-

nın en güzel şarap bağları yeniden gülümseyecek… Akmayan suyumuz akacak. 

Dönmeyen çarkımız dönecek. İnsanımız olacak dedik. İnsanlarla kaynaşacağız… 

Parmağınızın ucuyla gösterdiğinizi size verdik. Elinizi vurduğunuz sizin olsun 

dedik. Nazlandınız… Başımızı sokacak dam, mısırımızı ekecek tarlam dediniz. 

Sonra bağlara el attınız… Boş evleri üstünüze çıkarttınız. Mermer ocaklarının 

başına kondunuz. Deniz ulaşımını üstünüze aldınız. Ada büyük, mermer bol, de-

niz verimli dedik. Onlara da bize de yeter dedik. Gurbetlik çekmesinler. Sılayı öz-

leyip dönemsinler dedik. İnsansızlığı biliyorduk biz. Yirmi otuz yıl öncesinin ma-

sallaşıp, kulaklarımızda yankılanmasını biliyorduk. O masaldan bize şimdi bir 

ören kalmıştı. Beli bükük evler. Dişi dökük sokaklar. Suyu kesik pınarlar. Dalı 

kırık ağaçlarla yaşaması güç bir yer. Tümü birbirinin yakını bir avuç insan. Dağ 

dağ yalnızlık. Deniz deniz korku. Bulut bulut umutsuzluk… Sizin gelişinizle 

                                                             
8 Başta Marmara Adası olmak üzere 1924 yılındaki Mübadele/Göç Antlaşması ile 

adalardaki Rumlardan kalan evlere ve diğer mülklere Girit göçmenleri ve Kara-

deniz Bölgesinden gelen aileler yerleştirilmiştir. Marmara Adası'nın doğusunda 

yer alan Topağaç Ovası o tarihlerde bir sıtma yuvası olduğundan, buradan arazi 

alanlar geçici bir süre daha kuzeyde bulunan Asmalı Köyüne yerleştirilmiştir. To-

pağaç Köyüne devamlı yerleşme 1928 yılında Yunanistan'dan gelen göçmenlerle 

başlamıştır. Ayrıca 1930'da Karabiga'dan gelen işçi ailelerine de bu köyde yer ve-

rilmiştir. Rize ve Çayeli'nden gelen aileler 1927 yılında adanın batısındaki Çınarlı 

Köyü'ne (şuan ki Çınarlı mahallesi) yerleştirilmiştir. Bunları daha sonraki yıllarda 

Ordu, Trabzon ve Giresun'dan gelenler izlemişlerdir. Aynı şekilde Sürmene'den 

gelen bir grup Asmalı Köyü'ne yerleşmiştir. Bunları da Bulgaristan'dan gelen göç-

menler takip etmiştir.  
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canlanan bir Ada yaşadık.  Ve her şeyi göz kırpmadan size adadık. Yetinmediniz 

ama. Kişinin demediniz, devletin demediniz. Herşeyi üzerinize geçirtmeye debe-

lendiniz. Hâlbuki biliyorsunuz. Biz buralıyız. Anam Kalambokidis’in kızıydı. Bi-

zim tok gözlülüğümüz sizin açlığınızı kabarttı. Bizim sevincimiz mal olup size 

aktı. Yine de bizi anlamadınız…” (Toy, 1977).  

Osman adanın bu yeni, gözleri bir türlü doymaz yerleşimcileri ile âşık 

atamaz. Osman’ın bir tek hayali vardır. Bankadan para çekerek donanımlı 

bir ığrıp9 takımına sahip olmak... “Şöyle istediğim gibi bir voli vursam… Bir 

kez ekmek parasının üstüne çıkabilsem. Atlarım İstanbul’a… Bir naylon serpme 

alırım.  Kullandıkça sağlamlaşsın cinsinden. Düğümlerini kurşunla bezerim. 

Burda oturup, delik onarmaktansa koyakları, dölekleri gezerim. Kaç kez balık alı-

rım yitirdiğim zamanda… Doldururum sandalımı. Çekerim Erdek’e. Kaç zaman-

dır, kamyonlara balık veriyor motorlar. Ankara büyümüş. Ankara akıllara dur-

gunluk verecek bir kent olmuş. Koca Karadeniz’in balığını çektiği yetmiyormuş 

gibi, Marmara’ya da el atmış… En yakın iskelelerde bizim Erdek. Buzlu kasalara 

doldurulan balıklar, kamyon kamyon Ankara’nın yolunu tutuyor. Kıyılı balıkçı-

lar gönendi diyorlar. Tümü motor taktı teknelerine. Tümü naylon ağlarla çekiyor 

balığı. Balık fiyatları arttı… Et Balık Kurumu buralarda fabrika açmaya başladı… 

Bir naylon serpmem olsa, doldururum teknemi. Varırım Erdek’teki kamyoncu-

lara. Üçe beşe bakmam. Satar, motora yatırırım elime geçeni. Çelik menteşeli bir 

de yeke taktım mı, kimse uskur suyuma yanaşamaz… İçinde buzluğu olan tek-

nemle. Ankaralı sen ucuzcusun arkadaş deyip,  İstanbul haline yollandım mı, sey-

reyle keyfini. Olmadı, Et Balık’ın fabrikasına veririm balıkları. Yoldan kazanırım. 

                                                             
9 Iğrıp: Dalyanlardan sonra balık avcılığında kullanılan en eski ve en büyük 

araçlardan biridir. Bizans döneminden beri şeklini ve büyüklüğünü korumuştur. 

Deniz dibinden bir parça üstte dolaşan balıkları avlamakta kullanılırken, manyat 

dipte bulunan balıkları avlamakta yararlanılır. Iğrıpların boyutları ve donanımı, 

yakalanacak balıkların büyüklüğü, balık avlanacak yerlerin akıntıları ve diğer 

özelliklere göre değişir. Iğrıplar a) Boğaz Iğrıbı; b) Marmara Iğrıbı ve Ada Iğrıbı; 

c) Palamut Iğrıbı; d) Açık Iğrıp (Göl Iğrıbı) şeklinde sınıflandırılır. Karadeniz’den 

Boğaza balık girdikten sonra bir bölümü Çanakkale Boğazı’ndan çıkar balığın 

diğer bölümü Adalar etrafındaki balık yataklarında ve volilerde kalırdı. O dönem 

Kavakların, Sarıyer’in, Beykoz’un balıkçıları, Adalar’da bu balık yataklarından 

avlanırlardı. Tayfalarına adada evler tutulur, iplik ağları sahilde bir daha ki ava 

kadar kurutulmaya bırakılıyordu. Bu balıkçılar tutukları balığın bir bölümünü 

tüm adalılara, esnafa karşılıksız dağıtırlardı. Millas (2014) Büyükada kitabında, 

esnafın hemen mangalda teneke kutu içerinde ateş yakarak bu gelen balıkları 

pişirdiğini anlatır.  
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Zamandan kazanırım. En önemlisi de ün kazanırım. Balıkların hası Gâvur Os-

man’ın ığrıbından gelendir derler... ” (Toy, 1977). 

Gâvur Osman’ın tek derdi iyi bir ığrıba sahip olmaktı. Bunun için de 

büyük bir ‘voli’ vurgununa denk gelmekti. Denizde büyük bir voli için iyi 

bir ığrıp en büyük hayaliydi. Bu hayalin altında iyi, saygın, adam yerine 

konulma özlemi vardır. Özlemi hep budur. Bunun yolu da iyi bir voliden 

geçmektedir. Osman’a göre saygınlık güzel giyinmek, en iyisinden laci-

vert takım elbiseleri çekmekti. Böylece bey olup, saygı duyulacak bir hü-

viyete bürünecektir. Hayali bu kadardır... Zira toplumda bir yer edinme-

nin yolu ona göre budur. Gâvur Osman biraz da kızgındır, İstanbul’un 

boğazın balık bolluğundan. Bu bol balık sürülerinin avlanamadığından, 

elinde hayal ettiği ığrıbın olmayışına hayıflanır. O yıllarda boğaz, Mar-

mara, Karadeniz kıyıları uskumru, lüfer, palamut sürülerinin bolluğun-

dan geçilmiyordu (Ulman vd, 2020). Osman bu balıkların akıp gitmesine 

gönlü razı olmuyor, içi yanıyordu. Yine de umudunu sahip olmayı hayal 

ettiği ığrıba, ığrıpla avlayacağı bol uskumru sürülerine bağlamıştı...  

Bugün, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren tümüyle denizlerimizde git-

tikçe azalarak yok olma sürecine giren kolyoz uskumru sürülerinin 

1960’lı, 1970’li yıllardaki bolluğu birçok deniz insanının; balıkçının 

umudu, geçim kapısı, geleceğiydi. Üstelik Et Balık Kurumu da konserve-

ciliği geliştirmek için balıkçılara türlü türlü destekler sağlıyordu. O yıl-

larda uskumrunun bir ada balıkçısının hayatındaki yeri yaşam kavgasının 

adıydı. Bu kavgada Gâvur Osman gibi yoksul balıkçılar bütün umutlarını, 

geleceklerini hepten denize bağlamışlardı… Bu sebeple Osman için balık 

tutmak bir şanssa, bu şansı yakalamak da güçlü bir ığrıba sahip olmaktı… 

Adanın Dört Kuşaktır İhtiyar Balıkçısı: Engin Reis 

Uzun yıllardır Marmara Adası, Merkez Balıkçı Kooperatifi Başkanlı-

ğını yürüten ve bugün 73 yaşında olan (1949 doğumlu) Engin Algan, dört 

kuşaktır adada balıkçılık yapan, adanın eski sakinlerindedir. Engin Reis 

ada balıkçılığının dünü ve bugünün canlı tanığıdır. Engin Algan’ın dedesi 

Mehmet Reis aslen adanın Müslüman ahalisindendi. Marmara Adası İs-

tiklal Harbi’nde eşkıya çetelerinin saldırı ve yağmalarına uğramış, geride 

kalan Türk nüfus ise can güvenliği endişesi ile Marmara Denizi’nin güney 

kıyılarında, daha güvenli olan Çanakkale iline bağlı Karabiga köyüne göç 

etmek zorunda kalmıştı. Bu zorunlu göç tam iki buçuk yıl sürmüştü. Mar-

mara’da yaşayan Rumların 1922 yılı yaz başlangıcında adayı terk etmele-

riyle birlikte; ada yerli eşkıyalar tarafından saldırıya uğramıştı… Bütün 

evlerin çatılarındaki kiremitler dahi alınmış, kapı ve pencereler sökülmüş, 
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mağazalardaki şarap fıçıları ve tuzlu balıklar, kısacası, taşınabilecek ne 

varsa yağmalanmıştı. Ancak 1925 yılı ‘kestane karası fırtınası’nda Marmara 

Adası’na geri dönebilen Türkler adeta hayalet bir kasabayla karşılaşmış-

lardı. Mehmet Reis’in de bütün malı mülkü yağmalanmış, geriye viraneye 

dönmüş bir ev kalmıştı. Engin Reis’in babası ‘Paşareis’ lakaplı İbrahim Reis 

işte bu zorunlu göç yıllarında 1923’de Karabiga’da dünyaya gelmiştir. 

Dede Mehmet Reis balıkçılığı yakın komşuları Rum balıkçıların ya-

nında öğrenmişti. Osmanlı idaresindeki yıllarda adadaki balıkçılık tü-

müyle Rum tebaanın elindeydi. Bu durum 1924’lerdeki büyük göç (müba-

dele) ile bozulmuştu. Adanın o yıllardaki en önemli geçim kaynakları 

Rumlardan geri kalan şaraplık üzüm bağları ve zeytincilikti. Balıkçılık ise 

tamimiyle boş kalmıştı… Engin Reis’in dedesi Mehmet Reis İstiklal Harbi 

öncesinde balıkçılığı yakın Rum komşularından öğrenmişti. Adanın batı 

tarafında, havanın iyi olduğu günlerde Rum balıkçıların denize attıkları 

ığrıplarını çekmelerinde onlara el atıp, yardımcı olurdu… Ali Reis böyle 

böyle Rum balıkçılarla ahbaplığını ilerletip, bir taraftan da ığrıpçılığı kap-

mıştır. Bu işin maharetlerini, inceliklerini bu eski/kadim denizcilerden öğ-

renmiştir… Ağ donatmayı, ağ atmayı, avcılığın has/güvenli zamanını…  

Rum balıkçıların av dönüşü kayıkhanelere yaklaştıktan sonra, karıla-

rının, genç gelinlerin, yetişkin, güzel Rum kızlarının rengârenk kalyonları, 

çırnıkları nasıl kapıp temizlediğine, ağları elden geçirip, onları nasıl bir el 

becerisi ile onardıklarına, gece avı için fenerin yağını, gaz lambasının fiti-

lini, hâsılı tüm hazırlıkları nasıl bir şevk ve gayretle yaptıklarına hep hay-

ranlık duymuştur… Delikanlılığının en azgın zamanıydı ve gözünü bu-

daktan sakınmazdı. Güz ortalarında esmeye başlayan ‘kestane karası fırtı-

nası’, şubatın sonlarına doğru patlak veren ‘Zemheri fırtınası’nın tehlike-

sini, dalgalarla nasıl mücadele edileceğini, denizde ayakta kalabilmenin 

inceliklerini hep bu erbap, eski deniz insanlarından öğrenmişti… En yakın 

dostu da adanın en gözü pek reisi, denizcilerin kurdu ‘Kırbaki Reis’di… 

‘Kırbaki’ mübadeleden sonraki yıllarda, adadan ayrılıp Yunan adalarına 

göç ettikten sonraki uzun yıllar boyunca da eski Türk dostları ile irtibatını 

hiç kesmemiştir. Engin Reis dedesi ile ilgili eski anılarını şöyle dile getir-

miştir. “En yakın ahbabımız ‘Kirman Reis’ mübadeleden sonra Ada’dan kopup 

gitmesine rağmen 1960’lara kadar, adanın yeni yerleşimcileri ile irtibatını kesme-

miş, ığrıpçılığın bütün inceliklerini babam ‘Paşareis’e aktarmış, birlikte Marmara 

Adası’ndan Ege adalarına tuzlu balık sevkiyatı yapmışlardı… O yıllarda bir ge-

cede bir ığrıp teknesi ile 15-20 ton civarında kolyoz avlardı. Ben o yıllarda henüz 

10-12 yaşlarındaydım ve babamla birlikte ığrıpçılık yapıyorduk.  1965’lerde adada 

da en çok 7-8 ığrıpçı vardı. Bizim ailede onların başında geliyordu. Avladığımız 
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kolyozu İstanbul’a veya Bandırma’ya sevk ediyorduk. Elimiz para görmeye başla-

mıştı…  Uskumru balığı daha değerliydi ve kolyoza göre daha az av verirdi. Bu 

nedenle kolyoz balığı tuzlanarak fıçılarla birlikte uzak diyarlara satış için depola-

nırdı. Uskumru ise daha çok çirozluk olarak değerlendirilirdi.” (Engin Algan ile 

15 Temmuz, 2022 tarihinde gerçekleştirilen söyleşi).  

Bu gelişmeler karşısında hem kolyoz uskumru hem de kılıç balığını 

daha iyi şartlarda değerlendirmek için ‘Paşareis’ (Fotoğraf 7) 1970’lerde 

adada ilk balıkçı kooperatifinin temelini atmıştır. Balıkçılığın ve balıkçıla-

rın gelişmesine bu yönden katkı sağlamıştır. Kooperatifin işlettiği buz-

hane sayesinde özellikle ada balıkçıları tarafından avlanan kılıç balıkları 

daha iyi koşullarda pazarlanabilmiş, balıkçı manavcılara/kabzımallara 

karşı ekonomik çıkarlarını daha iyi koruyabilmişti. ‘Paşareis’ 2006 sene-

sinde, 83 yaşında vefat ettiğinde arkasında çok faydalı işler bırakmıştı. Ko-

operatifin ortak sayısı 68’i bulmuş, ortakların tamamı aktif olarak mesleki 

balıkçılıkla hanelerini geçindirmeye muktedir olmuştur…  

   

Engin Reis (solda) ve ‘Paşareis’ lakaplı babası İbrahim Reis.  1960'lı yılların 

ikinci yarısı (1968). Sardalye avından dönen beş çiftli/kürekli kancabaş balıkçı 

teknesi. Kasalanan sardalye avı Ada rıhtımından karaya çıkartılıyor (Marmara 

Adası Balıkçı Kooperatifi Başkanı Engin Algan’ın aile albümünden sağlanmış-

tır, Temmuz, 2022) 

Çirozun Artık Eski Tadı Yok! 

Marmara Adası bir zamanlar bölgedeki diğer balıkçı yerleşimleri; İs-

tanbul’un yakın çevresi, Çanakkale, Gelibolu, Bozcaada, eskilerin özlemle 

andığı, artık pek bulunmayan, bulunsa da eski tadı alınamayan çiroz 

atölyeleri ile doluydu. Çiroz Yunanca ‘ksiros’tan gelmektedir. Ksiros; 

kuru, yağsız demektir. Çiroz esas olarak uskumrudan yapılmaktadır. 

Marmara kıyısının eski, kadim yerleşimcileri Rum balıkçılar tarafın-
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dan kurulan ağ dalyanlarda, kasımdan mart sonuna kadar bol mik-

tarda uskumru avlanılırdı. İstanbul Balıkhanesinin Osmanlının son 

dönemindeki müdürü Karekin Deveciyan, 14 Nisan ile 1 Haziran arası 

tutulan, yağsız uskumruların ‘çirozluk’ olduğunu söylemektedir (De-

veciyan, 2006). Zira yumurtalama döneminden sonra zayıflayan us-

kumruların yağı düşmektedir. Haliyle de kurutmaya elverişli hale gel-

mektedirler. Tabii bir uskumruyu çiroza dönüştürmek kolay değildi. 

Deniz suyuyla yıkanması, temizlenmesi, tuza basılması ve asılıp kuru-

tulması gerekiyordu. Döneminin yemek yazarı Sermet Muhtar Alus, 

bir yazısında Rumca adı ‘skumri’ olan uskumrudan yapılan çirozu 

şöyle tarif etmektedir: “İsmi çiroz, bedavasına da ucuz, fakat o kuru, kavruk 

hale gelinceye kadar ne külfetlere katlanılıyor. Kulağından bağırsakları çekilir 

çekilmez denizde yıkanacak, tuzlanacak; tepesi köşe, yanları merdiven basa-

makları gibi çıta çıta sırıklara asılıp güneşlendirilecek. Yağmur mu serpiyor, 

hemen hepsini toplayıp kapalı bir yere taşınmazsa, yani tatlı su değerse kurt-

landığı andır. Hava açınca gene yerlerine nakl-i mekân” (Alus, 2021). Ne 

emek değil mi? Hepsi de o zamanlar birkaç kuruşa satılan çiroz içindi.  

1932 ve 1933 yıllarında boğazda öyle bol uskumru olmuş ki, us-

kumrunun fiyatı düştüğü gibi çiroz da iyice ucuzlamıştı. Dört çirozu 5 

kuruşa satar olmuşlar. Yine o yıllarda, ta Amerika’ya dek, birçok ül-

keye milyonlarca çiroz ihraç edilmiştir. Milyonlarcası ihraç edilecek 

denli bol olan uskumru nasıl oldu da yok oldu? Cevabı o ‘bolluk’ta saklı 

olsa gerek. Bilhassa 1965’e kadar yanlış avlanma tam gaz devam etmiş. 

Marmara Denizi’nin kirlenmesi de ayrıca çok engelleyici olmuştur. 

1960’lardan itibaren kademeli olarak uskumru azaldıkça istavritten ya-

pılır olmuş çiroz. Ona çiroz değil ‘liliga’ denirmiş esasen. Haliyle tadı 

tuzu değişmiş çirozun. Doğal olarak o bolluk olmayınca fiyatı da art-

mıştır çirozun (Fotoğraf 8) (Alus, 2021).  

 

Marmara Adası sahillerinde 1940’larda uskumrudan çiroz yapan balıkçılar 

(EBK, 1962). 

https://www.canyayinlari.com/istanbul-un-gecmis-gunlerinde-yeme-icme-9789750749070
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Çiroz mart-nisan aylarında kurutulan bu meze ya da Refik Halid’in 

tanımlamasıyla ‘çerez’, yaz mevsiminde yemeye hazır olurmuş. O nedenle 

yaz gelince akla düşen yemeklerin başında geliyordu. Artık çiroz yapacak 

uskumruyu denizlerimizde, özellikle Marmara Denizi’nde bulamıyoruz. 

Refik Halid’in çiroz hakkındaki korkusu, iştahı çok açtığı için, ‘halk çerezi’ 

olmaktan çıkması idi. “Çirozu satın almak her kesenin kârı ise de, onun açtığı 

iştahla başa çıkmak değme yiğidin kârı değildir.” (Karay, 2014). Tamamen ha-

yatımızdan çıkacağını herhalde hayal edememişti… (Bağış, 2018). Uskum-

rudan yapılma çirozu lezzetiyle tüketebilmek için, ilk elinize aldığınızda 

tahta parçasına benzer bir sertliği ve görünüşü olduğundan, bir iki dakika 

ateşte dağladıktan sonra, kafa, kılçık ve kuyruğunu atıp bir-iki saat sir-

kede bekletmek yeterli olur. Daha sonra sirkeden çıkarıp, üzerine taze 

sirke döküp, dereotu koydunuz mu, işte size klasik çiroz ‘çerezi’... Çirozun 

çok sivri, tuzlu, sirkeli tadını şarapla dengelemek zor ama çiroz, rakıyla en 

iyi giden mezelerden biridir (Bağış, 2018). 

Kılıç: Sadece Bir Balık Değildir. Umuttur, Aşktır, Öfkedir… 

Deniz ve balık yazarı Yaman Koray Marmara Adası’ndaki balıkçı-

ların yaşamını ele aldığı Deniz Ağacı adlı romanında (Koray, 2020) 

okuru 1960 yılına, Marmara Adası’ndaki yoksul balıkçıların dünyasına 

götürür. Birkaç aylık kılıç sezonu adadaki bütün dengeleri altüst eder. Kı-

lıç, sadece bir balık değildir. Bir umuttur, aşktır, öfkedir; yani hayattır. ‘Ka-

lasa’ çıkan balıkçılar ellerindeki zıpkını kılıca değil, kör talihlerine, içle-

rinde kalmış ukdelere, ille de yüreklerine fırlatırlar10. Deniz de en az kara 

kadar mücadele gerektirir. Aşkları deniz gibidir; âşıklarıysa balık… Belki 

                                                             
101970’li yılların ortalarına kadar Nisan-Mayıs-Haziran ayları Marmara De-

nizi’nde ‘zıpkın’ ile yapılan bu av, günümüzde artık sadece Ege Denizi’nin kuze-

yinde ve Gökçeada dolaylarında yapılmaktadır. Ekonomik getirisi yüksek olan 

Kılıç balığı avı Adalılar için aynı zamanda bir geleneği de yerine getirmekti. Sa-

bah erkenden avlanmak üzere denize açılınır, akşamüzeri güneş sularla buluş-

maya başladığında limana dönülürdü. Eskiden 6-7 metre boylarında sandallar ile 

yapılan Kılıç avı, zamanla, motor gücü daha yüksek ve ebatları daha büyük ba-

lıkçı tekneleriyle yapılmaya başlandı. ‘Zıpkın’ ile kılıç avına gidecek teknenin özel 

bir donanıma sahip olması gerekmekteydi. Teknelerin baş tarafına bir trampleni 

andıran, boyları 8-10 metreyi bulan ‘kalas’lar monte ediliyor, ‘payanda’ adı verilen 

desteklerle sağlamlaştırılıyordu. Kılıç avcılığında önemli bir kural vardı. Bütün 

balıkçılar bu kurala uyardı. Kalas’a çıkmış adamın balığına dokunulmazdı. Yani 

kılıç balığını görüp zıpkın atmak için kalas üzerine çıkılmış ise balık, onu ilk gö-

rene ait kabul edilirdi. Başka bir tekne o balığa doğru hamle yapmaz, başka bir 

balık avlamak üzere yoluna devam ederdi (Yücel, 2015). 
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de onun için tekne isimleri bunca dertlidir; ‘Kısmet’, ‘Kaderim’… (Koray, 

2020). ‘Deniz Ağacı’nda yer, Erdek yakınlarında bir köydür. Daha doğrusu 

adalarıyla, deniziyle tüm Marmara’dır. Hayırsız Adası, Fener Adası, Mar-

mara Adası, Ekinlik Adası, Kapıdağ yer yer roman kişisi gibi gelir geçer 

olayların içinden. Geçim denizdendir, balıktandır. İlla da kılıç balığın-

dan… Kılıç büyük bir balıktır, değerlidir, saldırgandır (Güner, 2014). Ro-

mandan anlaşıldığına göre o dönemde kılıçbalığı dönemde Marmara’da 

boldur11.  

‘Deniz Ağacı’nda Erdek yöresinde denizin ve deniz insanlarının zorlu, 

çatışmalı, inişli çıkışlı yaşamı anlatılırken, dönemin Demokrat Parti izlen-

cesiyle beslenen sınıfsal yapısı, insan-insan ilişkileri de yansıtılır. Fuat 

Reis, yörenin en güçlü adamlarındandır. Çok partili rejime geçilmesiyle 

iktidar olan Demokrat Parti, kendi tek parti rejimini kurmayı amaçlar. 

Fuat Reis DP’nin balyozudur. Parti olanaklarıyla devleti sömürdükçe, 

yoksulların tepesinde her şeyi yapmayı kendine hak gördükçe, acımasız-

laştıkça varsıllaşır. Varsıllaştıkça partideki gücü artar. Bu sınıfsal çatışma 

ortamı bir aşk öyküsü üzerinden işlenir (Akın, 2008). Yaşamın alın teri de-

mek olduğu balıkçıların günleri kılıç avıyla geçer. Köyün kahvesinde ye-

niden yeniden kılıç anıları anlatılır. ‘Deniz Ağacı’ndaki kılıç avı sahneleri 

az rastlanır üstünlüktedir ve çok etkileyicidir. Av sahnelerinin ayrıntıla-

rındaki zenginliğin yarattığı görsel güçtür ki sinema filmi için öneri alma-

sını sağlar. Romanda sinematografik nitelik çok yoğundur. ‘Deniz Ağacı’ 

romanı 1974 yılında ‘Kanlı Deniz’ olarak filme alınmıştır (Fotoğraf 9).  

                                                             
11Marmara denizinde kılıçbalığı avcılığı: 1900'lerin başında Boğazda kılıçbalığı 

dalyan ağları (Deveciyan, 2006), Marmara denizinde ise 1930’lu, 40’lı yıllarda pa-

rakete ağları ile avlanmaktaydı (Artüz, 1958). 1935-1952 yılları arasında İstanbul 

balık pazarın yılda 100 ve 350 ton kılıç balığı işlenmiştir (Türkmen, 1953).  Mar-

mara denizinde 1967'den 2016'ya kadar son 50 yılda rapor edilen av miktarlarında 

% 99.9 azalma meydana gelmiştir. 1920'lerin zıpkın ile başında bir günde her biri 

200 kg’ın üzerinde, ortalama 20, maksimum 40 kılıç balığının avlandığı rapor edil-

miştir (Ulman vd, 2020). Marmara denizinde en bol kılıçbalığının 1940’larda av-

landığı rapor edilmiştir. Boğaz ve Marmara denizinde 1970’li yılların sonunda 

kıyı balıkçıları tarafından avlanan kılıçbalığı avı yılda 3 ile 5 arasında gerilemiştir. 

Yanlış avcılık politikaları nedeniyle kılıçbalığı avı Karadeniz ve Marmara’da gü-

nümüzde artık ticari olmanın ötesinde ‘Kritik Tehlike Altında’ tür listesinde koru-

nan türler arasında yer almıştır (Ulman vd, 2020).   
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Fotoğraf 9. Koray Yaman’ın ‘Deniz Ağacı’ romanından esinlenen ‘Kanlı Deniz’ 

filmi, Marmara Adasındaki kılıç avlayan balıkçıların hayatını anlatmaktadır 

(Zengin, 2021). 

Sona Doğru 

Bu araştırmanın konusunu oluşturan Marmara Adası’nın geçmiş ba-

lıkçılığı üzerine şimdiye dek yapılmış hemen hemen kapsamlı bir çalışma-

nın bulunmamasına karşın, Marmara Adası’ndaki balıkçılık ve balıkçıla-

rın hatıraları, kısa hikâyeler; anekdotlar, edebi metinlerdeki ada hayatı ve 

doğrudan adadaki eski balıkçılarla yapılan birebir görüşmelerden yola çı-

kılarak bütüncül bir metin ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle balık-

çılar, geleneksel avcılık yöntemleri, balıkçılığın ekonomik yansımaları ve 

adanın balıkçılık açısından dönemsel değişimi ve gelişimi çerçevesinde 

konu detaylandırılarak, ana kavramdan uzaklaşılmamaya gayret gösteril-

miştir. 1970’li yılların sonuna kadar gerçekten çok zengin bir balıkçılık ha-

yatına sahip Marmara Adası; ülkemizin diğer önemli balıkçılık yerleşim-

leri gibi, 1980’li yıllardan itibaren balıkçılık giderek gerek iktisadi gerekse 

de kültürel açıdan önemini yitirmeye başlamıştır. 1980’li yılların başı 

adeta sonun başlangıcı olmuştur.  

1980’li yıllara gelinceye kadar Marmara Denizi ve tüm kıyıları şimdiki 

gibi değildi. Balık bol, ekosistem henüz bozulmamış, deniz kirlenmemişti. 

Ada halkının önemli bir kısmı geçimini balıkçılıktan sağlıyordu. 1980’lere 

gelindiğinde ada balıkçılarının en eski ve en önemli balıkçılığını oluşturan 

kolyoz ve kılıç ticari öneme sahip balık türleri ekonomik önemini kaybet-

miştir. Ancak denizdeki bu bolluk ve bereket yılları; Türkiye’deki eko-

nomi politikalarının 24 Ocak 1980’deki ‘pazar ekonomisi’ne geçiş ile birlikte 

yerini kıt günlere bırakmıştır. Marmara bölgesindeki nüfus yoğunluğu, 

artan fabrika atıklarının denize boşaltılması, kentleşme aynı zamanda bir 

iç deniz oluşu ve balıkların göç yolu üzerinde olması sebebiyle balık stok-

larında sıkıntı baş göstermeye başlamıştır. Gerek kılıç gerekse lüfer, kol-

yoz/uskumru gibi ekonomik getirisi yüksek olan balıkların avcılığı 
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1980'lerden itibaren gözle görülür şekilde azalmıştır. İllegal trol avcılığı-

nın kontrol altına alınamayışı, aşırı ve kontrolsüz avcılık Marmara De-

nizi’ndeki uskumru populasyonun tükenmesine bağlı olarak kılıç popu-

lasyonunun da kaybolmasına yol açmıştır (Zengin vd, 2017; Zengin, 2019). 

Bu şekilde Marmara Denizi günden güne o eski verimli balıkçılığına veda 

etmiştir. 1960'lı yıllarda en verimli dönemini yaşayan balıkçılık, adada ba-

lık konserveciliğinin yapılmasında etkili olmuş, ancak günümüzde balık-

çılığın eski etkisini kaybetmesi yüzünden konservecilik de yok olmuştur.  

1974 yılında Yaman Koray’ın ‘Deniz Ağacı’ romanından uyarlanan 

‘Kanlı Deniz’ filminde bir zamanlar uskumrudan kılıç balığına, istavritten 

palamuta, her çeşit balığın bolca çıktığı Marmara Adası, Gündoğdu 

Köyü’nde bir aşk hikâyesi arkasında balıkçıların zor hayatlarından da ke-

sitler yansıtılır. Filmdeki adıyla Ahmet (Tarık Akan) annesine, Mar-

mara’da balık kalmadığından yakınır. Aralarında şöyle bir diyalog geçer;  

‘-Havalar iyi gitse bari çırpıntı, rüzgâr oldu mu, balık iyice dibe kaçıveriyor, 

milletin de boynu bükülüyor ana. Zaten trolcüler balık bırakmadılar Marmara’da. 

Uskumru tükenince kılıç da kesiliverdi. 

-Allah’ın balığı tükenmez yavrum. 

-Tükenir ana tükenir, hatırla babamın zamanında böyle miydi? 

-Evet, çok bolluktu Allah için çok...’ 

Aradan tam 45 yıl geçmiştir. Şimdi o filmin çekildiği Gündoğdu 

Köyü’nde başka bir ‘savaş’ var. Bugün balık değil sadece, balıkçılar da va-

rolma savaşı veriyor. Marmara Adası Gündoğdu Köyü’nde yaşayanlar 

zeytincilik ve balıkçılık yaparak hayatlarını kazanıyor. Artık türü ve mik-

tarı azalsa da adanın koylarında çıkan balıklar geçim kaynakları. Ancak 

şimdi Marmara Adası merkezli bir şirket koylara midye çiftliği kuruyor. 

Gündoğdu Köyü’nün hemen yanında, insanların denize girdiği, toplanan 

zeytinin teknelerle taşındığı, olta ile küçük balıkçılık yapılan Kablo Koyu 

başta olmak üzere yan yana üç koy midye çiftliği oluyor. Koylara girmeyi 

imkânsızlaştıran çiftlikler için yöre balıkçıları ve diğer paydaşların tüm 

itirazları boşa çıkmış ve devlet buna izin vermiştir… Balıkçılar; ‘midye çift-

likleri, koylara girmemizi ve tek geçim kaynağımız olan balıkçılık yapmamızı en-

gelliyor.’ demesine karşın 45 yıl öncesinden beri ‘Marmara’da balık tükendi’ 

deniyordu’ (Şener, 2019).  

Günümüzde Marmara Adası’nda kıyı balıkçılığının hedeflediği baş-

lıca türler; derinsu pembe karidesi (çimçim), istavrit, karagöz, hamsi, ısta-



408 

 

koz-böcek, işkine, lüfer, palamut, sardalyedir. Kılıçbalığı artık Mar-

mara’da görülmediği için, Marmaralı balıkçılar tarafından döneminde 

(Nisan-Haziran) Gökçeada civarında (Saroz Körfezi) zıpkınla avlanmak-

tadır (Akyol vd, 2009). Bugün bir zamanlar adanın simgesi haline gelen 

‘kalasla kılıç balığı avcılığı’ Marmara Adası dâhil bütünüyle Marmara De-

nizi’nde tarihe karışmıştır. Adalı çok az sayıdaki balıkçı, bahar aylarında, 

Saroz Körfezi açıklarında, Kuzey Ege’de eski usulle; kalasın uçunda zıp-

kın atarak kılıç avcılığını inatla sürdürmektedirler. Enön (2003), Marmara 

Adaları’nda en karakteristik tür olarak karagöz balığını işaret etmiştir. Bu, 

kayalık kıyıların özel bir balık türü olup, su altındaki kaya blokları ara-

sında 20 metrenin altında yaşayan kalabalık bir topluluğu meydana geti-

rir. Aynı kayalık ortam içinde mercan, işkine, kupes, izmarit, sinarit gibi 

türler de bulunur. Kayaların yoğun yosunla kaplı olduğu kıyılarda ise ke-

fal sürüleri göze çarpmaktadır. Bunlar dışında ada civarının diğer önemli 

türlerini ise yazar, süngerler, midye, yengeç, ıstakoz, pavurya, karides, 

sardalye, gümüş balığı, tekir, çipura, kırlangıç, iskorpit, dil, pisi, lapin, kal-

kan vb. olarak ifade etmiştir. Enön (2003), ayrıca adada 1900’lü yıllarda 

kolyoz için yapılan ığrıp balıkçılığının detaylarından bahsetmiştir. Bu ığ-

rıp balıkçılığı, bugün Marmara Denizi’nde kullanılan derinsu manyat ba-

lıkçılığı ile aynı özelliktedir ve bu balıkçığın geçmişten günümüze devam 

ettiğinin bir işaretidir (Zengin vd, 2004). Buradaki fark, günümüzde çıra-

ların ve pompalı petrol lambalarının yerini bataryalı elektrik kaynakları-

nın almış olmasıdır (Akyol vd, 2009). Marmara Adası Su Ürünleri Koope-

ratifi 1982 yılında kurulmuştur. 2000'li yılların başındaki ortak sayısı 

61’dir. Ortaklarının balıkçılıktan başka gelir kaynağının %10’u zeytincilik-

ten gelmektedir. Kooperatif ortakları ticari açıdan karidesin yanı sıra pa-

lamut, lüfer/çinekop, sardalye, hamsi, iskorpit, kırlangıç ve dil avcılığı 

yapmaktadır.  

Balık stoklarındaki radikal düşüşlere karşın aynı sürçte Marmara 

Adası balıkçıları 1980’li yılların başından itibaren giderek ticari önemi art-

maya başlayan ve Güney Marmara Bölgesinde (Bandırma, Çanakkale, 

Bursa) derinsu pembe karidesi avcılığına dayalı olarak; özellikle ihraç açı-

sından önemli sayılabilecek bir sektör doğmuştur (Zengin vd, 2004). 

Adada Engin Algan’ın yönetimindeki balıkçı kooperatifi tümüyle karides 

avcılığına yönelmiştir. Algarna ile karides avcılığı balıkçılar için kayda de-

ğer bir gelir kapısı oluşturmaya başlamıştır. Karides stokları günümüzde 

Marmara’daki bentik organizmalar içerisindeki en önemli ticari kaynakla-

rın başında yer almaktadır (Zengin vd, 2004). 1970’li yılların öncesinde bu 

türün avcılığı geleneksel av araçları ile yapılmaktaydı ve yeterince verim 
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elde edilemiyordu. Birim çabadaki av miktarını arttırmak amacı ile 1970’li 

yılların başında (1969-1970 av döneminde) ilk olarak Deniz Bilimleri Uz-

manı İlhami Artüz tarafından Tekirdağ Şarköy’de algarna ile avcılığı baş-

latılmış ve buradan tüm Marmara’ya yayılmıştır (Artüz, 1969). İlk yıllarda 

tek tekne ile çekilebilen algarna ağları kullanılırken, 1990’lı yılların başın-

dan itibaren ticari değerinin de artması ile birden fazla ağın kullanılması 

(2 ile 5 arasında değişen) giderek yaygınlaşmıştır. Ülkemizdeki karides 

avcılığı ticari anlamda esas olarak 1980’li yılların başından itibaren artarak 

devam etmiştir (Zengin vd, 2004). Balıkçı sayısı 2000’li yıllardan itibaren 

artarak çoğalmıştır. Bugün 70 yaşını deviren ve hala aktif olarak balıkçılık 

meseleleri ile uğraşana Kooperatif Başkanı Engin Algan’ın dördüncü ku-

şaktan iki oğlu, ailenin geleneksel balıkçılığını birlikte sürdürmektedir. 

Karides avcılığından elde etikleri gelir ile yaşamlarını idame ettirmeye ça-

lışmaktadırlar…  

Marmara Adası gerek tuzlu balık ihracatı gerek konserveciliği ile 

1980’lere kadar önemli bir balıkçılık merkeziydi. Adada bulunan buzhane 

vasıtası ile avlanan her türlü balık bozulmadan saklanır, taze bir şekilde 

en yakın limanlara ulaştırılırdı. Halkın en büyük geçim kaynağı balıkçı-

lıktı. Marmara denizinin günden güne kirlenmesi ve balık stoklarının 

hızla düşmesiyle tuzlu balıkçılık ve konservecilik de giderek her geçen yıl 

azalmaya başlamıştır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra adalılar için ekmek 

kapısı olan ‘mağazalar’ iş yapamaz hale gelmiştir. Günümüzde yok olmak 

üzere olan bir zanaatın son temsilcisi olan ‘Eray’ markası sınırlı sayıda da 

olsa üretimine hâlâ devam etmektedir. 
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