
T. C. 

İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı 

Doktora Tezi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Popüler Roman 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hazırlayan: 
Veli Uğur 

 
Öğrenci Numarası: 

2502030188 
 
 
 
 

Tez Danışmanı:  
Prof. Dr. M. Fatih Andı 

 
 
 
 
 
 

İstanbul 2009 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

 
 

ÖZ 

Araştırmamızda 1980 sonrası Türk edebiyatında popüler romanın gelişimi 

incelenmektedir.  İlk bölümde “popüler kültür” ve “popüler edebiyat” terimlerinin 

kavramsal çerçevesi çizilerek, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde konuyla 

ilgili olarak geliştirilen kuramlar incelenmektedir. İkinci bölümde, popüler 

edebiyatın Batı’da ve Türkiye’deki gelişimi üzerinde durulmaktadır. Metin 

okumalarına ayrılan üçüncü bölümde ise 1980’den sonra yazılan popüler edebiyat 

ürünleri aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılmakta ve incelenmektedir: Aşk, bilim 

kurgu, fantastik, polisiye, hidayet, korku, casus, siyasal kurgu ve popüler tarihi 

romanlar. Her başlık altında değinilen romanların ait oldukları alt türe yapmış 

oldukları katkı ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Bütün gözlemlerin ışığında, 

çalışmamız 1980 sonrasında popüler Türk romanının her türünde nitelik ve nicelik 

açısından öteki dönemlerle karşılaştırıldığında belirgin bir gelişme gösterdiğini 

ortaya koymaktadır.   

 

ABSTRACT 

This study examines the development of popular novel in Turkish literature 

after 1980. The first part draws a conceptual framework for the terms “popular 

culture” and “popular literature” and reviews the relevant theories developed in 

Europe and the United States. The second part deals with the development of 

popular literature in the West and in Turkey. The third part, which is devoted to 

textual readings, classifies and examines the works of popular literature written after 

1980 under the following titles: love, science fiction, fantastic, detective, revelation, 

(conversion to religion)  horror, spy, political fiction and popular historical novels. 

Under each title is a detailed discussion of how the novels covered contribute to the 

development of the sub-genre they belong to. Under the light of all the observations, 

the study makes it clear that after 1980, all the subgenres of popular Turkish novel 

have made considerable progress both qualitatively and quantitatively, when 

compared to earlier periods.     
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ÖNSÖZ 

 

 Popüler edebiyat dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun süre boyunca 

ihmal edilmiş bir alandır. Batılı ülkelerde son kırk yılda popüler edebiyata bakış 

değişmeye başlamıştır. Ülkemizde ise bu konuda yapılan çalışmalar henüz çok 

yetersizdir. Türkiye’de popüler edebiyatın geçmişi, bazı türlerde, 19. yüzyıla kadar 

gitmektedir. Aşk, polisiye, tarihi roman gibi türlerdeki eserler halk tarafından büyük 

beğeni ile okunmuş ancak akademik camia bu konuya yeterli ilgiyi göstermemiştir.  

 1980’li yıllardan itibaren popüler edebiyata dâhil edilebilecek olan eserlerin 

sayısı giderek artmış, kimi eserler ise satış rekorları kırmıştır. Nicelikteki artışın 

yanında nitelik olarak da bu dönemdeki eserlerin büyük gelişme kaydettikleri 

gözlenmektedir. Bu dönemde akademi içinde ve dışında popüler edebiyat üzerine 

yapılan çalışmalar artmaya başlamıştır.  

 “1980 Sonrası Türk Edebiyatı’nda Popüler Roman” adlı bu çalışmada 

öncelikle popüler kültür ve edebiyat kuramları incelenmiştir. Böylece popüler 

edebiyata dair yapılacak araştırmaların kuramsal alt yapısına katkıda bulunulmuştur. 

Tez çalışmasının ilerleyen kısımlarında ise Türkiye’de popüler edebiyat türlerinin 

1980’li yıllardan itibaren gelişimi örnek metinler üzerindeki incelemelerle ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.  

 Tez çalışmasının hem kuramsal hem de örnek metin kısmı bir arada olduğu 

için incelenmesi gereken kaynak sayısı büyük ölçüde artmıştır. Bu büyüklükte bir 

çalışmayı yaparken özellikle eşim Deniz Uğur’un büyük desteğini gördüm. Ona 

büyük minnet borçluyum. Çalışmalarım sırasında sürekli olarak bana moral ve umut 

veren şair, Dr. Nazmi Ağıl’ın sözleri de bu tezin oluşmasına önemli katkıda 

bulunmuştur, kendisini tanımaktan büyük mutluluk duydum. Çok yoğun çalışmasına 

rağmen tez danışmanım olarak bana yol gösteren Prof. Dr. M. Fatih Andı’ya büyük 

sabrı ve desteği için teşekkürlerimi sunarım.   
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GİRİŞ 

Popüler edebiyat, modern sanayi üretiminin gelişimine paralel olarak son üç 

yüz yılda büyük gelişme kaydetmiştir. Her alandaki piyasa ilişkileri geliştikçe 

kitabın mal olarak değeri de giderek artmış ve sonunda kendi başına bir endüstri 

alanı haline gelmiştir. Kitap sektörünün gelişimine en büyük katkıyı sağlayan eserler 

ise şüphesiz milyonları bulan satış rakamları ile popüler edebiyat ürünleridir.   Tüm 

dünyada üretilen ve tüketilen kültürel ürünlerin büyük kısmı popüler edebiyat 

başlığına dâhildir. Bu geniş tüketime, piyasadaki ağırlığına rağmen popüler edebiyat 

akademik alanda, yakın dönemlere kadar gereken ilgiyi görememiştir.  

Edebiyat eleştirisi birkaç yüzyıl boyunca yansıtmacı anlayışın önemini 

vurgulamıştır. Yazılan eserlerin dünyayı ne ölçüde yansıttıkları bu bakışın temel 

problematiği olmuştur. Yansıtmacı edebiyatı savunan eleştiriye göre edebiyat 

dünyayı gözlemlemeli ve ona dair çıkarımlar yapabilmelidir. Dolayısıyla, doğrudan 

olmasa bile okuyucuya yaşama dair bazı mesajlar verebilmelidir. Bu kategori 

dışındaki edebiyat ürünleri ise “eğlencelik” olarak görülmüş ve 1960’lı yıllara kadar 

akademi dışında tutulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal bilimlerin 

yeniden şekillenmesi ile birlikte kültürel alanlar önem kazanmaya başlamış, popüler 

edebiyat da bu gelişmeden payını almıştır. Popüler edebiyat artık edebiyatın ve diğer 

sosyal bilimlerin faydalandığı, inceleme konusu yaptığı bir alan haline gelmiştir.  

Batılı ülkelerde, popüler edebiyatın, her geçen gün gücünü arttırmasına 

karşılık, Türk edebiyatında popüler roman az sayıdaki türde temsil edilmiştir. Bunlar 

içerisinde aşk, polisiye ve popüler tarihi romanlar uzun süre varlıklarını korumuş, 

diğer popüler roman türleri 1980’li yıllara kadar neredeyse hiç yazılmamıştır.  

Türk edebiyatı Namık Kemal’den beri yansıtmacı kuramın ağırlığını 

taşımıştır. Namık Kemal’in roman hakkındaki düşünceleri sonradan gelen nesilleri 

etkilemiş, bu bakış açısı üniversitelere de hâkim olmuş, polisiye, aşk gibi türlere 

giren romanlar bu okullarda okutulmamıştır. Üniversite camiasının temel amacı 

öğrencinin yansıtmacı edebiyat ürünleri ile tanışması ve her türlü edebi incelemeyi 

bu türler üzerinde yapması olarak belirlenmiştir.  

Yansıtmacı edebiyat anlayışı sadece üniversitelerle sınırlı kalmamış, sivil 

alanda edebi metinler yazan kişileri de etkilemiştir. Öyle ki, popüler edebiyat 

ürünleri kaleme alan kimi yazarlar takma isimler kullanmışladır. Peyami Safa ve 

Kemal Tahir’in polisiye romanlarını takma isimlerle yazmaları yazarlık 

kariyerlerine leke sürmeme isteğinden kaynaklamıştır. 1980 öncesi dönemde, 
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popüler romanlar, ikincil, değersiz, geçici görülmüş, çoğunlukla parasal nedenlerle 

bu türlere yönelen yazarlar da kendilerini gizlemişlerdir.  

1980 sonrasında ise -tezin ikinci bölümünde daha ayrıntılı açıklanacağı gibi- 

edebi ortam tamamen değişmiş, yansıtmacı edebiyat anlayışı güç kaybetmeye 

başlamıştır. Gerek toplumda popüler edebiyat ürünlerine yönelik ilginin artması, 

gerekse üniversite çevrelerinde bu konuda daha esnek bir bakışın ortaya çıkması 

popüler edebiyatın konumunun değiştiğini göstermektedir.  

1980 sonrasında yazarlar, değişen toplumsal, kültürel ortama paralel olarak 

Batı’da çok yaygın olan ancak Türk edebiyatında örneğine az rastlanan türlerde 

eserler vermeye başlamışlardır. Bu tarihten önce fantastik, bilim kurgu, korku gibi 

türlerde eser sayısı yok denecek kadar az iken, sonraki dönemde bu başlıklarda 

yazılan romanların artmasıyla birlikte popüler edebiyat türleri yerleşmeye 

başlamıştır.  

Yazarların bu çabaları toplumda da karşılık bulmuş, popüler edebiyat 

türlerini daha iyi tanıyan okuyucuların bu ürünlere büyük bir ilgi gösterdikleri 

görülmüştür. Okuyucular, gerek yabancı dilden yapılan çevirilerin, gerek sinema ve 

televizyon kültürünün etkisiyle bu yeni türleri okumaya yatkın hale gelmişlerdir.  

1980 sonrasında edebiyat ortamını belirleyen en önemli etkenlerden biri de 

kitapçılığın ciddi bir sektör haline gelmesidir. Bu dönemde yayınevlerinin sayısı 

giderek artmış, bu durum da basılacak kitap arayışını hızlandırmıştır. Piyasada 

kitaptan para kazanmak isteyenlerin sayısının çoğalması rekabeti şiddetlendirmiş, 

yayınevleri yeni eserler basarak satış rakamlarını arttırmaya çalışmışlardır. 

Piyasadaki rekabet ortamı yeni türler için elverişli bir ortam yaratmıştır. Sürekli, 

klasikleşmiş eserler basarak varlığını devam ettiremeyeceğini fark eden yayınevleri 

popüler edebiyatın tüm dünyada elde ettiği başarıları da göz önünde bulundurarak 

bu türe giren romanlara yönelmiştir. 

Yayınevlerinin artışı ve rekabetin gelişmesi artık bir mal olarak görülen 

kitabın, diğer mallar gibi reklâmının yapılmasına yol açmıştır. Kitap, tüm diğer 

pazar ürünleri gibi sergilenmeye başlanmıştır.  

Toplumsal ortamdaki bu değişim üniversitelerdeki çalışmalara cılız biçimde 

de olsa yansımıştır. Halen çok az sayıda olmakla beraber, popüler edebiyat ürünleri, 

yüksek lisans ve doktora tezlerinin konusu olmaya başlamıştır. Ancak buradaki 

temel sorun bu çalışmaların kuramsal olarak yeterince desteklenmemiş olmalarıdır. 
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Bunlar içinde Şaban Sağlık’ın1 yazdığı doktora tezi yabancı kaynaklardan 

yararlanamadığı için büyük eksikler taşımaktadır. Popüler roman türleri Batı’dan 

örnek alınarak yazılmış edebi türlerdir. Bu türlerin içerikleri, formülleri, kategorileri 

de Batı’da belirlenmiştir. Dolayısıyla hem eserlerin kendilerinin incelenmesi hem de 

popüler edebiyatın geneline dair yapılacak bir incelemede Batılı kaynaklar büyük 

önem taşımaktadır. Batı’da yapılan kuramsal tartışmalar bilinmeden, popüler 

edebiyat metinlerinin nasıl değerlendirildiği anlaşılmadan yapılacak bir çalışmanın 

çok büyük eksiklerinin olması kaçınılmazdır. Sözgelimi Batı’da kültürel çalışmaları 

temelden etkileyen düşünürlerden Adorno, Gramsci, Marcuse gibi isimlerin kendi 

eserlerine başvurulmadan doyurucu bir kuramsal çerçeve çizmek imkansızdır. Şaban 

Sağlık’ın tezi büyük emek harcanmış bir çalışma olmasına rağmen eksiklerle 

doludur.  

Bir başka doktora çalışması olan Sıddıka Dilek Yalçın’ın2 yaptığı çalışma ise 

popüler kültür hakkında çok genel düşünceleri tekrarlar. Dilek Yalçın, popüler 

kültür ile seçkin kültürünü, popüler kültür ile halk kültürünü eşit gören anlayışları 

eleştirmeksizin yeniden aktarır.  

Benzer sorunlar Özcan Aygün’ün3 doktora çalışması için de geçerlidir. 

Aygün de popüler kültür ve popüler edebiyata dair yeterli kuramsal bir çerçeve 

çizememiş, bu konuları genel hatları ile inceleyerek Aka Gündüz’ün eserlerini 

değerlendirmeye almıştır.  

Popüler edebiyat kuramını Batılı kaynakları kullanarak ele alan tek çalışma 

Aslı Yakın’ın yazdığı doktora tezidir4. Sosyolojik bir bakışla popüler edebiyatı ele 

alan Aslı Yakın, çalışmasında, kültürel çalışmalar sahasındaki önemli isimleri 

değerlendirmiş, buradan yola çıkarak genel bir çerçeve çizmiştir. Aslı Yakın’ın tez 

çalışması, bu yönüyle, konuya giriş bakımından faydalı olmakla beraber içerdiği 

bilgilerin yüzeysel olması nedeniyle yeterli değildir.   

                                                 
1 Şaban Sağlık, Popüler Roman ve Estetik Roman Kavramları Açısından Esat Mahmut  

Karakurt ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanları Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana bilim 
Dalı. Doktora Tezi. Samsun 1998. 

2 Sıddıka Dilek Yalçın, XIX. Yüzyıl Türk Romanında Popüler Roman. Hacettepe Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı. Doktora Tezi. Şubat, 
1998. 

3 Aygün, Özcan: Edebiyatımızda Popüler Roman ve Aka Gündüz. Trakya Üniversitesi, Sosyal  
Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı. Doktora Tezi. Ocak, 2002. 

4 Aslı Yakın, Popüler Kültür ve Cumhuriyet Dönemi Popüler Aşk Edebiyatı: Kerime Nadir  
Romanları. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı. 
Doktora Tezi. Ankara. Haziran, 1999. 
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Okunmakta olan “1980 sonrası Türk Edebiyatında Popüler Roman” başlıklı 

bu çalışmada öncelikli olarak kuramsal eksiklikler kapatılmaya çalışılmıştır. Türk 

edebiyatında henüz gerçek anlamda başlamamış olan popüler kültür araştırmaları ve 

onunla doğrudan bağlantılı olan popüler edebiyat tartışmaları Batı’da ilgili 

çevrelerce yüz yıldan fazla bir süredir yapılmaktadır. Popüler edebiyatın gelişmesi 

ile beraber yakın zamanda kanon ve popüler edebiyat konularının Türk edebiyatı 

içerisinde de gündeme geleceği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle tezin ilk bölümde, 

kuramsal kaynaklar geniş biçimde ele alınmış, bu konuda Batı’da yapılan eleştiriler 

aktarılmaya çalışılmıştır. Bu bölümün yazımı esnasında Türkçeye çevirilen birçok 

eserin yanlışlarla ve eksiklerle dolu olduğu anlaşıldığı için mümkün olduğunca 

İngilizce kaynaklardan yararlanılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmanın birinci bölümünde öncelikle popüler kültür konusuna 

değinilmiştir. Popüler edebiyat, popüler kültürle doğrudan bağlantılı olduğu için ilk 

olarak bu konu ele alınmıştır. Popüler kültüre dair Batılı düşünürlerin ileri sürdüğü, 

kimi zaman birbiriyle uyumlu kimi zaman da çelişkili olan tezler incelenerek, 

değerlendirilmiştir. Ardından edebiyat kanonu ele alınmıştır. Popüler edebiyat her 

zaman kanonun karşıtı olarak konumlandırıldığı için kanonun nasıl bir yapı 

olduğunun ortaya çıkarılması önem kazanmaktadır. Herhangi bir olgunun sadece 

kendisi ile değil, karşıtı yardımıyla da tanımlanabileceği göz önünde 

bulundurulduğunda, kanon, popüler edebiyatın anlaşılması için önemli bir 

basamaktır. Bu kısımda Batı edebiyatında kanonun gelişiminin yanı sıra Türk 

edebiyatı içerisindeki yeri de tartışılmıştır. Türk edebiyatında kanonun varlığı ve 

nasıl şekillendiği çok daha geniş bir çalışmayla ortaya çıkabilecektir. Kanon 

konusunda daha önce bir araştırma yapılmamış olması ve çok sayıda ders kitabının 

ve programının incelenmesi gerekli olduğu için bu çalışmada genel bazı noktalar 

üzerinde durulmuştur.  

Tezin ikinci bölümünde ise öncelikle popüler edebiyatın alt türlerinin 

Batı’daki doğuşu ve gelişimi hakkında bilgiler verilmiştir. Popüler edebiyatın 

geçmişte hangi aşamaları kaydettiği, türlerin kendi içlerindeki gelişimleri bu kısmın 

temel konusudur. Ancak bununla kalınmamış, metinlerin gelişimlerine etki eden 

faktörler de incelenmiştir. Sözgelimi polisiye edebiyatın gelişiminde karton kapaklı 

ucuz baskıların rolüne dair tarihsel bilgiler verilmiştir.  

İkinci bölümde ele alınan bir diğer konu Türk edebiyatında popüler romanın 

gelişimidir. Bu bölümde anlatıldığı gibi, 1980’li yıllara kadar Türk edebiyatı, 
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popüler roman kategorilerinden sadece bir kısmına giren örneklere sahiptir. Diğer 

türlerde ise tekil örnekler verilmiş, bu türler yeterince gelişememiştir. Türlerin 

geçmişlerinin bilinmesi yakın dönemde popüler edebiyatın ne ölçüde geliştiğini 

göstermek bakımından önemlidir. Bu nedenle geçmişte üretilmiş olan popüler 

romanlar hakkında bilgiler verilmiştir.  

Üçüncü bölümde 1980 sonrasında Türkiye’de popüler edebiyatın gelişimi 

anlatılmıştır. Bu bölümdeki incelemeler çoğunlukla metin odaklı yapılmıştır. 

Çalışmanın metinler üzerine yoğunlaşmasının temel nedeni bahsedilen dönemde 

yazılmış olan romanlar üzerine daha önce geniş bir çalışma yapılmamış olmasıdır. 

Aşağıda anlatılacağı gibi popüler edebiyat metinleri çok farklı biçimlerde ele 

alınabilirler ancak bunun için öncelikle bir temelin oluşması gerekmektedir. 1980 

sonrası popüler edebiyatın genel görünümünün ne olduğu, nasıl bir gelişmeye şahit 

olunduğu, popüler romanların yazılıp okunmasındaki temel dinamiklerin niteliği 

öncelikli olarak ele alınması gereken konulardır. Bu tür bir çalışmadan sonra 

popüler edebiyata dâhil olan romanların yeniden değerlendirilmesi mümkün 

olacaktır.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde, her popüler edebiyat türü kendi başlığı 

altında değerlendirilmiştir. Türlerin kendilerine has özellikleri anlatılırken 

tarihsel/düşünsel arka planları göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin bilim kurgu 

edebiyatının geç ortaya çıkışı üzerinde durulurken Türkiye’de modernleşmenin 

gelişimine değinilmiştir. Fantastik edebiyatın geç zamanda ortaya çıkması da Türk 

insanının günlük hayatı yaşama biçimi, dolayısıyla bu türden bir edebiyata şimdiye 

kadar ihtiyaç duymaması ile ilişkilendirilmiştir.  

Bu bölümün önemli bir özelliği de popüler eserlerin formüllerinin, 

basmakalıp kişi ve olayların ortaya konmasıdır. Popüler romanların çoğunluğunun 

en önemli özelliklerinden biri formüllere dayanmasıdır. Özellikle aşk, polisiye, 

hidayet romanları ve popüler tarihi romanlar sürekli tekrarlanan formüllere 

sahiptirler. Bu formüllerin belirlenmesi, eserlerin yazılış biçimlerini ve okuyucuların 

beklentilerini ortaya koymada zorunlu bir çalışmadır. Ancak popüler romanların 

hepsi formülleşmiş yapılar değildirler. Bilim kurgu, fantastik gibi türlere giren 

romanlar biçimsel olarak formüllerden uzaktırlar. Romanın konusu formülleşmiş 

biçimde olmayabilir. Ancak bu tür eserlerde de belirli bir tarihsel arka planın izleri 

görülmektedir. Örneğin ikincil dünyayı anlatan fantastik eserlerin modernizmle 

bağlantılı tüm imajlardan kurtularak büyülü ve tılsımlı bir dünya kurdukları 
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görülmektedir. Burada konuya yönelik bir formül yerine felsefi bir duruş öne 

çıkmaktadır. Modernist düşünce ve onunla bağlantılı olan her şey yerini modernizm 

öncesindeki düşünsel ve yaşamsal biçimlere bırakmıştır. Eserler incelenirken bu 

türden arka planları da gündeme getirilmiştir.  

1980 sonrasındaki popüler romanlar incelenirken kimi zaman geçmişe 

dönmek zorunlu olmuştur. Bahsedilen döneme ait eserlerin nasıl şekillendikleri, 

ortaya çıkan değişiklikler ancak geçmişe dönülerek açıklanabileceği için kimi türler 

incelenirken tarihsel gelişimlerinin belirlenmesi gerekmiştir. Örneğin hidayet ve aşk 

romanlarının geçmişteki yapıları, ideolojik duruşları ile bugünkü takipçileri arasında 

kimi zaman benzerlikler görülmekle birlikte, önemli değişiklikler olduğu da 

anlaşılmaktadır. Bu değişikliklerin nedenleri genel hatlarıyla ele alınmış olmakla 

beraber, farklı siyasal, ekonomik ve toplumsal ortamlarla ilişkileri yeni bir 

araştırmanın konusudur. Örneğin sadece hidayet romanlarının yazıldığı ortam, 

geçmişten bugüne gelişimleri Kenan Çayır’ın çalışmasında5 çok daha geniş biçimde 

değerlendirilmiştir. Çayır’ın çalışmasında ekonomik, siyasal yapının değişiminin 

hidayet romanlarına yansıması ele alınmıştır.  

Benzer şekilde siyasal kurgular ile toplumsal değişim arasındaki bağlantı 

ilginç kimi sonuçlar ortaya koyabilecektir. 1980 sonrasının siyasal kurgularındaki 

milliyetçi ve dini bakış açılarının beslendiği siyasal atmosferin metinlerle ilişkisinin 

ortaya çıkarılması yeni bir çalışmayı gerektirecektir.  

Yakın dönemdeki aşk ve hidayet romanları da feminist kuramla yeniden ele 

alınabilecek çok zengin kaynaklardır. Bu eserlerde kadının toplumsal rolünün 

değişimi, ideolojik olarak kadına yüklenen görevler, erkeklerle ilişkilerin yeniden 

kurgulanması ileride yapılacak çalışmaların odaklanması gereken konular olacaktır.  

Popüler edebiyat ürünlerinin edebiyatın sosyolojisi açısından da değerli 

bilgiler vereceği anlaşılmaktadır. 1980 sonrasında kitap piyasası incelendiğinde en 

çok satılan eserlerin pek çoğunun popüler romanlar oldukları görülmektedir. Bu 

romanların satış rakamları, popüler eserler yayımlayan kitap evlerinin sayısı, 

yayımcıların popüler eserlere dair düşünceleri, araştırmacıların şimdiye kadar 

üzerine çalışmadıkları alanların aydınlanması için gereklidir.  

Bir başka önemli konu ise popüler eserleri okuyanların toplumsal, ekonomik 

ve siyasal kimliklerinin belirlenmesidir. Hangi ekonomik sınıfın ve cinsiyetin aşk 
                                                 
5 Kenan Çayır, Türkiye’de İslamcılık ve İslami Edebiyat: Toplu Hidayet Söyleminden Yeni  

Bireysel Müslümanlıklara, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008.  
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romanlarına daha fazla ilgi gösterdiğinin bilinmesi bu metinlerin 

değerlendirilmesine yardımcı olacak önemli bulguları ortaya koyacaktır. Örneğin 

kadın okuyucuların aşk romanlarına yönelik ilgilerinin nedenleri, bu eserlerde ne 

türden konular bekledikleri, romanlarının sonuna dair istekleri hem sosyolojik hem 

edebi açıdan önemli verilerdir. Janice Radway’in6 bu konularda yaptığı anketler 

kadınların aşk romanlarına bakışını ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır. Aynı 

çalışmaların Türkiye’deki okuyucular arasında da yapılması edebiyat bilimine yeni 

malzemeler kazandıracaktır.   

Edebiyatın sosyolojisine dair yapılacak araştırmalar sadece edebiyat bilimi 

için değil kitap piyasasının şekillenmesi açısından da çok büyük önem taşımaktadır. 

Batılı ülkelerde sürekli olarak güncellenen bu tür araştırmalar sayesinde okuyucu 

beklentileri açık biçimde belirlenerek bu yönde eserler basılmaktadır. 

Yayınevlerinin, piyasa ilişkilerine verdiği önem sayesinde kitapçılık bu ülkelerde 

çok ciddi bir sektör haline gelmeyi başarmıştır. Bu başarıda yayınevlerinin olduğu 

kadar akademinin de büyük katkısı vardır.    

1980 sonrasında yazılan popüler romanlar incelenirken edebi ortamın bazı 

sorunları çalışmanın ilerlemesini zorlaştırmıştır. Popüler edebiyatla ilgili en önemli 

sorun romanların sınıflandırmasının iyi yapılmamasıdır. Türkiye’de birçok popüler 

roman türünün gerçek gelişmesi yakın zamanlarda olduğu için bu eserlerin 

sınıflandırılması çok genel isimlerle yapılmıştır. Örneğin “epik fantezi” ismi çok 

yakın zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır. İsimlerin yeterince net ve ayrıntılı 

olmaması araştırmacıların kitaplara ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bir eserin hangi 

türe girdiği çoğunlukla okunarak anlaşılmaktadır. Bu ise büyük bir zaman kaybına 

yol açmaktadır.  

Araştırma zorluklarında bir diğeri ise kütüphanelerin roman 

koleksiyonlarının hala eksiklerle dolu olmasıdır. Derleme kütüphaneler ise 

kendilerine gelen kitapların fişleme işlemlerini bir türlü bitirememektedir. 

Kütüphane kaynağının olmaması nedeniyle popüler edebiyat hakkında araştırma 

yapan kişiler, bu kitapları mecburen piyasadan edinmek zorunda kalmaktadır. Kitap 

satıcılarının katalog sistemlerinin zayıflığı, çoğunlukla yeni kitapları satmaları gibi 

nedenlerle 1990’larda yazılan eserlerin bulunması dahi zor olmaktadır.  

                                                 
6 Janice A. Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature, Chapel  

Hill and London, The University of North Carolina Press, 1991.  
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Tüm bu sorunlara rağmen popüler edebiyat, kitap piyasasının üretim, 

dağıtım ve tüketim zinciri içerisindeki yerini her geçen gün güçlendirmektedir. 

Popüler edebiyat ürünlerinin giderek daha fazla sayıda insan tarafından okunması 

tür ürünlerin incelenmesinin üniversiteler için bir zorunluluk olmaya başladığının da 

işaretidir. Edebiyat araştırmaları üretilmiş ürünler üzerine bina edilmektedir. 

Toplumda geniş biçimde tüketilen popüler metinler üzerine akademinin söz 

söyleyememesi düşünülemez. Türkiye’de popüler edebiyat gerçek anlamda son 

dönemde gelişme göstermiştir. Üniversitelerin, bu sürecin henüz başındayken 

konuya ilgi duyması ve kesintisiz biçimde popüler edebiyat çalışmalarının sürmesi 

ilerleyen dönemde edebiyat tarihinin eksiksiz olmasını sağlayacaktır.  
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1. BÖLÜM 

A.  Popüler Kültür Kavramı 

Popüler kültür çalışmaları özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında derinleşip 

yaygınlaşan bir alan oluşturmaktadır. Toplumların farklı yaşam biçimlerini ve 

bunları algılayışlarını anlamlandırmaya çalışan popüler kültür çalışmaları bu kısa 

tarih içerisinde birçok kamplaşmanın da merkezi olmuştur. Bu kamplaşmalar daha 

kavramın isminden başlayarak kavramı tanımlama ve farklı alanlara uygulanmasına 

her aşamada kendini göstermiştir. Popüler kültür üzerine çalışmak bu nedenle daha 

baştan birçok sorun ortaya çıkarır. 

Popüler kültür nedir? Kim tarafından ve nasıl oluşturulur? Güç ve kontrol 

ile ilgisi nedir? Alt sınıfların direnişini mi simgeler yoksa üst sınıfların iktidarının 

araçlarından mıdır? Tüketim toplumu ile etkileşimi karşılıklı mı yoksa tek yönlü 

müdür? Bunlar ve benzeri sorular nedeniyle popüler kültür üzerine çalışmak daha 

baştan birçok sorun ortaya çıkarır. Bu nedenle konuya popüler kültürün tanımıyla 

başlamakta yarar vardır.  

Raymond Williams popüler kelimesinin başlangıçta bir  hukuk ve politika 

terimi olduğunu, “halka ait olan” anlamındaki Latince popularis’ten geldiğini 

belirtir. “Popular estate ve popular government, 16. yüzyıldan itibaren, bütün halkın 

kurduğu ya da ayakta tuttuğu bir siyasal sistemi anlatırdı, ama aynı zamanda 

“aşağı” ya da “alt” anlamı da vardı.”1 Williams’a göre “çok tutulan” şeklindeki 

anlam 18. yüzyıl sonlarında belirginleşmiş, 19. yüzyıl sonlarında ise “çok 

beğenilen” anlamı öne çıkmıştır. Bu dönemde,  

 

““popüler kültür kavramı iki eski anlama sahipti: Değeri düşük yapıtlar (popüler 

edebiyat) ve kaliteli basından farklı olarak popüler basın. ...  Popüler kültürün 

halkın kendisi için ürettiği kültür anlamı tüm bunlardan farklıdır. Açıkça 

Herder’in Kultur des Volkes kavramıyla, 18. yüzyılın sonları, ilgilidir bu ve 

İngilizce’de folk culture olarak ortaya çıkan şey gerek tarihsel gerekse 

günümüzdeki anlamıyla popüler kültürden farklıdır.”2 

                                                 
1 Raymond Williams, Anahtar Sözcükler, Çev.  Savaş Kılıç, İstanbul, İletişim Yayınları,  

2005, s. 285. 
2 A. g. e., s. 286.  
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20. yüzyılın ortalarında popular song (popüler şarkı) ve popular art 

(popüler sanat) belirleyici biçimde pop şeklinde kısaltıldı ve istenilir olanlardan 

istenilmeyenlere bilinen anlam yelpazesi bunu çevresinde toplandı3.  

Siegelaub ise “popüler”in geç ortaçağlarda sahip olduğu “halka ait” 

anlamından, sivil toplumun gelişmesiyle beraber “insanların çoğu tarafından 

sevilen ve tercih edilen anlamına doğru bir evrildiğini ifade eder4.  

Stuart Hall ise yukarıda andığımız karşılıkları iki kategoride yeniden 

sınıflandırır: “Hakim olan birinci tanımında popüler “yaygın olarak beğenilen, 

tüketilen” anlamına geliyor. Bu tanıma Stuart Hall, “ticari” tanım diyor. İkinci 

tanım ise, kaynağı 18. yüzyılda Herder’e götürülen antropolojik tanıma yakın ve 

“halka ait” anlamına geliyor. Stuart Hall halkın yaptığı ve yapmış olduğu herşeyi 

kapsamaya çalıştığı için bu tanıma “betimleyici” tanım diyor.”5  

Bu anlatımlardan “popüler”in halkla yaşam biçimi ve üretimiyle 

ilişkilendirilerek tanımlandığını, kitleselliği nedeniyle elit olandan ayrıldığını kimi 

durumlarda doğrudan ikincil değerdeki kavramları ifade etmekte kullanıldığı 

görülmektedir.  

Popüler kültür kavramın diğer kelimesi olan “kültür” ise “popüler” 

kelimesi gibi değişik anlamlarda kullanılmıştır. R. Williams kelimenin İngiliz 

dilindeki en karmaşık birkaç sözden biri olduğunu belirttikten sonra kökeninin 

Latince cultura olduğunu aktarır. Buna göre ilk kullanıldığı dönemlerde bir süreci 

tanımlayan “culture” ekinlerin ve hayvanların bakımını anlatıyordu. 16. yüzyıldan 

itibaren çiftçilikteki anlamına insan gelişimi süreci de katılmıştı. 18. yüzyıl sonları 

ve 19. yüzyılın başlarına kadar temelde bu anlamda kullanılmıştı. Daha sonraları 

18. yüzyıl ortalarında ortaya çıkan “civilization” kelimesiyle eşanlamlı olarak 

uygarlık anlamında kullanıldı6.  

                                                 
3 A. g. e., s. 287. 
4 S. Siegelaub, “Working Notes on Social Relations in Communication and Culture”,  

Mattelard, A. (ed.), Communication and Class Struggle. (Ny: İnternational General, 
1983), 11-17’den aktaran Meral Özbek Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, 
İstanbul, İletişim Yayınları, Aralık 1994, bs. 2.  

5 Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul, İletişim  
Yayınları, Aralık 1994, bs. 2, s. 81. 

6 R. Williams, a.g.e., s. 105-106. 
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“Latince “vatandaşlara ait” civilis kelimesinden üretilen civilization 18. yüzyıl 

sonlarında Fransızca ve İngilizce’de “ilerleyen insan gelişimi süreci” anlamında 

kullanıldı. Bu barbarlık ve vahşilikten uzaklaşıp düzen ve kibarlığa giden bir 

yoldu. Bu düşüncenin ardında da Avrupa aydınlanması ve modern dönemin 

ilerlemeci karakterine olan inanç vardı.”7   

 

Almanca’da kelime 18. yüzyıl sonlarına kadar Cultur, 19. yüzyıldan 

itibaren Kultur diye yazılmıştır. Anlam yine civilization ile aynı idi8. Almanca’da 

ilk defa 1782’de Adelun’un Cultur-Gesichte (kültürün tarihi)’de görüldü9.  

J. G. von Herder ise 1784-1791 yılları arasında yayınlanan Ideenzur 

Philosophie der Geschichte der Menschheit  (İnsanlık Tarihinin Felsefesi Üzerine 

Düşünceler) adlı çalışmasında dönemindeki yaygın etnosentrik anlayışa karşı 

çıkarak Avrupa merkezli kültür tanımlarının dışında yeni bir anlayış ortaya 

koymuştur. Williams’ın aktardığına göre Herder burada şöyle demişti:  

 

“Bundan daha belirsiz bir sözcük, bütün uluslar ve dönemlere uygulanmasından 

daha aldatıcı birşey yoktur. ... Dolayısıyla “kültürlerden” söz etmek gerektiğini; 

faklı uluslar ve dönemlerin özgül ve değişken kültürlerinden, aynı zamanda belli 

ulus içindeki toplumsal ve ekonomik grupların özgül ve değişken kültürlerinden 

de söz etmek gerektiğini savunuyordu.”10  

 

1843-1852 yılları arasında yauyınlanan Cultur-Geschicte der Menscheit 

(İnsanın Genel kültürel Tarihi)’te Gustav F. Klemm dünyadaki kabile ve halkların 

dini pratiklerini, silahlarını, araçlarını, sanat ve geleneklerini inceleyerek insanlığın 

gelişimine dair sistematik veriler ortaya koymaya çalıştı. Oxford Üniversitesi 

Antropoloji Profesörü E. B. Taylor’da Primitive Culture (1870) adlı eserinde 

culture ve civilization kelimelerini karşılıklı değiştirilebilir olarak kullandı11.  

                                                 
7 John B. Thompson, Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of  

Mass Communication. Cambridge, Polity Press, 1990, s. 124. 
8 R. Williams, a. g. e., s. 107.  
9 John B. Thompson, a. g. e., s. 125. 
10 R. Williams, a. g. e., s. 108. 
11 John B. Thompson, a. g. e., s. 127. 



 12 

Sonuç olarak R. Williams’ın ortaya koyduğu üç tanım ortaya çıkmıştır: 

“(i-) 18. yüzyıldan itibaren zihinsel manevi ve estetik gelişime ilişkin genel bir 

süreci anlatan bağımsız ve soyut ad. (ii-) Herder’den Klemm’e dek gerek bir halkın, 

dönemin, grubun gerekse genel olarak insanlığın belli bir yaşama biçimini anlatan 

bağımsız ad. (iii-) Entellektüel ve özellikle sanatsal etkinliğin ürünleri ve 

uygulamalarını anlatan bağımsız ve soyut ad.”12 Williams’ın haklı olarak belirttiği 

gibi günümüzde en yaygın kullanım da üçüncü tanıma yöneliktir. Kültür denince 

aklımıza müzik, edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve film gelmektedir.  

1.  Popüler Kültürün Kökeni ve Gelişimi 

Popüler kültürün tanımlanması onun olumlu ya da olumsuz eleştirisiyle 

eşzamanlı gelişmektedir. Halk kültürünün oluşumu, yüksek sınıfların kültürüyle 

olan ilişkisi, endüstrileşmenin ve kültür alanını da kapsayan geniş çaplı üretimin 

kitleler üzerindeki hegemonik etkileri kavram üzerine geliştirilen teorik ve pratik 

çalışmaları çeşitlendirmektedir.  

Bu bölümde kültürün çeşitli tanımlamaları ve bunlara bağlı olarak gelişen 

tartışmalar incelenecektir. 

Popüler ve kültür kelimelerinin incelenmesinde S. Hall’un popüler 

kültürün “yaygın olarak beğenilen, tüketilen” tanımlanmasını “ticari tanım” olarak 

adlandırdığına değinilmişti. Popüler kültürün bu şekilde tanımlanması onun popüler 

olmayanla ilişkisinin niteliği ve kendi dışındakine bakılarak tanımlanması sorunu 

ortaya çıkmaktadır. John Storey’in belirttiği gibi13 popüler kültürün tanımlanması 

sırasında bazı sayısal bilgilerin edinilmesi gereklidir. Kitap ve müzik albümlerinin 

satışları, kitlelerin spor ve yemek aktivitelerine katılımı gibi konularda birçok 

sayısal veri elde edilebilir. Ancak bu veriler gereğinden fazla anlam ifade ederler ve 

tek başlarına işlevsiz kalırlar. Sadece sayısal verilere dayanarak yapılacak bir 

tanımlama teorik yapıyı kurmaya yetmez. Bu nedenden dolayı bir başka adım 

atmak zorunlu hale gelir ve popüler kültürün yüksek kültürle ilişkisi üzerinde 

durmak gerekir.  Hall’ıun değindiği ikinci tanımlamaya göre popüler kültür, 

yüksek/elit kültürün yüksek standartlarını karşılamaktan uzak kalan ürünleri kapsar 

                                                 
12 R. Williams, a. g. e., s.109. 
13 John Storey, An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. London  

New York..., Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf,  1997, s. 7. 
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ve tanımlar14. Kültürel çalışmalar bu ayrımın tarihin her döneminde olmadığını 

modernleşme ve endüstrileşmeyle beraber ortaya çıktığını göstermektedir. Peter 

Burke Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü adlı kitabında “halk kültürü” (Kultur 

des Volkes) kavramının ilk J. R. Herder tarafından kullanıldığını ve öğrenilmiş 

kültür (Kultur des Gelehrten) terimine karşıt kullandığını söyler15. Herder ayrıca 

1774 ve 1778 yıllarında hazırladığı şarkı sözü kolleksiyonuna Volkslieder (Halk 

Şarkıları) adını vermiştir16. Herder’in bu yaklaşımıyla birlikte ilk defa kültürel 

alanda bir ayrıma gidilmiştir. Burke kitabında 1500’de halk kültürünün herkesin 

kültürü olduğunu, 1800’de ise üst sınıfların özellikle Reform ve Rönesans 

sonrasında bu alanı alt sınıflara terkettiklerini ve bu çekilişin göstergesi olarak 

önceleri “herkes” veya “saygıdeğer” insanlar anlamında kullanılan “halk” 

sözcüğünün artık daha çok “sıradan insanlar” anlamında kullanılmaya başlanması 

olduğunu söyler17. 1500-1800 arasında Reform ve Rönesans’a ek olarak karşı 

reform, bilimsel devrim ve Aydınlanma çağları boyunca öğrenilmiş kültür ile halk 

kültürü arasındaki uçurum derinleşmiş18 daha sonra 18. yüzyılın sonu ve 19. 

yüzyılın başlarında üst sınıflar çeşitli nedenlerle halk kültürünü keşfetmişlerdir. Bu 

keşfin estetik, entellektüel ve politik nedenleri vardı. 

Estetik nedenlerin temelinde klasisizme duyulan tepkinin egzotizmin 

doğal ve vahşiliğine duyulan ilgiyle birleşmesi vardı. Burke ilkel olana ilginin en 

çarpıcı biçimde Ossian akımında görüldüğünü söyler. Ossian veya Ossian Mac 

Finn, eserleri İskoç şair James Mac Pherson tarafından 1760’larda çevirilen bir Kelt 

şairidir. Macpherson’un arkadaşı Hugh Blair, Ossian’ı “Kelt Homeros’u” olarak 

tanımlayıp “Her ikisi de basitlikleriyle, yüzelikleriyle ve ateşleriyle 

ayırdedilmektedir” ifadesini kullanmıştır.  

Entellektüel anlamda halk kültürüne duyulan ilginin nedenleri ise 

Aydınlanma hareketine duyulan tepkiler oluşturuyordu. Aydınlanmacıların 

                                                 
14 A. g. e., s. 8.  
15 Peter Burke, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü. Ankara, İmge Yayınları, 1996,  

s. 22. 
16 A. g. e., s. 17. 
17 A. g. e., s. 303-305. 
18 A. g. e., s. 314. 



 14 

seçkinciliği, geleneği reddi ve akla verdiği merkezi rol bu dönemde eleştirildi. 

Eleştirenler gelenekleri, kendiliğindenliği ve halkın içgüdülerini yücelttiler.  

Politik anlamda ise halk kültürüne yönelme hareketi milliyetçiliğin 

etkisiyle gelişti. Yunanlıların 1821’de Osmanlıya isyanı sonucunda bundan 

esinlenen Yunan halk şarkıları derlenmişti. Sırp Vuk Stefanoviç Karadziç, 

1813’teki Sırp ayaklanması Tükler tarafından bastırılınca Viyana’ya giderek 

öncelikle hafızasındaki halk şiirlerini birleştirdiği bir antropolojiyi 1814’de 

yayınladı. Önsözünde “Irkının ulusal ruhunu seven her Sırp’ı” memnun edeceğini 

umduğunu açıklamıştır. Bu milliyetçi yanı nedeniyle Türklerin tepkisinden 

çekinildiği için genişletilmiş baskının Viyana’da yapılmasına izin verilmemiştir.  

Milliyetçi çevrelerin halk kültürüyle ilgilenmesi Polonya, İtalya, Belçika, 

Finlandiya ve diğer ülkelerde de benzer süreçlerle ve aynı tarihsel dönemlerde 

gerçekleşmiştir19.  

Geleneksel popüler kültür ile modern popüler kültür ayrımını katılımcı 

sınıflarla tanımlayan Burke’ün bıraktığı yerden devam edildiğinde Williams’ın 

endüstrileşme ve şehirleşme ile modern popüler kültürün oluşumu arasında kurduğu 

ilişki kendini gösterir. 1800’ler İngiltere’si dünyadaki tüketim toplumlarının ilk 

ortaya çıktığı yerdi20. Bu dönemde endüstrileşme ve şehirleşme işçi ve işverenler 

arasındaki ilişkileri değiştirmiş, sınıfların yerleşim yerlerini birbirinden ayırmış ve 

Fransız devriminin oluşturduğu panik ile yöneticiler politik radikalizme ve 

sendikacılığa karşı baskı ortamı oluşturmuşlardı. Bunun sonucunda hakim sınıfların 

kontrolünden az veya çok dışarıda kalan bir kültürel alan ortaya çıkmış ve bu alan 

popüler kültürle doldurulmuştu. Böylece tarihte modern anlamda ilk popüler kültür 

İngiltere’de ortaya çıkmıştır21.  

Sonuç olarak popüler kültür, halk kültüründen farklıdır. Bu fark öncelikle 

popüler kültürün üretim sürecinde ortaya çıkmaktadır. Yüzyıllar içerisinde 

                                                 
19 A. g. e., s. 23-28. 
20 N. Mckendrick, Commercialization and the Economy. N. McKendrick, J. Brewer and  

J. H. Plumb (eds.) The Birth of a Consumer Society. London: Europa Publications, 9-194’ten 
aktaran John Storey. Cultural Consumption and Everyday Life. London, Sydney, 
Auckland, Arnold Publishers, 1999, s. 4. 

21 R. Williams, Culture and Society. Harmondsworth: Penguin, 1963, s.11’den aktaran  
John Storey. An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. London, New 
York..., Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf,  1997, s. 17-18. 
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kendiliğinden gelişen ve toplumun geneli tarafından paylaşılan halk kültürü, 

modern çağın, endüstrileşmenin ve kitlesel üretimin ortaya çıkması ile yerini yine 

kitlesel tüketime yönelik olarak belirli merkezler tarafından üretilen popüler kültüre 

bırakmıştır. Popüler kültürün nasıl üretildiği, hangi biçimlerde ve ne amaçla 

topluma sunulduğu ise onu olumlu ya da olumsuz eleştirenlerin görüşleri ile 

beraber ortaya konulabilecek bir konudur. Bu eleştiriler popüler kültürün toplum ve 

bireye sunduklarını ancak bu süreçleri ortaya koyarak gösterebildikleri için 

konunun aydınlanması bu yaklaşımların incelenmesi ile mümkün olacaktır. 

2.  Popüler Kültürün Muhafazakâr Eleştirisi 

Popüler kültür çeşitli düşünce akımlarınca farklı biçimlerde eleştirilmiştir. 

Bunlardan kimi popüler kültüre olumlu yaklaşırken kimi de karşısında yer almıştır. 

Popüler kültüre yönelik eleştiriler iki ana düşünce okuluna ayrılır: Muhafazakâr 

elitizm ve neo-Marksist eleştirel teori22. “Kültür ve medeniyet akımı”23 olarak da 

adlandırılan gruptan olan Matthew Arnold, T. S. Eliot ve F. R. Leavis muhafazakâr 

elitizmin temsilcileri olarak öne çıkarken, Adorno, Horkheimer gibi Frankfurt 

Okulu mensupları ile Gramsci gibi özgün entellektüeller neo-Marksist okulu 

oluştururlar. Ancak bunların arasında ve dışında kalan başka akım ve isimler de 

popüler kültürü çok farklı biçimlerde ele almışlardır.  

Popüler kültür modern çağın kitleler nezdindeki en önemli olgularından 

biridir. Bu nedenle karşı çıkanlar olduğu gibi savunanların da çok olduğu bir 

alandır. Yukarıda adlarını verdiğimiz düşünürlerin karşısında kültürelci, yapısalcı 

ve post-yapısalcı kimi isimler de popüler kültürün olumlandığı eserler ortaya 

koymuşlardır.  

Çalışmamızın bundan sonraki kısımlarında her iki yöndeki görüşler de ana 

hatlarıyla ele alınarak, popüler kültür ve genel olarak kültürel çalışmalar alanındaki 

gelişmeler aktarılmaya çalışılacaktır.  

Endüstri devrimini yapmış olan İngiltere’de yeni sınıfsal ve kültürel 

yapılanmanın yerleşmeye başladığı bir dönemde doğan Matthew Arnold (1822-

                                                 
22 Peter Manuel, Popular Musics of the Non-Western World. Oxford, New York,  

Toronto..., Oxford University Press, 1988, s. 8. 
23 John Storey, An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. London  

New York..., Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf,  1997, s. 22. 
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1888) okul müfettişliği yapmış, Oxford üniversitesinde profesör olarak bulunmuş, 

hem şair hem de edebiyat eleştirmeni kimliklerine sahip olmasına rağmen kültür 

konusundaki düşünceleriyle tanınmıştır. Matthew Arnold tarihsel olarak modern 

kültürel çalışmaların başlatıcısı olarak kabul edilmektedir. Cornhill dergisinde 

1867-1868 yıllarında yayınlanan altı makaleye24 dayanan kitabında Arnold 

döneminin sınıfsal, kültürel yaşamı üzerine düşüncelerini dile getirmiştir.  

Arnold kültürü mükemmellik çalışması25 olarak tanımlar. J. Swift’in 

Kitaplar Savaşı (Battle of Books) adlı kitabından aldığı hoşluk ve ışığı (sweetness 

and light) mükemmelliğin temel karakteri olarak ortaya koyar.  Hoşluk ve ışık 

Arnold tarafından güzellik ve bilgi olarak açıklanır26. Bu çalışma sonucunda Arnold 

kültürden “Tanrı’nın iradesini ve aklın hâkimiyetini” sağlamasını bekler27.  

Toplumu Barbarlar (aristokrasi), Filistinliler (orta sınıf) ve Kalabalık-

Avam (işçi sınıfı) olarak üçe bölen Arnold28 üstteki iki sınıfı öne çıkarır. Kültürden 

bu iki sınıfı yönlendirmesini ve işçi sınıfının anarşi eğiliminin üstesinden gelecek 

bir karşı akım yaratmasını bekler. Aslına bakılırsa anarşi tehlikesi her yerdedir. 

Britanya’da otoritenin merkezi olan aristokrasinin düşüşü ve demokrasinin 

yükselişi devleti ve dolayısıyla otoriteyi zayıflatmıştır. Kültürden beklenen de 

devletin zorunluluğunu öne sürmektir. Devlet, orta sınıflar yeterince 

kültürleninceye ve kendiliğinden bir işleyişe sahip oluncaya kadar çalışan sınıfları 

kontrol altında tutacak ve anarşiyi engelleyecektir. Arnold’ın düşüncesinde eğitim 

kültürün alt sınıflara iletilmesi için merkezi bir rol oynar. Ancak eğitim aracılığıyla 

kültür edinecek işçi sınıfı politik ajitasyondan ve ucuz eğlenceden arınabilir. Yani 

ancak bu sayede (üst) kültür popüler kültürü yenip egemen olabilir29.    

Popüler kültürün İngiliz toplumu için çok tehlikeli olduğunu düşünen 

Arnold kitabı boyunca bu konuyu uzun uzadıya tartışır. Popüler kültürün ve 

yanında gelen otoritesizliğin ve anarşi ortamının engellenmesinin yollarını araştırır. 

                                                 
24 Samuel Lipman, (haz.) Culture and Anarchy by Matthew Arnold. New Haven and  

London, Yale University Press, 1994. s. XV. 
25 Matthew Arnold, Culture and Anarchy. Samuel Lipman. (ed.) Culture and Anarchy  

by Matthew Arnold New Haven and London, Yale University Press, 1994. s.48. 
26 A. g. e., s. 49. 
27 A. g. e., s. 47. 
28 A. g. e. ,s. 66. 
29 Storey, a.g.e. s. 24-25. 
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Arnold 1950’lere kadar popüler kültür hakkındaki tartışmaların belirleyici ismi 

olmuştur30. 

Kültürü anarşinin karşısında konumlayan ve Arnold gibi eğitime merkezi 

rol biçen diğer iki eleştirmen ise karı-koca Leavislerdir. Queenie D. Leavis (1906-

1981) kocası gibi kültürel sorunlarla ilgilenmiş ve önerilerini Arnold gibi elit-

muhafazakar çizgide geliştirmiştir. Matthew Arnold gibi geleneksel toplumsal 

yapının çözülmesinden şikâyet eden Q. D. Leavis çareyi otoritenin tekrar inşa 

edilmesinde arar. Leavis’e göre otoritenin çözülüşü demokrasinin yükselişi ile 

eşzamanlı gelişir31. Bunu engellemek ve kültürel yapıyı tekrar inşa etmek görevi ise 

enttellektüel, elit bir azınlığa düşer. Bu bilinçli topluluk öncelikle toplumun edebi 

standartlarını ve kapasitesini ortaya çıkaracak sonra da elit avant-garde bir gelenek 

oluşturarak kitle kültürünün bozucu etkilerine karşı harekete geçirecektir. Böylece 

toplumu uyararak ciddi kültürün düşüşünü tersine çevirecek ve eğitimdeki 

otoritenin tekrar kazanılmasını sağlayacaktır32.  

Frank Raymond Leavis (1895-1978) de Q. D. Leavis’in görüşlerine 

benzer şekilde aynı konudaki eleştirilerinde kitle kültürünü “standartlaşma ve düşük 

seviyeli” olmakla suçlar33.  

Dominic Strinati’nin kitle kültürünün merkez olduğunu söyleyerek 

Amerika ile özleşleştirip Amerikanlaşma olarak tanımladığı34 bu sürece delil olması 

için F. R. Leavis, Edmond Goose’un 1889 yazdığı bir pasajı ileri sürer. Goose 

burada demokratik hassasiyetin yayılmasıyla edebi tat geleneğinin ve edebi 

kanonların popüler istekler tarafından geriye döndürüldüğünü iddia etmektedir35.  

F. R. Leavis’e göre endüstri devrimiyle birlikte ortak kültür, azınlık 

kültürü ve kitle kültürü olarak ikiye ayrılmıştır. Azınlık kültürü eğitilmişlerin 

kültürü olarak “düşünülen ve söylenenlerin en iyisine” sahipken kitle kültürü 

eğitimsiz çoğunluk tarafından sahiplenilmiştir. Mass Civilisation and Minority 

Culture ve Culture and Environment adlı kitaplarında görüşlerini açıklayan Leavis 

                                                 
30 A. g. e., s. 28. 
31 A. g. e., s. 30. 
32 Dominic Strinati, Introduction to Theories of Popular Culture, London and New  

York, Routledge, 1995, s. 20.  
33 Storey, a. g. e. s. 28.  
34 Strinati, a. g. e. s. 22. 
35 Strinati, a. g. e. s. 22. 
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paylaşılan ortak kültürün ticari nedenlerle bozulmadığı dönemlere olan özlemini 

dile getirir. Ona göre 19 ve 20. yüzyıllar kültürü parçalamış ve önceki durumda 

varolan bütünlük ve uyumu ortadan kaldırmıştır36. Bu nedenle Leavis 17. yüzyıl 

kültürünü “İnsanlar gerçek kültüre sahiplerdi... zengin geleneksel bir kültüre... 

sonradan yok olan olumlu bir kültüre”37 diyerek yüceltir.  

Leavis bu çözülmeye karşı durabilmek için eğitim sistemine görevler 

yükler. Eğitim aracılığıyla edebi otoritenin yeniden kurulabileceğini söyleyen 

Leavis, bu yolla kitle kültürünün etkilerinin azaltılabileceğini belirtir.  

 

“Bunu yapmak için Leavis takipçileri James Joyce ve Virginia Woolf’un da 

içinde olduğu modern deneysel çalışmaları da dışarıda bırakan çok sınırlı bir 

kanon önerdiler. Jane Austin, Alexander Pope ve George Eliot gibi okuyucuların 

ahlaki duyarlılığını geliştirmeye yönelen çalışmaları öne çıkardılar.”38 

 

Leavis görüşleriyle klasik elit-muhafazakâr düşüncelerin temsilcilerinden 

biri olmakla beraber Tony Bennet’in de belirttiği gibi eğitimde popüler kültürün 

araştırılmasına dair bir çalışma alanı yaratmıştır39. Kültürel çalışmalar İngiltere’de 

1950’lerden itibaren Leavis sayesinde gelişmiştir. 

İkinci dünya savaşından sonra 1950’lerin sonlarına kadar A.B.D.’de 

kültürel bir uzlaşma olduğu görülmektedir. Zenci hakları, Vietnam savaşı gibi 

sosyal kriz yaratan sorunların toplumu sardığı 1960’lara kadar hâkim olan bu 

uzlaşma döneminde entellektüeller iyice oturmaya başlayan tüketim toplumu ve 

kitle kültürüne dair tartışmalara girişmişlerdir40. Çoğunlukla soğuk savaş 

ideolojisinin de argümanlara dâhil edildiği bu dönemde Mass Culture: The Popular 

Arts in America antolojisinin editörleri Bernard Rosenberg David Manning White 

gibi isimler kitle kültürüne dair görüşler ileri sürmüşlerdir. Sözü geçen antolojiye 

                                                 
36 Storey, a. g. e., s. 30-32. 
37 F. R. Leavis, The Common Pursuit, London, Hogarth, 1984, pp.188-9, 208’den alıntılayan   

Storey. A.g.e. s. 33. 
38 Simon During (haz.. The Cultural Studies Reader. London and New York, Routledge, 1993, s 2.  
39 Tony Bennet, Popular Culture: Themes and Issues in Popular Culture U203, Milton Keynes:  

Open University Press, 1982, pp.5-6’dan aktaran Storey, A.g.e. s. 34. 
40 Storey, a. g. e. s. 35. 
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katkı yapan önemli isimlerden biri de Dwight MacDonald’dır. MacDonald “A 

Theory of Mass Culture” adlı makalesinde şöyle der:   

 

“Halk kültürü (folk art) aşağıdan gelişti. Halkın kendisi tarafından, yüksek kültürün 

faydası olmadan ve kendi ihtiyaçlarına dönük olarak yaratılan, kendiliğinden ve 

özgün bir ifadeydi. Kitle kültürü yukarıdan empoze edilir. İşadamları tarafından 

kiralanan teknikerlerce imal edilmiştir, alıcıları pasif tüketicilerdir ve katılımcıları 

satın almak ve almamak arasında sınırlanmışlardır.”41 

 

Kitle insanının atomlaşmasına ve diğer milyonlarca atomdan 

farksızlaşmasına vurgu yapan Macdonald bu insanı saran kitle kültürünün 

standartlaştırıcı, formülleşmiş, tekrarlamalı ve yüzeysel olduğunu anlatır. Ona göre 

kitle kültürü eski sınıfsal engelleri, gelenekleri ve kültürel ayrımları kaldırmaktadır. 

Herşeyi karıştırır ve homojen bir kültür yaratır. Bu anlamda kitle kültürü çok 

demokratiktir, bütün duvarları yıkar42.  

Kültürel anlamda geleceğe dair umutsuz bir bakışı olan Macdonald’a göre 

sadece modernist avant-garde geleceğe dair bir umut verir43. Bu anlamda 

Macdonald daha önce değinildiği üzere Leavis ve aşağıda inceleneceği gibi Adorno 

ile benzer bir tavır alır. Bütün bu yaklaşımlar kitle kültürünün yokediciliğine karşı 

avant-garde’ın yaratıcı/üretici kimliğini öne çıkarırlar. Avant-garde’ın tarihsel 

gelişimine, 1950’ler sonrasında yeniden ortaya çıkışına ve bu konudaki diğer 

yaklaşımlara daha sonra değinilecektir. 

3.  Popüler Kültür ve Marksist Eleştiri 

Kültürün Marksist yöntemle ele alınması onun diğer tarihi toplumsal 

koşullarla ilişkilendirilmesi ile mümkündür. Marksist teoriye göre bir sistemi alt 

yapı ve üst yapı oluşturur. Üretim ilişkileri alt yapıyı, kültürel ve siyasal ilişkiler 

üstyapıyı meydana getirir. Ekonomik determinist görüş üst yapının alt yapıyı pasif 

bir biçimde yansıttığını öngörür. Ancak bu ilişkinin bu kadar basit bir formülasyona 

                                                 
41 During, a. g. e., s.10. 
42 A. g. e., s. 16. 
43 A. g. e., s. 19. 
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indirgenemeyeceği teorinin kurucuları tarafından da belirtilmiştir. Alt yapı ve üst 

yapı arasında her zaman tek yönlü olmayan diyalektik bir ilişki söz konusudur.  

 

“Maddeci tarih anlayışına göre, tarihte nihai belirleyici etken gerçek yaşamdaki 

üretim ve yeniden üretimdir. Ne Marks, ne de ben hiçbir zaman bundan fazlasını 

öne sürdük. Bu nedenle biricik belirleyici etken ekonomik etkendir diyerek birisi 

onu çarpıtırsa bu önermeyi anlamsız, soyut, saçma bir söz dönüştürmüş olur. Temel 

olan ekonomik durumdur ama değişik üst yapı ögeleri ... tarihsel mücadelenin 

gidişi üstünde kendi etkilerini gösterirler. .... Siyasi, hukuki, felsefi, edebi, sanatsal 

vb. Gelişme ekonomik gelişmeye dayanır. Ama bütün bunlar hem birbirleri 

üzerinde, hem de ekonomik temel üzerinde tepki gösterirler.”44   

 

Marksizm’e göre kültür sistem içerisinde bağımsız bir varlık değildir. Bir 

grup tarafından üretilir. Sınıflı bir toplumda da kültür, yöneten yani üretim 

araçlarını elinde bulunduran sınıf tarafından üretilir/yönetilir onun düşüncelerini 

yayar ve bu sınıflı yapıyı meşrulaştırır. Dolayısıyla üst yapının bir parçası olan 

kültür sınıf savaşının bir parçasıdır. Kültür, sınıflı toplumda yönetenlerin isteklerine 

uygun olarak şekillendiğine göre sistemin sorunsuz işlemesine yardımcı olacaktır. 

Kitle kültürü (modern popüler kültür) de sistemi meşrulaştırarak ideolojik bir işlevi 

yerine getirir.  

Marksizm içindeki düşünsel akımlardan olmakla birlikte kimi noktalarda 

Marksizm’i eleştiren Frankfurt Okulu popüler kültüre karşı en kapsamlı 

saldırılardan birini yapmıştır. Frankfurt Okulu, Frankfurt Üniversitesi bünyesinde 

1923’te kuruldu. İlk yöneticisi Carl Grünberg (1861-1940) idi. Daha sonra 1926’da 

profesör olan Horkheimer (1895-1940) okulun yöneticiliğini üstlendi. Üyeleri 

arasında Theodor W. Adorno (1903-1970) Walter Benjamin (1892-1940), Erich 

Fromm (1900-1980), Herbert Marcuse (1898-1978), Leo Löwenthal (1900-1993) 

gibi çok önemli isimler vardı. 1933’te Hitler’in iktidara gelmesiyle birlikte okul 

ABD’ye taşındı. 1949’da tekrar Almanya’ya döndü.  

                                                 
44 F. Engels, Marx, Engels, Lenin-Sanat ve Edebiyat, Çev: Aziz Çalışlar, Ankara, Ekim Yayınları,  

1990, s. 44-45. 
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Frankfurt Okulu “eleştirel toplum teorisi” kısaca “eleştirel teori” adını 

verdikleri yöntemi kullanarak modern kapitalist toplumsal düzene ve ortodoks 

Marksizm’e eleştiriler yöneltmiştir.  

Frankfurt Okulu toplumsal birçok alanda incelemeler yaparken özellikle 

Adorno’nun çalışmalarının etkisiyle popüler kültür konusunda da yeni fikirler öne 

sürmüştür.  

Almanya’dan ayrıldıktan sonra Avrupa’daki gelenekselleşmiş düşünsel ve 

maddi yapının aksine yeni dünyanın birçok anlamda özgün ve modern yaşamı 

Franfurt Okulu mensuplarını derinden etkilemiştir.  

Adorno kapitalizmin bu en gelişmiş biçimini incelerken kültürel yapı ile 

endüstriyel ilişkiler arasındaki ilişkiye dikkati çeker.  

“Kültür açıkça ve cüretle diğer meta üreticilerinin üretim kurallarına uyan 

bir endüstri haline geldi. Kültürel üretim tüm kapitalist ekonominin bir 

parçasıdır45.” Dolayısıyla kapitalist bir zihniyetle üretilen kültürel ürünler pazarın 

ölçülerince değerlendirilmeyi daha baştan kabul ederler. Yani bu ürünler sonradan 

metaya dönüşmemiş tersine meta olarak imal edilmişlerdir. 

Sanatın mala dönüşmesiyle birlikte dünyaya dair ileri sürdüğü düşünceler 

yerlerini piyasa değerlerine bırakırlar. Huyssen’in de belirttiği gibi sanatın 

metalaşması, metanın estetikleşmesiyle sonlanır46. 

Adorno ve Horkheimer beraber yazdıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı 

kitaplarında modern kapitalist toplumdaki kültürel alanla ilgili olarak yerleşik “kitle 

kültürü” yerine “kültür endüstrisi” terimini kullanırlar. Kültür Endüstrisi adlı 

kitabında Adorno bu tavrın nedenini açıklarken “kitle kültürü” teriminin yanlış 

anlaşılmasına değinir. Ona göre kitle kültürü kitlelerin içinden ve kendiliğinden 

çıkan bir kültürü çağrıştırmakta ve (geleneksel, otantik) popüler sanatın modern 

biçimi gibi algılanmaktadır. Oysa kültür endüstrisi popüler kültürden ayrı 

düşünülmelidir.  

                                                 
45 J. M. Bernstein,  T. W. Adorno Culture Industry, Londra ve New York, Routledge 2001, içinde  

giriş bölümü s. 9.   
46 Andreas Huyssen, After the Great Divide: Modernism, Mass Culture and Postmodernism,  

London Macmillan Press, 1986, s. 21’den aktaran J. M. Bernstein,  T. W. Adorno Culture 
Industry, Londra ve New York, Routledge, içinde giriş bölümü s. 24.   
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Kültür endüstrisi tüketicilerine yukarıdan dayatılan ve kitleler için meta 

üreten bir endüstridir47.  

Frankfurt Okulu’nun kültür endüstrisine karşı çıkışlarının temel nedeni de 

budur. Pazar için üretilen kültürel ürünler önceden planlanmış, seri üretimle 

çoğaltılan nesnelerdir ve ideolojik olarak toplumsal istikrarın sağlanmasına yardım 

ederler. Önceki bölümlerde gördüğümüz üzere M. Arnold ve Leavis popüler kültürü 

anarşi üretme potansiyelinden ötürü dışlarlarken Adorno ve arkadaşları tam tersini 

düşünmektedir. Adorno’ya göre kitle kültürü denen olgu toplumsal denetime, var 

olan otoritenin devamına yardımcı olmaktadır.  

 

“Kitle kültürünü .... insanların sadece çok az ve çok kötü şeyler edinebilmesine, her 

tarafta korkunç bir yoksulluk içinde yaşayan yığınlar bulunmasına, insanların 

haksızlığa razı olarak yaşamasına yardım ettiği için eleştiriyoruz.”48  

 

Üstelik kitle kültürü bunu bilinçli olarak yapmaktadır. Aydınlanmanın 

Diyalektiği’nde Adorno bu süreci uzun uzadıya tarif etmektedir. Piyasa 

değerlendirmelerinde sıkça karşılaştığımız tüketicinin talebinin sanayinin arzını 

doğurduğunu anlatan denklem kültürel alanda tersine işlemektedir. Adorno gelişmiş 

toplumlarda kültür endüstrisinin tüketicilerin ihtiyaçlarını bizzat üreten ve 

yönlendiren bir güce dönüştüğünü düşünmektedir49. 

Adorno kültür endüstrisi konusundaki görüşlerini sinema ve müzik gibi 

alanlara yönelik eleştirileriyle örneklendirir ve pekiştirir. 

Popüler Müzik Üzerine (On Popular Music)50 adlı yazısında Adorno popüler 

müziğin iki temel özelliği olduğunu söyler. Standartlaşma ve sözde bireycilik 

(pseudo-individualisation). Bunlar aynı zamanda gerçek müzikle popüler müziğin 

ayrıldığı noktalardır.  

                                                 
47 Theodor W. Adorno, : The Culture Industry-Selected Essays on Mass Culture, J. M. Bernstein  

(haz.) London-New York, Routledge, 2001. s. 98. 
48 Theodor W. Adorno, Edebiyat Yazıları, Çev: Sabir Yücesoy, Orhan Koçak, İstanbul, Metis  

Yayınları, 2004, s. 97. 
49 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği, Çev: Oğuz Özügül, İstanbul,  

Kabalcı Kitabevi, 1996, 2. Cilt, s. 35. 
50 T. W. Adorno, (George Simpson’un işbirliğiyle) On Popular Music (Popüler Müzik Üzerine)  

Studies in Philosophy and Social Science, sayı 9 (1941)’den aktaran Phil Slater, Frankfurt 
Okulu, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1998, s. 234.  
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Standartlaşma orijinalliğin ortadan kalkması ve eskinin yeniden üretiminde 

kendini gösterir. Kültür endüstrisinin ürettiği şarkılar birbirine benzemektedir. “Geç 

liberal döneme karşılık kitle kültürü dönemindeki yenilik yeninin dışlanmasıdır51.” 

Sözde bireycilikle kasedilen ise şarkıların sözde orijinal olarak dinleyiciye 

sunulmasıdır. Bu yolla kültür endüstrisi şarkıyı daha önce üretilmemiş, öncekilere 

benzemeyen, “tek” bir ürün olarak gösterir.  

Benzer durum sinema için de geçerlidir. Bu sektördeki efektlerin (Adorno 

2000’li yılların Holywood filmlerini görmemişti) ve tekniğin eserin kendisinden 

bile önemli hale geldiğini düşünmektedir52.   

Standartlaşma nedeniyle birbirine benzer filmler yapılmaktadır. Kültür 

endüstrisi standartlaşma sayesinde belli adımlarla, belirli yollarda ilerleyen binlerce 

filmi piyasaya sürebilmektedir.  

 

“Sinemada da genellikle filmin nasıl biteceği, kimin ödüllendirilip kimin 

cezalandırılacağı ya da unutulacağı hemen anlaşılmaktadır, hafif müzikte ise alışık 

bir kulak melodinin ilk notalarını duyar duymaz devamını tahmin edebilmekte ve 

bu doğru çıktığı zaman kendini mutlu hissetmektedir.”53 

 

Eserin içindeki boşluk teknik yardımıyla doldurulmaktadır. Bu sayede her 

türden dinleyici/seyirciye hitap eden ve hepsine yetecek sayıda eserler ortaya konur. 

Oysa; 

 

“Sanatta teknik eserin iç organizasyonu ile ilgili bir kavramdır. Buna karşılık kültür 

endüstrisinin tekniği daha baştan dağıtım ve mekanik reprodüksiyonla ilgilidir ve 

nesnesine daima dışsal kalır.”54   

 

Geleneksel ciddi sanatta teknik, eseri zenginleştiren bir unsur olarak onun 

içinde yer alırken kültür endüstrisi tekniği metanın pazarlanmasına yardım edecek 

bir araç olarak kullanır. Teknik sanata yabancılaşır.  

                                                 
51 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği, Çev: Oğuz Özügül, İstanbul,  

Kabalcı Kitabevi, 1996, 2. Cilt, s. 23. 
52 A. g. e., s. 13. 
53 A. g. e., s. 13. 
54 Theodor W. Adorno, Culture Industry, Londra ve New York, Routledge, 2001, s. 101. 
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Adorno’ya göre kültür endüstrisi eskiden birbirinden ayrı olan yüksek ve alt 

sanatı birleştirerek ikisini de tahrip eder. “Yüksek kültürün etkilerini 

programlayarak onu ciddiyetinden uzaklaştırır, alt kültürü ise içindeki ırsi düzen 

dışı direnişi kırarak zincire vurur.”55 

Adorno’nun kültür endüstrisini çeşitli biçimlerde eleştirip karşı çıkmasından 

dolayı otomatik olarak yüksek kültürü savunduğu şeklinde bir yanlış anlama vardır. 

Ancak Adorno bu konuda elitist muhafazakâr düşünceye karşı çıkar. Sırf “iyi” 

olduğu için yüksek kültürün savunulmasına itiraz eder. 

 

“Adorno’nun kültür endüstrisine seçenek olarak düşünebildiği karşı- kavram 

“yüksek” ya da “ciddi” kültür olmayıp kitlelere ait, fakat yirminci yüzyılın avant-

garde sanatına benzer bir varyantı olmuştur.”56  

 

Adorno kitlelere yukarıdan dayatılan kültürün yanı sıra kitlelerin 

yaşamından bağımsızlaşmış kültürel çalışmaları da reddetmektedir. Yapılması 

gereken, kültür endüstrisinin seri üretim yoluyla “demokratikleştirdiği” kültürü, bu 

endüstriden bağımsız bir demokrasiye kavuşturmayı savunmaktadır.  

  1960’lı yıllarda ABD ve Avrupa’daki birçok muhalifin başvuru 

kaynaklarından olan Tek Boyutlu Adam  (One Dimensional Man) adlı yapıtında 

Herbert Marcuse mevcut gelişmiş endüstriyel toplumun dayattığı teknolojik 

mantığın ve tek boyutlu düşüncenin eleştirisini yapar. Kitabında ileri teknolojiye 

sahip toplumun mantık dışı olduğunu57 ve yanlış bilinç ürettiğini58 söyleyen 

Marcuse modern teknolojinin toplumu kontrol etmeyi amaçlayan ideolojik 

duruşuna vurgu yapar.  

Marcuse’a göre modern endüstriyel toplumlar totaliter bir yapı sergilerler. 

Totaliterlik için salt terörün gerekmediğini çok partili çok gazeteli kısacası çok sesli 

toplumsal yapıların da totaliter bir nitelik kazanabileceğini ifade eder. Totaliterliğin 

önemli ölçütlerinden biri olarak gerçek ve yapay ihtiyaçlar ayrımı yapan Marcuse 

                                                 
55 A.g.e., s. 98-99. 
56 Martin Jay, Adorno, Çev: Ünsal Oskay, İstanbul, Der Yayınları, 2001, s. 177. 
57 Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, Studies in The Ideology of Advanced Industrial  

Society, Boston, Beacon Press, 1991, s. xli. 
58 A. g. e., s. xlv. 
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yapay ihtiyaçları “belirli toplumsal çıkarların bireye dayattığı ihtiyaçlar” olarak 

tanımlar. Yapay ihtiyaçlar “reklâmların önerdiği gibi eğlenmek, davranış 

geliştirmek ve tüketmek, başkalarının sevdiğini sevip nefret ettiğinden nefret 

etmektir59.” Tabii ki bir ihtiyacın yapay veya gerçek oluşunun cevabı birey 

tarafından verilecektir. Ancak bireyin içgüdülerine kadar tüm hayatının 

yönlendirildiği bir toplumda verilecek cevabın ne kadar sağlıklı olacağı şüphelidir.  

Bu türden bir toplumsal yapılanmada kitle iletişim araçları da haber verici, 

eğlendirici işlevlerinden sıyrılarak yönetici bir rol üstlenirler60. 

Yanlış bilinçlenme ortamının yarattığı yanlış ihtiyaçlar mülk ve eşya ile 

özdeşleştiği için insanlar kendilerini ve çevrelerindeki insanları buna göre 

tanımlarlar. Sonuçta “yabancılaşma tamamen nesnel bir hal alır. Yabancılaşmış 

özne kendi yabancılaşan yaşamı tarafından yutulur61.”  

İleri teknolojiye sahip Batı toplumlarının ürettiği, bireyselliğini ve 

özgürlüğünü kaybetmiş, sıradanlaşmış, tek boyutlu insanı reddeden Marcuse 

eleştirisini bu toplumlarla sınırlamaz. Doğu Bloku ülkelerinde de özgürlük alanının 

komünist rejim tarafından belirlendiğini ve bu alanın dışına çıkan, eleştirel olan her 

tavrın tıpkı Batılı ülkeler gibi açık ya da kapalı biçimlerde suçlandığını belirtir. 

Dolayısıyla aykırı olanı, sıradanlığı reddedeni bastırma eğiliminin modern 

endüstriyel toplumların ortak bir tavrı olduğu ortaya çıkar.  

Marcuse’a göre endüstriyel toplumların tek boyutlu insanlar yaratma çabası 

ekonomi ve politikada olduğu gibi kültürel alanda da kendini gösterir. Kültürün 

sosyal kontrolü sağlamada kullanılacak bir araç haline gelmesiyle birlikte yüksek 

kültür de “maddesel kültürün bir parçası haline gelmiştir.”. 62  

Günümüzdeki kültürel yapıyı eleştirirken Marcuse kültürel ürünlerin kitlesel 

üretimi ve ayrıca yabancılaşma olgularından hareket eder. Burada Marcuse’a 

aydınlanmacı ve sonrasındaki modernist sanatçıların tavrı ilham vermektedir. Bu 

sanatçıların ürettiği yüksek kültüre ait ürünlerin topluma yabancı oluşu ve 

yabancılaştırıcı etkileri birçok düşünür gibi Marcuse’un da özlediği bir özelliktir. 

                                                 
59 A. g. e., s. 5. 
60 A. g. e., s. 6. 
61 A. g. e., s. 11. 
62 A. g. e., s. 58. 
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Mozart ya da Kafka sıradan olanı yeniden üretmek yerine onun dışında, ona yabancı 

ve dinleyen/okuyanı günlük yaşama yabancılaştırıcı eserler verirler.  

Marcuse geleneksel yüksek kültürdeki bu yabancı/yabancılaştırıcı tavrın 

kültürün kitlesel üretimiyle kırıldığını belirtir. Hegel, Baudlaire ve Bach gibi 

klasiklerin kitlesel üretim ve tüketim ağına sokularak metalaşması onların 

yabancılaştırıcı etkilerini yaymak anlamına gelmez. Tam tersine ayrıksılığın ifadesi 

olan bu eserler eski güçlerini kaybederek var olan düzeni eleştirmek yerine ona 

yapıcı katkılarda bulunurlar. Diğer bütün metalar gibi sıradanlaşan kültürel ürünler 

bu sayede başka boyutu dillendirme yeteneğinden yoksun kalırlar ve tek boyutlu 

toplumun yapı taşlarına dönüşürler.   

Frankfurt Okulu içerisinde modern kapitalizmin kültüre etkileri konusunda 

olumlu tek görüş Walter Benjamin’e aittir. “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden 

Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” (The Work of Art in The Age of Mechanical 

Reproduction) adlı çok bilinen makalesinde sanatın geçmişte ve bugün var oluş 

koşullarını inceleyerek bu konudaki dönüşümü inceler.  

Benjamin fotoğraftan yola çıkarak kimi tespitlerde bulunur. Buna göre 

teknik yolla yeniden üretim, yapıtta insan duyularının algılayamayacağı bazı 

özellikleri daha belirgin hale getirebilir ve bu sayede algılamayı güçlendirir. İkinci 

olarak yapıt bulunduğu özel ortamdan koparılıp sanatseverin ayağına gider. Böylece 

sanat yapıtının özel atmosferi (aurası) kaybolur. Atmosferin kaybolması nesnenin 

otoritesinin yitmesi ve gelenekten koparılması anlamına gelir. Sanat tekil 

varlığından kurtulup kitlesel bir varlık edinir. 

Benjamin’e göre sanat yapıtını en eski zamanlarda gelenek içerisine 

yerleştiren şey çevresindeki atmosferdir ve bu atmosfer eserin önceleri büyüsel ve 

sonraları da dinsel törenlerdeki kullanımından kaynaklanır. Daha sonraları 

sekülerleşme ile birlikte dinden bağımsız olsa da sanatın bu törensel havası devam 

eder. Rönesans döneminde, sanatın otonom yapısına ve hakikiliğine vurgu yapılarak 

eski devirlerden kalma güzellik kültü devam ettirilmiştir. Sanatın üretim koşulları 

değişmeye başladığında yani o törensel atmosfer yok olmaya başladığında sanat 



 27 

buna tepki gösterir. “...sanata özgü tanrıbilim diye tanımlanabilecek sanat sanat 

içindir öğretisi”63  bu tavrın dışavurumudur.  

Fotoğrafın ortaya çıkışı bu süreci çok net bir şekilde ifade eder. 

 

“Sanat yapıtının teknik yoldan yeniden üretilebilirliği dünya tarihinde ilk kez 

olarak yapıtı kutsal törenlerin asalağı olmaktan özgür kılmaktadır. Yeniden- 

üretilen sanat yapıtı gittikçe artan ölçüde yeniden üretilebilirliği hedefleyen bir 

sanat yapıtının yeniden-üretim’i olmaktadır. Örenğin bir fotoğrafın negatifinden 

çok sayıda baskı yapılabilmektedir; hangisinin özgün baskı olduğu sorusu bir 

anlam taşımamaktadır. Gelgelelim sanatsal üretimde hakikilik ölçütünün iflasıyla 

birlikte, sanatın toplumsal işlevi de bir bütün olarak köklü bir değişim 

geçirmiştir.”64 

 

Benzer biçimde yeni teknik imkânların olanaklı kıldığı sinemayı da 

inceleyen Benjamin izleyicinin çevreyi betimleme biçimindeki farklılığa değinir.  

 

“Sinema, dağarcığından yakın çekimler yaparak, tanış olduğumuz nesnelerin gizli 

ayrıntılarını vurgulayarak, kameranın dâhice yönetimiyle sıradan ortamları 

irdeleyerek, yaşamımızı yöneten zorunluluklara ilişkin bilgileri arttırdığı gibi, bize 

daha önce hiç düşünülmemiş, dev bir devinim alanı da sağlar... Yakın çekim 

mekanı genişletirken, ağır çekim devinimi geniş zaman parçalarına yayıyor.... 

Kameraya seslenen doğanın göze seslenenden farklı olduğu da böylece 

somutlaşmaktadır.”65  

 

Benjamin sinemada da tıpkı fotoğraf ve resim sanatında olduğu gibi 

kitlelerin sanat eseriyle ilişkisini, onu alımlamasını öne çıkarır.  

Adorno ve Marcuse’un modern çağda sanat ve kültürün otoriteyi ve 

toplumsal istikrarı desteklediğine vurgu yaptıklarını görmüştük. Benjamin ise bu 

yazarların ve diğer eleştiricilerin aksine modern çağda kitlelerin sanata “katılımını”, 

onun anlamını çoğaltmalarını önemli bulur. 

                                                 
63 Walter Benjamin, Pasajlar, Çev: Ahmet Cemal, İstanbul, Yapı Kredi Yay. 1995, s. 52. 
64 A. g. e., s. 61. 
65 A. g. e., s. 64. 
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 Sanatın mekanik yoldan çoğaltımı kitlelerle sanat arasındaki ilişkiyi 

değiştirmiştir. Tablolar ondokuzuncu yüzyıla kadar belirli bir grup tarafından 

seyredilmek üzere özel yerlere asılırken bu tarihten sonra sanatın belirli bir 

hiyerarşiye bağımlılığı kırılmış ve resim galerileri, müzeler v.b. gibi mekânlarda 

kitle önüne çıkmaya, kitleselleşmeye başlamışlardır. Mekanik üretim bu durumu 

güçlendirmiştir. Sanat artık ilahi bir varlık olmaktan çıkıp günlük hayat içerisine 

dâhil edilmiştir. Bu süreç sanat yapıtı ile onu algılayan kitle arasındaki ilişkinin 

demokratikleşmesi sonucunu doğurmuştur.   

Adorno kültürün daha üretim aşamasında bir anlam edindiğini ve kitleyi de 

bu anlamın şekillendirdiğini söylerken Walter Benjamin tüketim anında kitlelerin 

ortaya koyduğu anlamı vurgular. Mekanik üretim sayesinde algılayıcı kitlesini 

genişleten sanat yapıtının anlamı üretimin artmasıyla orantılı olarak genişlemiştir.  

Bu konudaki diğer önemli bir düşünür ise Antonio Gramsci’dir. Gramsci 

sadece kültürel çalışmalar alanında değil felsefe, siyaset ve tarih konularında da 

birçok tartışmaya yol açan önemli bir düşünürdür. 1891 yılında İtalya’nın Sardunya 

adasında doğan Gramsci politik bir kişilik olmuş, Mussolini iktidara gelince 

1926’da tutuklanmıştır.  

Gramsci’nin büyük yankılar yaratan fikirleri hapishane yıllarında yazdığı 

notlarda ve mektuplarda dile getirilmiştir. 

Özgün bir düşünür olan Gramsci Marksist düşünce ile dünyaya bakmasına 

rağmen bu düşünce sisteminin kabaca anlaşılmasına karşı çıkmıştır.  En önemli 

özelliklerinden biri çoğu kez uç noktalara götürülen ekonomik determinist anlayışa 

karşı çıkmasıdır. Gramsci toplumdaki her şeyin salt ekonomik nedenlerle 

açıklanamayacağını sözgelimi kültür ve ideolojinin ekonomiden ayrıştığı kimi 

yönleri olduğunu belirtir. Örneğin Fransız Devrimi sadece sınıf savaşımlarını 

inceleyerek anlaşılmaz, O dönemde hâkim yapıya karşı gelen aydınlar ve onların 

düşünceleri de bu devrimi etkilemiştir.  

Gramsci’nin düşüncesinde en önemli köşe taşlarından biri hegemonya 

kavramıdır. Hegemonya ilk anlamda topluma egemen olan sınıf veya grupların 

diğerleri üzerindeki baskısını dile getirir. Gramsci hegemonyanın salt zora 
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başvurularak yerleşmediğini, kimi toplumsal faktörlerin de buna dâhil edildiğini 

söyler. 

 

“Yapmamız gereken iki temel üst yapı katmanını belirlemek: Genelde gayri-resmi 

olarak adlandırılan organizmaların bir aradalığını ifade eden “sivil toplum” ve 

“politik toplum” ya da “devlet”. Bu iki katman, bir yandan baskın grubun topluma 

uyguladığı “hegemonyayı” ve diğer taraftan “doğrudan baskıyı” veya devlet ve 

yasal hükümet aracılığıyla emirlerin uygulanmasında bir araya gelirler.”66  

 

Devlet güç kullanma yetkisini elinde tutarken, sivil toplum hegemonyanın 

oluşturulması ve yeniden üretimini sağlar. Sivil toplum, içerisinde barındırdığı aile, 

din, sendika, partiler ve popüler kültür gibi yapılardan meydana gelmektedir. 

İktidarın ele geçirilmesi bir sınıfın yönetici olması için yeterli değildir. 

Sınıfın yönetme gücü ülkedeki sivil toplum üzerinde hegemonya kurmasına 

bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde, yani iktidarı ele geçiren baskın sınıf, entellektüel ve 

ahlaki liderliğini diğer sınıflara kabul ettirdiğinde konumunu sağlamlaştırmış olur. 

Bu süreçte salt zorlama değil, alt sınıfların rızası vardır. Egemen sınıf veya gruplar 

kendi fikirlerini, aşağıda bahsedeceğimiz mekanizmalar yardımıyla alt sınıflara 

kabul ettirir. Alt sınıflar, yöneten sınıfın fikir ve arzularına kendi 

istekleriymişçesine razı olur. Sınıflar arasında sözde bir “uzlaşı” gerçekleşir.  

Hegemonya kavramıyla beraber Gramsci önemli bir başka kavram geliştirir: 

Organik aydınlar. (Organic intellectuals) Türkçe’ye “aydın” olarak çevirilen 

“intellectual” kelimesini Grmasci daha geniş ele alır. Onun yazdıklarında iki tür 

aydından bahsedilir: Geleneksel aydınlar (Traditional intellectuals) bizim ilk 

aklımıza geldiği gibi büyük düşünür ve sanatçıları anlatırken, organik aydınlar ise 

toplum içerisinde hegemonyayı destekleyen fikirleri üreten ve yayan kişilerdir.  

Gramsci’ye göre her sınıf kendi dünya görüşünü destekleyen, kendisiyle bu 

konuda işbirliği içerisinde olan organik aydınlar üretir. Hegemonya çekişmesinde 

                                                 
66 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, London, GBR:  

ElecBook, 2001, s. 145. 
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bu aydınların büyük önemi vardır. Gramsci entellektüel katılımın olmadığı bir insan 

etkinliğinin olmadığını67 söyler. 

 

“Bütün insanlar aydındır (intellectual) ancak herkes aydının toplumdaki 

fonksiyonuna sahip değildir.”68 

 

Yönetici sınıfın organik aydınları sivil toplum içerisindeki kurumlarda (Din, 

aile, sendika, siyasal partiler, v.b.) ürettikleri fikir ve değerler aracılığıyla 

hegemonyayı güçlendirir ve yeniden üretirler. Ancak hegemonya bir olgu değil 

devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla alt sınıflar üst sınıfın liderliğini kabul etseler 

de yerel ve evrensel çelişkiler devam eder. Sınıfsal ayrışma bu durumun tipik 

örneğidir. Süregiden çelişkiler hegemonik ortam içerisinde bile hegemonyaya karşı 

direnişin devam etmesine neden olur. Sınıflar arasındaki kültürel ve politik liderlik 

kavgası geri çekilmeler, geçici uzlaşmalar ve karşı saldırılarla sürer.  

Hegemonyanın oluşturulduğu sivil toplumun gücü ile devletin gücü arasında 

ters bir orantı söz konusudur. Devletin güçlü olduğu ülkelerde sivil toplumdaki 

hegemonya güçsüzdür. Az gelişmiş ülkelerde devletin sıkça şiddete başvurması bu 

durumu açıklar. Sivil toplumun yani hegemonik alanın güçlü olduğu ülkelerde ise 

şiddet hem gereksiz, hem de hegemonyaya zarar verici bir unsurdur. Gelişmiş 

liberal-demokratik ülkelerde, sivil toplumun sistemi üreten asli güç oluşu ve 

devletin ayrıca şiddete gerek duymayışı hegemonyanın gücünü gösterir. Bu tip 

ülkelerde devletin şiddeti onu meşrulaştıran hegemonyanın sivil toplum nezdinde 

zarar görmesine neden olacaktır.  

Popüler kültür de devam eden hegemonya savaşının bir parçasıdır. 

Dolayısıyla popüler kültür alanı yukarıdan dayatılanla aşağıdan gelenin, ticari 

olanla otantik olanın karışımıdır. Bu anlamda popüler kültür birbiriyle çelişen ilgi 

ve değerlerin bir karışımıdır69.”  

Gramsci’nin teorisinden yola çıkılarak kurulan Yeni Gramsci’ci Kültürel 

Çalışmalar (Neo-Gramscian Cultural Studies) ekolü popüler kültür hakkında iyi 

                                                 
67 A. g. e., s. 140. 
68 A. g. e., s. 140. 
69 Storey, a. g. e., s. 127. 
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veya kötü şeklindeki genellemeci bir bakış yerine kültürel ürünlerin üretim, dağıtım 

ve tüketim sürecinin incelenmesini önerir. Yeni Gramsci’ci kültürel çalışmalar her 

tüketimin zorunlu olarak pasif bir tüketim olmadığını ileri sürer ve kullanım-

tüketim aşamasında üretilen anlamları araştırır. Çünkü nihai olarak ideolojinin 

kendini gösterdiği ve anlamı şekillendirdiği yer burasıdır.  

Adorno kültürel ürünün daha baştan belirlenmiş bir anlamı içinde 

barındırdığını ve bunun tüketiciyi belirlediğini vurgulamıştır. Yeni Gramsci’ci 

kültürel çalışmalar ise kültürel ürünün tüketildiği bağlamın (context) anlamı 

belirlediğini öne sürer. Stuart Hall buradan yola çıkarak geliştirdiği “telaffuz” 

(Articulation) kavramında kültürel metin ve pratiklerin önceden garanti edilmiş, her 

zaman geçerli anlamları olmadığını, anlamı belirleyenin, ifade edilen söylemle 

çeşitli tarihsel koşulların ilişkisi olduğunu ortaya koyar.70 Yani kültürel ürünün 

üretildiği sistem, bireyin kültürel ürünle ilişkisi ve ürünün tüketildiği bağlam 

çıkarılacak anlamı belirlemektedir.  

John Storey’in bu konuda verdiği Bob Marley örneği yeterince açıklayıcıdır. 

Bob Marley reggae müziğinin kurucusu ve tüm dünyadaki en önemli 

temsilcilerindendir. Marley şarkıları aracılığıyla Rastafarianizm inancını dile 

getirmiştir.  Rastafarianizm dini bir inanış olmakla birlikte anti-emperyalist 

düşünceler de ihtiva etmektedir. Marley’in şarkıları, ölümünün üzerinden uzun bir 

süre geçmesine rağmen popüler kültür içindeki gücünden birşey kaybetmemiştir. 

Ancak madalyonun öteki yüzü çevirildiğinde Bob Marley kasetlerinin tüm dünyada 

müzik şirketlerine olağanüstü paralar kazandırdığı görülür. Yani muhalif 

düşünceleri ve kendine has müziğinin anlattıklarıyla, kültür endüstrisinin 

güçlenmesine yardım edişi birbiriyle çelişki yaratmaktadır. Her ne kadar Bob 

Marley’in şarkılarının alımlanması kültür endüstrisinin istediği biçimde olsa da bu, 

özellikle sivil toplumun kültürel kriz dönemlerinde sistem karşıtı mesajlarının öne 

çıkmayacağı anlamına gelmemektedir.  

                                                 
70 S. Hall, On postmodernism and articulation: an interview with Stuart Hall, ed. L. Grossberg,  

Journal of Communication Inquiry 10 (2), 45-60’tan aktaran Jennifer Daryl Slack, The 
theory and method of articulation in cultural studies, Morley, David / Chen, Kuan–
Hsing (eds): Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, London and New York, 
Routledge, 1996 içinde. 
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Gramsci’nin önemli ölçüde etkilediği düşünürlerden biri olan Louis 

Althusser (1918-1990) toplumsal yapıyı şöyle tarif eder: 

 

“Her toplumda, kimi zaman çok paradoksal biçimler altında, temelde bir ekonomik 

faaliyetin, politik bir örgütlenmenin ve “ideolojik” biçimlerin (din, ahlak, felsefe, 

vs.) varlığı gözlemlenir. Dolayısıyla ideoloji mevcut haliyle, her toplumsal 

tümlüğün organik anlamda parçasıdır.”71  

 

Bu parçalar arasındaki ilişkiyi çözümlerken Althusser de tıpkı Gramsci gibi 

ekonomik determinist anlayıştan kaçınmaya çalışır. Ekonomizm marksist 

terminolojide toplumsal alandaki her tür olgunun nedenini alt yapı yani ekonomik 

koşullarla açıklamaya çalışırken Althusser bu yaklaşımı reddeder ve üst yapının alt 

yapı karşısındaki görece özerkliğine vurgu yapar. Ekonomi son tahlilde 

belirleyicidir ancak bu, üst yapı kurumlarının kendi aralarındaki ve alt yapıya 

yönelik etkileşimlerinin olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla üst yapının işleyiş 

biçiminin analizi, bir toplumsal yapıyı anlamada çok önemli bir yere sahiptir.  

Althusser üst yapıyı incelerken ideolojiyi anahtar olarak kullanır ve dair üç 

tez öne sürer. Bunlardan ilkine göre “ideoloji bireylerin gerçek var oluş koşullarıyla 

kurdukları imgesel ilişkinin imgesel bir tasarımlanmasıdır.”72    

İdeoloji bireylerin dünyayla kurdukları ilişkiyi çarpıtır. Alt yapı ile kurulan 

ilişkide doğrudan alt yapının yansımasını görmek mümkün değildir. Bunun yerine 

çarpıtılmış imgesel ilişki öne çıkar.  

 

“Demek ki ideolojide tasarımlanan, bireylerin var oluşunu yöneten gerçek ilişkiler 

sistemi değil, bu bireylerin boyun eğerek yaşadıkları gerçek ilişkilerle kurdukları 

imgesel ilişkidir.”73  

 

                                                 
71 L. Althusser, Marx İçin. Çev. Işık Ergüden, İstanbul, İthaki Yayınları, 2002, s. 282.  
72 L. Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Çev. Alp Tümertekin, İstanbul, İthaki  

Yayınları, 2003, s. 89. 
73 A. g. e., s. 92. 
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Kısacası ideoloji bir temsiller (imgeler, mitler, idealar, kavramlar) 

sistemidir. Bu sistem yanlış bir bilinç sunarak maddi dünyadaki çelişkilerin 

görmezden gelinmesini sağlar.  

İdeoloji bilinçli gibi görünür ama bilinç dışı / bilinçsizdir. “İdeolojide, 

insanlar, gerçekten de kendi varlık koşullarını yaşama tarzlarını ifade ederler: Bu, 

hem gerçek ilişkiyi, hem de yaşanan hayali ilişkiyi içerir.”74  

İdeolojinin bilinçsizliği onun sessizliği anlamına gelir. Ancak bu sessizlik 

onun yanlış anlaşılmasından ileri gelir. İdeolojiyi anlamak için ona dışarıdan 

bakılmalı ve söylemedikleri araştırılmalıdır. İdeoloji söylediklerinden çok 

söylemedikleriyle kurulu bir yapıdır. Dolayısıyla bir metinde anlamı araştırmak, var 

olan kadar var olmayanı, cevaplananlar kadar cevaplanmayanları ortaya koymaktır. 

Bu yöntem “semptomatik okuma” olarak adlandırılır. Bu konu Macherey’in 

düşünceleri incelenirken daha ayrıntılı ele alınacaktır. 

Althusser’in ikinci tezine göre ise ideoloji maddi bir var oluşa sahiptir. 

Sınıflı bir toplumda üretimin devam etmesi, üretici güçlerin yeniden üretilmesine 

bağlıdır. Verili sistem iki aygıtla devam ettirilir. Gramsci’ye benzer biçimde 

Althusser ikili bir yapı öngörür. Öncelikle devlet aygıtı açık baskı unsuru olarak 

ortaya çıkar. Bu aygıt hükümet, idare, ordu, polis, mahkemeler ve hapishanelerden 

oluşur. Ancak tek başına baskı, sistemi yürütmek için yeterli değildir. Ayrıca üretici 

güçlerin yeniden üretimi de salt maddi olanakların sağlanmasıyla gerçekleşmez. Bu 

güçlerin nitelik olarak şekillendirilmeleri, verili otoriteyi benimsemeleri gerekir.  

Gramsci’nin sivil toplum ve aydınları andığı bu noktaya Althusser DİA’ları 

(Devletin İdeolojik Aygıtları) koyar. Althusser DİA’ları şöyle sıralar: 

“-Dinsel DİA (Farklı kiliselerin oluşturduğu sistem) 

-Öğrenimsel DİA (Farklı gerek özel gerekse devlet okullarının oluşturduğu sistem) 

-Aile DİA’sı 

-Hukuki DİA 

-Siyasal DİA 

-Sendikal DİA 

-Haberleşme DİA’sı (Basın, radyo-televizyon vb.) 

-Kültürel DİA (Edebiyat, güzel sanatlar, spor vb.)”75 

                                                 
74 L. Althusser, Marx İçin. Çev. Işık Ergüden, İstanbul, İthaki Yayınları, 2002, s. 284. 
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Ona göre örneğin okul DİA’sı bireye görgü terbiye ve ahlak kurallarını, 

yurttaş olma bilincini, mevcut dili kullanmayı öğreterek verili ideolojiye tabi olma 

sürecine yardım eder.  

Sistem sadece baskı aygıtının yok edilmesiyle sona ermez. Aynı zamanda 

sistemin DİA’larının da ortadan kaldırılması ve yeni DİA’ların oluşturulmasıyla bu 

süreç tamamlanır. Örneğin Fransız Devriminde halk devletin baskı aygıtını ortadan 

kaldırmış ancak bununla yetinmeyip kiliseye de saldırarak mallarını yağmalamıştır. 

Böylece sistemin dinsel DİA’sı yok edilmiştir. Kilisenin yerini modern dönemde 

eğitim DİA’sı almıştır.  

Althusser’in son tezi ise ideolojinin DİA’lar aracılığıyla özneler (Subject) 

yarattığına dairdir. Böylece birey yaşamının ilk anından itibaren aile öznesi, dinsel 

özne, hukuki özne, eğitimsel özne vb. olarak şekillenir. 

DİA’ların amacı egemen ideolojiyi topluma benimsetmek olduğuna göre bu 

alanda bir direniş ve karşı çıkış vardır76. DİA’ların görevi tamamlanmış değildir. 

Verili yapı içinde devam eden çelişkiler DİA’ların da sürekli işlevsel kalmasını 

zorunlu kılar. Kültürel alanda da bu çelişkiler devam etmektedir. Bu anlamda 

kültürel dünyada verili ideolojinin sunduklarıyla, ona karşı çıkan, onunla çatışmalar 

yaşayan alanlar bir aradadır.  

Sonuç olarak Althusser’in kültürel çalışmalar sahasına iki önemli katkısı 

vardır. İdeoloji hakkındaki birinci teziyle görünenin ardındakini, söylenmeyeni 

araştırır ve ideolojinin günlük yaşam pratiğinde nasıl gerçekleştiğini dışarıdan 

bakarak incelemeyi önerir. Böylece kültürel olanın sadece ifade ettikleri değil, 

sessiz kaldığı yerler de anlam kazanır. 

İkinci olarak günlük yaşamda bireyin ideoloji tarafından özneleştirilmesi 

özellikle siyaset, reklâm, medya ve bağlantılı olarak tüketim alışkanlıklarının 

araştırılmasına yardım eder. Reklâmların bireye “siz” diye seslenmesi ve onları 

tüketime yönlendiren mesajlar vermesi bunun tipik örneğidir.  

Althusser’in tezleri özellikle Pierre Macherey’in çalışmalarıyla edebiyata 

yansıtılmıştır. 1966’da yayımlanan Edebi Üretim Teorisi (A Theory of Literary 

                                                                                                                                         
75 L. Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Çev. Alp Tümertekin, İstanbul, İthaki  

Yayınları, 2003, s. 169. 
76 A. g. e., s. 132. 
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Production) adlı kitabında Macherey ideolojinin metinde nasıl görünür hale 

getirileceğini araştırır. Bunu yaparken öncelikle “Herşey insan için, herşey insan 

tarafından” (everything by man, everything for man) sloganını kullanan hümanist 

anlayışa karşı çıkar. Hümanizm yaratma yeteneğini, Tanrı’nın yerine ikame ettiği 

insana atfetmişken ve sanat eserinin de insani yaratma olduğunu öne sürerken 

Macherey sanatın yaratım değil bir üretim olduğunu savunur. Herhangi bir mal 

üreten işçinin ürünü başka parçalardan meydana getirmesi gibi yazar da ideolojileri, 

dili, simgeleri kullanarak eserini meydana getirir.  Üretici olarak yazar “yaratımının 

merkezindeki özne değil bir sistemin parçasıdır.”77 Yazar kendi eserinin ilk 

okuyucusudur. Bu nedenle Macherey yaratma sözünün yerine üretimi koyar.  

Macherey ampirizmin öne sürdüğü metnin belirli sınırlar içinde tek bir 

anlamı olduğu iddiasına karşıdır. Ona göre kurgusal metinlerin merkezi yoktur. Bu 

tür metinlerde eksik, sessiz, kapalı olan kimi yanlar vardır. Eleştirinin işi bunları da 

kullanarak metnin yeni bilgisini üretmektir. “Bilme işi daha önce yapılanmış bir 

söylemi dinlemeye benzemez... Yeni söylemin ayrıntılı incelenmesi ve sessizliğin 

ifadesidir.”78  Bilmek için kitabın dışına çıkılmalıdır.  

Macherey’in metin incelemesinde Althusser’in ideolojiyi merkezsizleştiren 

anlayışı kadar Freud’un psikanaliz yönteminin de katkısı vardır. 

Freud hastalarının sorunları ortaya çıkarmak için onların söylediklerinden 

çok söylemediklerini esas almıştı. Onun için öncelikli olan yüzeyde görünen değil, 

yüzeyin, bilincin altında saklı olan ve ifade edilmeyendi. İfadedeki boşluklar ve 

sesszilikler asıl anlatılmak isteneni anlatıyorlardı.  

Macherey, Freud’un bu yöntemini metin analizinde kullanır ve metnin 

bilinçaltına iner. Bu yöntemle metin ideoloji ve tarihi şartlar içerisinde 

değerlendirilir, sessiz kaldığı, bize gösterdiği ancak açıkça ifade etmediği noktalar 

ortaya konur.  

Rus yazar Mikhail Bakhtin (1895-1975) ise popüler kültüre dair 

çalışmalarında ortaçağdaki festivalleri inceler. Bu festivallerdeki otantik yapıyı 

araştırır. Baktin’e göre; 

                                                 
77 Pierre Macherey, A. Theory of Literary Production. Londra ve New York, Routledge Classics,  

2006, s. 77. 
78 A. g. e., s. 6.  
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“Ortaçağ insanları ikili bir yaşam sürüyordu: Resmi yaşam ve karnaval yaşamı. 

Dünyanın bu iki boyutu, ciddi ve gülen boyutlar insanların bilinçlerinde bir arada 

bulunuyordu.”79  

 

Resmi yaşam ideolojisinde ciddiyet, çilecilik, kadercilik, baskı ve korku 

dolu bir anlayış ve tevazu vardı. Bu asık suratlı, otoriter ideolojinin karşısında ise 

meydanlarda kalabalıkların kutladığı karnavallar yer alıyordu. Bu karnavallarda her 

türden hiyerarşi alt üst ediliyor, alaycı taklitler yapılıyordu. Örneğin soytarı, kral 

ilan edilip eğlenceye anti-otoriter bir hava katılıyordu. Her tür çılgınlığın yanı sıra 

resmi söylemin dışladığı sövgü ve küfürler rahatlıkla dile getiriliyor, dogmatik 

yasaklarla alay ediliyordu. Karnavallarda bedensel öğe ön plana çıkıyor, yeme-içme 

kuralsızca yapılan bir etkinliğe dönüşüyordu.  

Karnavalların bütün bunlara dâhil olan en önemli yanlarından biri de 

gülmenin baş aktöre dönüşmesiydi. Gülme, sıradan insanın, sıradan günlerde boyun 

eğdiği ve korktuğu her şeyi tahtından indiren bir eylemdir.  

 

“... bu gülme, aynı zamanda, gücün, dünyevi kralların, dünyevi üst sınıfın, ezen ve 

kısıtlayan herkesin, her şeyin mağlubiyeti anlamına gelir....Gülme dışsal sansürden 

kurtarmakla kalmaz, her şeyden önce, büyük içsel sansürden kurtarır; binlerce 

yıldır insanda yer etmiş olan korkudan kurtarır; kutsal olandan, yasaklamalardan, 

geçmişten, iktidardan duyulan korkudan kurtarır. Gerçek anlamıyla maddi bedensel 

ilkenin peçesini aralar.”80 

 

Rönesans’a kadar devam eden karnavallar bu dönemde doruğa ulaşıp 

sonrasında geri çekilmişlerdir.  

Karnavallarda gülmenin en önemli araçlarından biri de parodidir. Bakhtin’e 

göre Ortaçağ sonunda mizah ile yüksek edebiyat ayrımı ortadan kalktığında gülme 

öğesi epik ve dini eserlere girmeye başlamıştır.  

                                                 
79 Mikhail Bakhtin, Karnavaldan Romana. Çev: Cem Soydemir. İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2001,  

s. 116 
80 A. g. e., s. 112-114. 
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Bakhtin’i temel inceleme konusu olan Rabelais’in (1484-1553) Gargantua 

ve Pantagruel adlı eserleri bunun en önemli örneğidir. Kilise tarafından yasaklanan 

eserler karnavallar için söylenen her şeyi ihtiva etmektedir.  

Ortaçağ karnavallarındaki bu karmaşık, gayri resmi yapı Bakthtin’de 

diyaloji kavramını beraberinde getirir. Diyalojizm farklı seslerin, düşüncelerin, 

söylemlerin bir aradalığını ifade etmektedir. Çok anlamlılığın kapısını açar.  

Bakhtin dilde ve edebiyatta da diyalojinin izlerini arar.  Ürettiği 

heteroglossia kavramına göre sözcük, tek başına, “nötr” biçimde var olamaz. 

Anlam, sözcüğün yaşamdaki bağlamı tarafından belirlenir.  

 

“Tüm sözcükler bir mesleğin, bir türün, bir eğilimin, bir grubun, belirli bir yapıtın, 

belirli bir kişinin, bir kuşağın, bir yaş grubunun, günün ve saatin “tadına” sahiptir. 

Her sözcük, toplumsal olarak yüklü hayatını sürdürmekte olduğu bağlamın ve 

bağlamların tadını alır; tüm sözcükler ve biçimler amaçlarla doludur.”81   

 

Bu yanıyla sözcük monolojik değil diyalojiktir. “Başkası, diğeri” tarafından 

yüklenen anlamlarla doludur.  

 

“Dilde sözcük yarı yarıya başkasının sözcüğüdür. Konuşucu kendi amacıyla, kendi 

vurgusuyla doldurduğunda, sözcüğü kendi anlamsal ve anlatımsal niyetine 

uyarlayarak temmellük ettiğinde sözcük “kişinin kendisinin” olur.”82 

 

Edebiyatta ise diyalojik yapıya sahip tek tür romandır. Diğer edebi türler 

tarih boyunca gelişip sabitlenmişlerken, roman Yeni Çağ’da ortaya çıkan bir tür 

olarak bu zamanın özelliklerini yansıtır. Henüz tamamlanmamıştır ve gelişimini 

sürdürür83. Bu anlamda geçmişin zorlayıcılığından, etkilerinden bağımsızdır. 

Eskinin kurallarına uymak yerine eskiyi içine katarak kendi bağlamında dönüştürür 

ve kullanır. Böylece edebi olan ve edebiyat dışı olan, romanda özgürce diyalojik bir 

ortamda beraber yaşarlar.  

                                                 
81 A. g. e., s. 71. 
82 A. g. e., s. 71. 
83 A. g. e., s. 164. 
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Bakhtin’in çalışmaları popüler kültür çalışmalarında önemli bir açılım 

sağlamıştır. Karnavalesk, özellikle modern medya ve kültür endüstrilerinin 

incelenmesinde yeni kapılar açar. Modernizmin kısıtlayıcı, tek anlamcı, 

sınıflandırıcı yaklaşımına karşılık kültürel çeşitlilik, karşı çıkış modelleri gündeme 

gelir. Modern popüler kültürün içinde, otantik olanın izleri araştırılır ve aynı 

çerçevedeki anti-otoriter bakış, sisteme aykırı anlayışlar incelenir.  

4.  Popüler Kültür, Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık 

Ferdinand de Saussure dili incelerken öncelikle “işaretler” üzerinde durur. 

Saussure’e göre dil temelde iki parçaya ayrılır: İşaret eden ve işaret edilen. Her 

ikisinin birlikteliği “işaret”i oluşturur. Örneğin “masa” kelimesini yazdığımızda bu 

kelimenin yazı hali dışında bir de düşüncelerimizde ifade ettiği anlamı ortaya çıkar; 

genelde dört bacağı olan üzerine çeşitli şeylerin konulduğu bir eşya. Burada yaz 

olan “masa” işaret eden, zihnimizde oluşan ise işaret edilendir. İkisinin birlikteliği 

“masa” işaretini oluşturur. İşaret eden ile işaret edilen arasındaki ilişki temelde 

rastlantısaldır. Yani Türkçe’de masa adlı eşyanın tasa kasa gibi başka bir kelime ile 

ifade edilmemesi kendiliğinden gelişen bir durumdur. Dolayısıyla işaretlerin 

oluşumu toplumsal uzlaşımlardan kaynaklanmaktadır.  

Yapısalcı anlayışa göre anlam, dildeki birtakım seçme ve birleştirme 

işlemleri sonucu oluşur. Dil kendi dışındaki bir gerçeğin ifadesi değil bizim gerçeğe 

yaklaşımımızın dışavurumudur. Kapalı kapalı, yağmurlu bir havada bakılan orman 

manzarasının “sıkıntı dolu” veya “huzurlu” olarak yorumlanması bu duruma 

örnektir. Dil dış gerçekliği aynen ifade edecek olsaydı bu tanımlamaların aynı 

olması gerekirdi. Hâlbuki ifadeler dış gerçekliği yorumlamaya çalışan bilincin dilsel 

yorumuyla ortaya çıkarlar.  

Bilincin dünyaya dair ürettiği anlamlar ise yine sahip olduğu dile bağlıdır. 

Bilinç ancak dilde sahip olduğu kelimeler ölçüsünde gerçeği yorumlayabilir. 

Dolayısıyla gerçeğin anlamlandırılması “gerçek”ten bağımsız hale gelir.  

Yapısalcılığın bu iddiaları kimi noktalarda zayıf kalmaktadır. Toplumların 

yaşama biçimlerine, yaşadıkları coğrafyaya uygun kelimeler üretmesi dil ve 

gerçeklik ilişkisini ortaya koymaktadır. (Türkçe’de ineğin yaş ve cinsiyetine göre 

değişik isimlerle anılması, Arapça’da devenin büyüklük, renk, yaş v.s.’ye göre 
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onlarca farklı isimler alması v.b.) Buradan yola çıkarak gerçekliğin de dil üzerinde 

birçok etkiye sahip olduğu görülür. Aynı durum kimi kelimelerin zamanla dilden 

yok olması, yeni kültürel, tarihi, siyasi koşullara uygun olarak yenilerin edinilmesi 

süreci için de geçerlidir. 

Saussure’ün dile dair yaptığı sınıflamalardan biri de langue / parole 

şeklindedir. Langue dilin kurallarını, toplumca ortaya konan uzlaşımları ifade 

ederken, parole dilin kişisel kullanımını anlatır. 

Kültürel çalışmalara alanında Saussure’ün birkaç yönden etkisi olmuştur. 

Öncelikle işaretlerin kültürel pratiklerde nasıl oluştuğunun araştırılmasına yardımcı 

olan yöntemidir. Kültürel ürünlerin ortaya koydukları işaretlerle, ürettikleri anlam 

ve bunun algılayanlarca nasıl yorumlandığı en temel sorunlardan biridir. Ayrıca 

yapısalcı kültürel çalışmaların önemli amaçlarında biri de langue/parole 

ayrımındaki gibi kültürel pratiklerin hangi kurallarla, nasıl bir sistem içerisinde 

oluştuğunu ortaya koymaktır.   

Saussure’ün düşüncelerini ilkel mitlere yönelik araştırmalarında kullanan 

Levi-Strauss dillerin ve mitlerin işleyişi arasında bağlantılar kurar. Strauss’a göre 

antropoloji mitlerin gramatik yapısını ortaya çıkarmalıdır. Bunun için mitlerin 

üretiliş kuralları açıklanmalıdır. 

Strauss’a göre mitler karşılıklı çelişkiler üzerinden şekillenir. Anlam, 

güzel/çirkin, iyi/kötü, gibi çelişkiler sayesinde ortaya konur. Güzeli 

tanımlayabilmek için çirkinin ne olduğuna dair bilgiye ihtiyaç vardır. Mitler insanın 

var olduğu çevreye uyum sağlayabilmesi için oluşturulmuştur. Bu sayede çelişkiler 

insan tarafından kabul edilebilir hale gelmektedir84.  

Strauss’un yapısal zıtlıklara işaret eden düşünceleri popüler edebiyat 

ürünlerinin incelenmesinde çok verimli olabilmektedir. Umberto Eco’nun Bond 

romanlarını incelediği çalışması ve Will Wright’ın Sixguns and Society adlı kitabı 

bu yöntemin önemli örneklerindendir. Bunlar ve diğer bazı çalışmalarda 

kahramanların sınıflandırılması yoluyla romanın genel işleyiş biçimine dair önemli 

çıkarımlar yapmak mümkün olmuştur.  

                                                 
84 Claude Levi-Strauss, Yaban Düşünce, Çev: Tahsin Yücel, İstanbul, Yapı Kredi Yay., bs. 2, 1996,  

ilk üç bölüm bu konudaki ayrıntılı bilgiler içermektedir. 
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Saussure’ün başlattığı yapısalcı yaklaşımdan yola çıkan Roland Barthes 

(1915-1980) Fransız toplumunun popüler kültürüne dair çeşitli dergilerde yazdığı 

yazılarını Çağdaş Söylenler (Mythologies) adlı kitabında bir araya getirmiştir. 

Barthes, kitabında, işaretler bilimi olarak tanımlanan gösterge bilimini (semiology) 

kullanarak sabun ve deterjanlar, deniz gezileri, fal gibi farklı kültürel konuları 

incelemiştir. Kitabının sonundaki “Günümüzde Söylen” adlı bölümde gösterge 

bilimi algılama ve kullanma yöntemini ortaya koyar.  

Günümüzde her an gelişen teknolojinin giderek zenginleştirdiği görsel 

malzemelerin ifade ettiği anlamlara dair yapılan çalışmalar arasında en 

önemlilerinden biri Roland Barthes’inkilerdir. Barthes metinlerin ve bunlara çeşitli 

biçimlerde katkıda bulunan görsel malzemelerin ideolojik anlamları üzerinde 

durmuştur.  

Barthes’e göre popüler kültürün biçimselleşmiş hali olan mitler (söylenler) 

içerdikleri mesaj nedeniyle bir iletişim sistemi oluştururlar. Barthes popüler kültür 

içindeki mitleri ararken yazı alanıyla sınırlı kalmaz. Her tür işaretin mit 

olabileceğini belirtir. 

 

“Bu söz bir bildiridir. Öyleyse ille de sözlü olması gerekmez; yazılardan ya da 

gösterimlerden oluşabilir: Yazılı bir söylem olabilir, ama fotoğraf, sinema, röportaj, 

spor, gösteri, tanıtım da söylensel söze dayanak olabilir. ...  

Öyleyse, bundan böyle, dil söylem, söz vb. Sözcüklerinden, ister sözsel, ister görsel 

olsunlar, her türlü birimi ya da anlamlı bireşimi anlayacağız; bizim için bir fotoğraf 

da bir gazete yazısıyla aynı nitelikte söz olacaktır; bir şeyler belirtecek olurlarsa, 

nesnelerin kendileri de söz olabilecektir.” 85 

 

Gerçeği çeşitli biçimlerde çarpıtan ve tarihsel olanı doğal ve kaçınılmaz 

olarak gösteren mitlerin ideolojik yapısı gösterge bilim aracılığıyla ortaya konabilir.  

Barthes Saussure’ün yapısalcı yöntemini mitlere uygularken işaretlerin 

birden fazla anlamları olabileceği üzerinde durur. Saussure’ün gösteren+gösterilen= 

gösterge şeklindeki denklemine ekler yapar.  

 
                                                 
85 Roland Barthes, Çağdaş Söylenler, Çev. Tahsin Yücel, İstanbul, Metis Yay. 2003, s.180. 
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                                   III. SİMGE 

 
Yukarıdaki şekilde görülen ikinci düzey Barthes’in mit adını verdiği 

ideolojik yapının ortaya çıktığı aşamadır. 

Böylece ilk düzeydeki gösterge ikinci düzeyde gösterene dönüşmüştür. 

Dolayısıyla göstergelerin gösterdikleri, yani ortaya konulan ideoloji ve anlamlar 

tekil aşamadan kurtularak çoğul ve sonsuz bir yapıya kavuşmaktadır. 

Bu durumu örneklendirmek için Barthes berberde karşılaştığı bir fotoğrafı 

kullanır: 

“Berberdeyim, Paris-Match’ın bir sayısını uzatıyorlar. Kapakta Fransız üniforması 

giymiş genç bir zenci, gözleri yukarıda, hiç kuşkusuz üç renkli bayrağın bir 

kıvrımına dikili, asker selamı veriyor. Resmin anlamı bu. Ama, bönce olsun, 

olmasın, bana neyi belirttiğini görüyorum: Fransa büyük bir imparatorluktur, renkli 

renksiz tüm oğulları bayrağının altında bağlılıkla hizmet eder, sözde sömürgecilik 

suçlayıcılarına bu zencinin sözde sömürücülerine hizmet etme çabasından daha iyi 

bir yanıt olamaz. Böylece, burada da, büyütülmüş bir göstergesel dizge 

karşısındayım; daha önce bir ön dizgeden oluşmuş bir gösteren var (bir zenci asker 

Fransız selamı veriyor); Bir gösterilen var (bu da amaçlanmış bir Fransızsallık ve 

askersellik karışımı); son olarak da gösteren içinde gösterilenin varlığı var.”86 

 

Fotoğraf tarihsel, sosyal koşullara, ona bakan kişinin düşünsel yapısına göre 

farklı anlamları içinde barındırmaktadır. Zenci asker ve Fransız bayrağı tek bir 

gösterge iken aynı zamanda bir gösterene dönüşerek yeni bir gösterileni üretirler.  

                                                 
86 A. g. e., s.185. 
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Bu resimde ilk düzeyde “Fransız bayrağını selamlayan zenci” var iken ikinci 

düzeyde (bu dergi açısından) Fransız emperyalizminin onaylanması, olumlanması 

söz konusudur.  

Barthes resmin dört farklı biçimde anlaşılabileceğini söyler. Öncelikle 

dergiyi yayınlayanların ortaya koyduğu şekilde, selam veren zenciyi Fransız 

emperyalizminin temsili olarak görmek; ikinci olarak özellikle emperyalizme dair 

karşıt fikirleri olanlar için Fransız emperyalizminin kendini savunma delili olarak 

görmek; üçüncü olarak da bu türden yorumlar yerine daha sade bir bakışı ifade eden 

ve sadece Fransız emperyalizminin var olduğunu düşünmektir. Bir 

göstergebilimcinin bakışı da dördüncü tür okumayı temsil eder. Bunun amacı tarihin 

nasıl doğallaştırıldığını yani mitin nasıl ideolojikleştiğini ortaya koymaktır.  Bu 

yolla tarihsel olan (Fransız emperyalizmi) doğal olana (zenci askerin Fransız 

bayrağını selamlaması) dönüşmüştür.  

Burada yaratılan mit Fransız emperyalizmini inkâr etmez, tersine bu 

“gerçeği” ortaya koyarak varlığını doğal karşılamayı sağlamaktır. Mitler bu anlamda 

bir şeyi gizlemez tam tersine ortaya koyarak meşrulaştırır.  

Birçok durumda ise imajlar tek başına anlam ifade etmekte zorlanırlar. Böyle 

durumlarda dil yardıma koşarak imaja bakan kişinin onu nasıl yorumlaması 

gerektiğini anlatır. Mitin ne söylediğinin anlaşılması çeşitli koşullara bağlıdır. Aynı 

göstergeler aynı yerde ama farklı zamanlarda farklı anlamlar ortaya koyabilir. 

Ayrıca tüketicinin kültürel yapısı, göstergenin sunuluş biçimi de amaçlanan 

ideolojik kazanımın ölçüsünü belirler. Dolayısıyla mitin bir anlam ifade etmesi 

sadece onu yaratanların çabasıyla değil, karşıdaki insanların durumuna da sıkı bir 

şekilde bağlıdır.  

Yirminci yüzyılın en önemli düşünürlerinden olan olan Jacques Derrida 1967 

yılında Writing and Difference, Speech and Phonemena ve Of Grammatology adlı 

üç ayrı kitabı yayımlandı.  

Özellikle Of Grammatology adlı kitabında dile getirdiği yapı-çözücülük 

(deconstruction) düşüncesi bütün kültürel alanlarda önemli etkilerde bulunmuştur.  

Yapısalcıların temel tezinde anlam gösteren gösterilen ve gösterge zincirinde 

bilinçli bir şekilde oluşuyordu. Postyapısalcı düşünüş ise gösterenin anlamı bu 
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zincirde bitmez, gösterilene uğrayarak bir anlam üretir ancak ve yeni gösterilenler 

üreterek yoluna devam eder. Jacques Derrida (1930-2004) ertelemek ve farklılaşmak 

anlamında ürettiği différance sözüyle gösterenin bu seyahatini tarif eder.  

 

 “Anlamın anlamı sonsuz imadır, gösterenin gösterilene sonu nereye 

varacağı belirsiz bir şekilde yaptığı göndermedir… Anlamın anlamının gücü, 

gösterilen anlama hiçbir mühlet, hiçbir duraksama tanımayan belli bir arı ve sonsuz 

müphemliktir… daima tekrar anlamlandırır ve farklılaşır.”87  

 

Örneğin bir sözlükte herhangi bir kelimeye bakarsak “gösteren” olan 

sözcüğün karşısında göreceğimiz gösterilen başka göstereni üretecektir. Dolayısıyla 

anlam başka bir metinde devam edecek ve sürekli ertelenecektir. Bu sonsuz süreç 

ancak belirli bir bağlam içerisinde duracaktır.    

Derrida’nın metni analiz etmeyi, metni değişik anlamlara açmayı amaçladığı 

yapı-çözücülüğün temel hedefi aydınlanma felsefesi ve metafiziğidir. Platon’dan 

Rousseau ve Husserl’e kadar birçok düşünürü inceleyen Derrida Batı felsefesindeki 

bilgi merkezciliği (logocentrism) hedef alır. Bilgi merkezci sistem tüm toplumsal 

yapıyı iki kutuplu karşıtlıklarla tanımlamaktadır. Bu yaklaşım yapısalcılar tarafından 

da paylaşılmıştır. Ancak Derrida’nın post-yapısalcı yaklaşımı bu ikililerin tahakküm 

ve tabi olma ilişkisini ortaya koyar.  

İki kutuplu karşıtlıkların analizi yapı-çözücü okumanın bir yöntemi olarak 

geliştirilir. Derrida’nın yaklaşımında bu ikililerin yapısı ve amaçları açığa çıkarılır. 

Bu türden iki kutuplu karşıtlıklar şöyle örneklendirilebilir. 

 

Konuşma------Yazma    Anlam--------- Anlamsızlık 

Bulunma------Var olmama    Yaşam--------- Ölüm 

 

                                                 
87 Jacques Derrida, Speech and Phonomena and Other Essays on Husserl’s Theory of Signs,  

Evanston: Nothwestern University Press, 1973, s. 58’den aktaran Steven Best - Douglas 
Kellner Posmodern Teory: Eleştirel Soruşturmalar, Çev. Mehmet Küçük,  İstanbul, 
Ayrıntı Yayınevi, 1998, s. 37.) 
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Birinci kısımdaki terimler Batı felsefesinde merkezde, ayrıcalıklı, orijinal ve 

baskın görülürken ikinci kısımdaki terimler altta, ikinci sınıf, değersiz olarak tarif 

edilir. 

Derrida’nın şiddet içeren hiyerarşiler (violent hierarchy) olarak tanımladığı 

ve zamanla doğalmış gibi algılanan bu ilişkiler sistemi yapı-çözücü yöntem aracılığı 

ile sorgulanır. Ancak bu sorgulama sonucunda ilişkilerin yer değiştirmesi 

öngörülmez, sadece aralarındaki sınırlar ortadan kaldırılmaya çalışılır88.  

Derrida’nın iki kutuplu karşıtlıkların mevcut yapısına yönelik ortaya 

koyduğu çözümlemeler daha sonraları post-feminizm, post-kolonyalizm ve eleştirel 

ırk teorisi gibi akımlara önemli katkılarda bulunmuş, erkek-kadın, medeni-vahşi, 

beyaz-beyaz olmayan ayrımlarının yeniden ele alınmasını sağlamıştır89. 

5.  Popüler Kültür ve Postmodernizm 

Aydınlanma düşüncesi ve beraberinde gelen modernizm bilim ve teknoloji 

alanlarındaki gelişmelerin rüzgârını da arkalarına alarak yeni bir dünya kurmak için 

ortaçağın Tanrı ve dini yerine insan ve ilerlemeyi koymuşlardı insan aklının 

merkezde olduğu, pozitivist, ilerlemeci ve seküler dünya görüşü tabiatı kontrol 

altına alarak insanın mutluluğuna giden yolu açmak istiyordu. Dünya kaynaklarının 

hiçbir kaygı gözetmeden bilim ve teknoloji kullanılarak insanlığın sonsuz ilerlemesi 

için kullanılması düşüncesi kârın paylaşılması konusunda sekteye uğramış ve 

sömürge savaşları çıkmıştı. Aydınlanma ilkeleri kölecilik ve sömürgecilikle 

sınandıktan sonra ise 20. yüzyılın ilk yarısında iki büyük dünya savaşıyla 

karşılaşmıştı. Her iki savaşta da önceki yüzyıllarda insanlığı kurtarması beklenen 

bilim ve teknoloji yeni silahlar üreterek milyonlarca insanı yok etme becerisini 

göstermişti. Aydınlanmacı ilkeleri kullanan çeşitli ideolojiler dünyanın kendi 

tezleriyle kurtulacağını savunurken özellikle 2. Dünya savaşında tüm dünyayı yakıp 

yıkmış, kültürel bütün değerleri yok eden baskıcı yönetimler inşa etmişti.  

Adorno ve Horkheimer Aydınlanmanın Diyalektiği adlı kitaplarında 

aydınlanma projesinin nasıl kendi ideallerine ters bir dünya kurduğunu, özgürlük 

                                                 
88 Jacques Derrida, Positions, translated and annoted by Alan Bass,  Londra, The Athlone Press,  

1981, s. 41. 
89 “Binary Opposition.” (Çevrimiçi) http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_opposition.  prg. 4. 07 Mart  

2007.  
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yerine baskıyı getirdiğini anlatır. Aydınlanma projesi verili durumda kurtuluşu değil 

Auschwitz ve Hiroşima’yı yaratmıştır.  

Sözü geçen yazarlar modernizmin tüm bu yıkıma rağmen hala yaratıcı bir 

potansiyel taşıdığını söyleseler de özellikle 2. Dünya savaşı sonrasında modernist 

düşünceye karşı çıkışlar yoğunlaşmıştır. Post-yapısalcılığın da içinde olduğu 

postmodern düşünce modernizmin evrenselci, kesin bilgiye dayanan, birleşik 

öznesini reddetmiş, tarih ve toplumun parçalara ayrılarak determinist bir ideoloji 

olmadan anlaşılabileceğini öne sürmüştür. Postmodernizmin genel karşı çıkışı 

(Jameson tarafından) “gelişmiş kapitalizmin kültürel mantığı” olarak adlandırılsa da 

geleneksel modernist ilkelerden ayrıldığı kimi noktalar olduğu açıktır. Özellikle 

sosyal bilimler ve kültürel alanda bu farklılık kendini çok net biçimde ortaya koyar. 

Terim olarak postmodernizm 19. yüzyıl sonlarına kadar uzansa da son elli 

yılda farklı anlamlarla tekrar gündeme gelmiş 1960 ve 1970’li yıllarda 

“modernizmden sonra gelen ve/ya modernizme karşı çıkan”90 anlamlarını 

kazanmıştır. 

Modernizme karşı, ondan kopmaya çalışan postmodern düşünce sinema, 

televizyon, reklam, resim, edebiyat gibi alanlarda derin izler bırakmıştır. Sanat 

alanında modernizmin dünyayı değiştirmeyi hedefleyen ciddi ve evrensel ahlakçı 

yapısına karşı çıkan postmodern sanatçılar bunun yerine alaycılığı, hazcılığı ve 

oyunu koymuşlardır. Dünyaya dair kaygıların bilinçli yitimi, gerçeğin peşinde olan, 

ciddi modernist sanat ile onun eğlencelik olduğu gerekçesiyle aşağıladığı popüler 

sanat arasındaki ayrımın yok olmasına yol açmıştır.  

 

 

“Sanatta postmodernizle ilişkilendirilen en önemli özellikler: Sanat ve günlük hayat 

arasındaki sınırların kalkması; elit ve popüler kültür arasındaki hiyerarşik ayrımın 

yok olması; sitilistik bir eklektizm ve kodların karışımı. Parody, taklit ve oyun 

vardır. Birçok eleştirmen postmodernistlerin derinliği değil yüzeyi vurgulayan bir 

                                                 
90 Steven Best–Douglas Kellner, Postmodern Teori: Eleştirel Soruşturmalar, Çev. Mehmet  

Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998, s.24. 
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modelleri olduğuna vurgu yapar. .... Orijinalliğin yok olur ve artistik üretim dehası, 

sanatın sadece tekrarlamalardan oluştuğu fikri ile yer değiştirir.”91  

 

Sonuçta kültür konusundaki seçkinci tavırların yerini Raymond Williams’ın 

“hayatın bütün biçimleri” (whole way of life) tanımı alır. 

Böylece modernizmin kültürel elitizmi ortadan kaldırılarak hayatın içindeki 

her şey sanatsal ürünler olarak görülmeye başlanmıştır. Andy Warhol popüler 

kültürün bir yıldızını (Marilyn Monroe) veya marketlerde satılan konserveleri resim 

sanatının malzemesi olarak kullanmaktan çekinmemiştir. Dolayısıyla eski “yüksek” 

sanatın türlerinden biri olan resim popüler kültürü içeren ve yeniden üreten bir 

yapıya dönüşmüştür. Modernist sanatın piyasa ilişkilerine karşı aldığı mesafeli tavır 

pop sanat üreticileri tarafından reddedilmiş, tam tersine, sanatın ticari meta olduğu 

düşüncesi vurgulanmıştır.  

Postmodernizm konusundaki tartışmalarda en önemli tezleri ortaya koyan 

düşünürlerden biri de Jean-François Lyotard (1924-1998)’dır. Felsefe, estetik ve 

politika alanında birçok eser vermesine rağmen Lyotard özellikle Postmodern 

Durum (The Postmodern Condition) adlı kitabıyla tanınmıştır. 1979’da Kanada’nın 

Quebec bölgesi hükümeti tarafından, endüstrileşmiş toplumların geleceğine dair bir 

rapor yazması istenen Lyotard “Postmodern Durum” adlı eserini yazmıştır. 

Eserinde temel olarak geleneksel felsefeyi ve yöntemlerini reddeden Lyotard 

aydınlanmacı tezlerin bilgi toplumlarındaki geçerliliğini sorgulayarak söz konusu 

yeni toplumsal yapının dinamiklerini ortaya koymaya çalışır.  

Lyotard’a göre modernizm çağı üst anlatıların (meta-narratives) çağıdır. 

Liberalizm, Marksizm gibi üst anlatılar verensel tezler üretirler ve hayattaki her 

türlü farklılığı bu değerlere göre yargılarlar. Sürecin dışında duran fikir, kişi veya 

gruplar “öteki” olarak adlandırılır ve dışlanırlar. Aydınlanmacı düşünce insanın 

kurtuluşu ve refahı için bir özne tanımlayarak bunu merkeze almış ve onunla 

“uyumsuz” olanı değersizleştirir.  

                                                 
91 Madan Sarup, An Introductory Guide to Poststructuralism and Postmodernism, Athens, The  

University of Georgia Press, 1993, s.132. 
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise toplumsal, ekonomik koşulların değişimi 

üst anlatıların toplumsal konumunu da değiştirmiştir. Post-endüstriyel toplum 

kendine ait postmodern bir kültür üretmiştir. Postmodern kültürün en temel 

niteliklerinden biri üst anlatılara bakışıdır. “Hangi birleştirme türünü kullandığına 

ve spekülatif ya da özgürleşim anlatısı olup olmadığına bakılmaksızın, büyük anlatı 

güvenilirliğini kaybetmiştir.”92 Bu durumun ortaya çıkışındaki temel etken bilginin 

konumunun değişmesidir93. 

1950’lerde bilgi ve enformasyon teknolojilerinin hızlı gelişimi dünyayı 

tektipleştirmeye çalışan üst anlatıların söylemlerine karşı çok sesli bir dünya 

oluşturulmasını sağlamıştır. Aydınlanma düşüncesi bilimi bir üst anlatı olarak öne 

sürmüştür, postmodern çağ ise buna karşı çıkar.  

Aydınlanma çağında bilimsel bilgi kesin doğruların peşindedir ve temelinde 

felsefe vardır. Bilginin kendisi bir hedef olarak algılanmış, bilginin gündelik 

hayattaki konumlanışı ikincil kalmıştır.  Postmodernzim çağında ise bilginin 

üretimindeki felsefi arka plan yok olmuş, pragmatizm, işlersellik (performativity) 

öne çıkmıştır.  

 

“Bilgi satılmak üzere üretiliyor ve satılmak üzere tüketilecek, yeni bir üretimde 

kıymetlendirilmek üzere tüketiliyor, tüketilecek. Her iki durumda da amaç 

mübadeledir. Bilgi kendinde bir amaç olmaktan uzaklaşmakta, “kullanım değerini” 

kaybetmektedir.”94 

 

“Bilim adamları, teknisyenler hakikati bulmaya değil, gücü arttırmaya 

zorlanmaktadırlar.”95 

 

Lyotard’a göre postmodern dönemde topluma yönelik yeni kuramlar tüm bu 

gelişmeleri göz önünde bulundurmalı ve modernist üst anlatıların totaliter hatalarını 

tekrarlamamalıdır. Diğer anlatıların özgürlük alanına saygı duyulmalıdır. 

Modernizmin beyaz, Avrupa ve Amerika kökenli, erkek aydınlarına karşılık 

                                                 
92 J. F. Lyotard, Postmodern Durum, Çev. Ahmet Çiğdem, İstanbul, Vadi Yay. 1994, 85. 
93 A. g. e., s.16. 
94 A. g. e., s. 20. 
95 A. g. e., s.101. 
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postmodern çağda farklı cinsel, etnik ve sınıfsal entellektüeller ortaya çıkmıştır ve 

bu çok sesli ortam geliştirilmelidir.  

Lyotard’ın modernist üst anlatıların sonunun geldiği yolundaki tezi 

genişletildiğinde sanat alanındaki popüler/yüksek kültür ayrımı da anlamını 

yitirmektedir. Aydınlanmacı bakış sanata da tıpkı bilim gibi kimi görecler atfetmiş 

ve sanatın her anlamda “nihai” olana ulaşması gerektiğini öne sürmüştür. Güzellik, 

dünyaya dair eleştirel derinlik gibi özelliklere sahip olması beklenen ciddi sanat 

ürünleri kanonik yapılar oluştururken dünyayı farklı algılayan, eğlenceyi öne 

çıkaran eserler reddedilmiştir. Postmodern düşüncenin geleneksel sınırları ortadan 

kaldırma eğilimi sanatın üretim ve algılanış koşullarını da değiştirmiştir.  

Postmodernizm dendiğinde ilk akla gelen isim olan Jean Baudrillard (1929-

2007) Körfez savaşından Salman Rüşdi olayına, cinsler arası ilişkilerden tüketim 

toplumuna kadar birçok farklı konuda düşünceler üretmiştir. Özellikle postmodern 

toplumun göstergeleri üzerine yaptığı çalışmalar onu son dönemin en önemli 

düşünürlerinden biri yapmıştır.  

Baudrillard modernizm çağının burjuva odaklı karakterine karşılık 

postmodern toplumun kopyanın hakim olduğu bir bilgi ve göstergeler çağı 

olduğuna vurgu yapar. 

Ona göre tüketimle özdeşleşen postmodern toplumda tüketim bireysel 

ihtiyaçları karşılamaktan çok bireyleri toplumsal düzene bağlamaya yarar. Bu 

nedenle malın kullanım değeri yerini kodlara bırakmıştır. Tüketim geleneksel 

işlevini kaybedip “iletişim ve değiş tokuş sistemi olarak durmadan verilip alınan ve 

yeniden yaratılan göstergeler kodu olarak, dil olarak tanımlan”mıştır.96  Tanımlanan 

bu yeni dil postmodern toplumda “özgül bir toplumsallaşma tarzı”97 yaratılmasına 

yardımcı olur. Birey ihtiyaçları üzerinden ilişkilenmeye ve kimlik kazanmaya 

başlar. Bu aşama tüketimin eski çağlarda sahip olmadığı yeni bir işlev edinmesini 

sağlar: Toplumsal denetim. Tüketim sürecinin tamamı özellikle de kendini ifade 

ettiği imaj dili toplumsal ortamın şekillenmesine yardımcı olmaktadır. 

                                                 
96 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Çev: Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin, İstanbul, Ayrıntı  

Yay., 1997, 105. 
97 A. g. e., s. 90. 
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Simulations98 adlı çalışmasında Baudrillard imaj konusunu daha da açar. 

Postmodern toplum imajların, seslerin ve inanılmaz ölçüdeki bilgi yığının arasında 

anlamın yitirildiği bir toplumdur. Eğlence, haber, imaj ve politika arasındaki 

duvarlar ortadan kalkar, her şey iç içe geçer. Görsel olanın anlamı bastırarak öne 

çıktığı bu dünyada imaj her şeydir. Siyasal partiler, şirketler ve bireyler “imaj 

belirleyenler” (image-maker) aracılığı ile toplumsal ortamda yer edinirler. Halkla 

ilişkiler uzmanlığı ve medya danışmanlığı en önemli meslekler arasında girer.  

Baudrillard Simulations’da Borges’in bir hikâyesini aktarır. Bu hikâyeye 

göre bir imparatorlukta haritacılar tüm imparatorluğu en ince ayrıntısına kadar 

gösteren, dolayısıyla imparatorluğu tamamen kaplayan bir harita çizerler. Ancak 

imparatorluk bir savaşta yenilip, yok olur ve geriye harita kalır. Aslı kaybolmuş 

ancak kopyası var olmaya devam etmektedir.  

Baudrillard, Marshal Mcluhan’dan etkilenerek geliştirdiği üst gerçeklik 

(Hyperrealism) kavramını geliştirir. Üst gerçeklik seslerin, imajların her türden 

kopyanın medyada ve günlük hayatta oluşturdukları dünyanın adıdır. Postmodern 

kültür imajların hâkim olduğu bir kültürdür. Bu imajlar sayıca o kadar çoktur ki 

artık hangisinin gerçek olduğu bilinemez hale gelir. Benzetiler (simulakr) yani 

kopyalar her yeri işgal etmiştir. Elimizde “orijinal” diye adlandırılabilecek bir imaj 

kalmamıştır. Kopyanın nereden kaynaklandığı, neyin kopyası olduğu bilinemez 

hale gelir.  

 

“Simulasyon... gerçeği veya kaynağı olmayan modellerin neslidir.”99 Burada 

gerçeğin kopya ile yer değiştirmesinden çok gerçeklik duygusunun tamamen 

kaybolması ve elimizdeki imajın tek “gerçek” oluşu söz konusudur. “... imajlar 

gerçekten daha gerçek hale gelirler.”100  

                                                 
98 Jean Baudrillard, “Simulations”, İngilizceye çevirenler: Paul Foss, Paul Patton and Philip  

Beitchman, Semiotext(e), New York, Columbia University, 1983.   (Çevrimiçi) 
http://www.ee.sun.ac.za/~hgibson/docs/html/Simulacra-and-Simulation.html 05 Nisan 2007.  

99 A. g. e., prg. 2. 
100 Jean Baudrillard, The Evil Demon of Images and The Precession of Simulacra. Thomas  

Docherty (haz.) Postmodernism A Reader, New York, Columbia University Press, 1993, 
içinde, s. 195. 
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Böylelikle modern dünyanın kavramlarından biri olan “illüzyon artık 

mümkün değildir çünkü artık gerçek mümkün değildir.”101  

Baudrillard’a göre imajlar dört aşama geçirerek üst gerçekliğe 

kavuşmuşlardır: 

1. İmaj temel bir gerçekliğin yansımasıdır. 

2. İmaj temel bir gerçekliği maskeler ve saptırır. 

3. İmaj temel bir geçekliğin yokluğunu simgeler. 

4. Herhangi bir geçeklikle ilişkisi yoktur, o saf haliyle kendi 

benzetisidir.102   

Tüm bu süreç üst gerçekliğin oluşmasını sağlar. Moda, cinsellik, ev ile ilgili 

her şey, otomobiller v.b. gibi hayatımızda yer tutan her şey benzetilere uyum 

sağlamaya başlar. Medyadaki imaj ile gerçek hayatımız arasındaki sınır ortadan 

kalkar.   

Baudrillard, Disneyland’in üst gerçekçilik için mükemmel bir model 

olduğunu düşünmektedir. Disneyland, kalabalığı, otomobil parkı, eğlencesi ile 

“gerçek” Amerika’nın minyatürüdür. Bu dünyada çocuksuluk her yeri kaplarken 

yetişkinler dışarıda bir yerlerdedir. İçerideki yetişkinler bu çocuksuluğu tam 

anlamıyla yaşarlar. Dışarıdaki dünya gerçekliğini yitirmiştir. Tek gerçek 

Düsneyland’ın kendisidir. 

Bu yeni toplumsal yapı geleneksel felsefi düşünceyi de yıkmaktadır. Özneyi 

önceleyen, nesneyi ikincil tutan hümanist düşünce, nesnenin, gösterenin merkezde 

olduğu dünyada iflas eder. Aydınlanma düşüncesinin kesinlik ifade eden 

sınıflandırma ve adlandırma işlemleri postmodernin muğlâklığında anlamsızlaşır. 

Söz konusu muğlâklık her alanda sürer. İleri teknoloji ürünü aygıtlardan yayılan 

mesajlar o kadar çoktur ki ne ifade ettikleri artık anlaşılmaz hale gelir. Kitleler bu 

mesajları adeta yutar ve gittikçe daha tepkisiz bir hale gelirler. Böylece modernist 

ayrımlar anlamını yitirir. Kültürel ayrımlar da bu ortamda anlamsızlaşır. Mesajın 

popüler veya yüksek kültür kaynaklı oluşunun bir değeri yoktur. Önemli olan artık 

                                                 
101 Jean Baudrillard, “Simulations”, İngilizceye çevirenler: Paul Foss, Paul Patton and Philip  

Beitchman, Semiotext(e), New York, Columbia University, 1983.   (Çevrimiçi) 
http://www.ee.sun.ac.za/~hgibson/docs/html/Simulacra-and-Simulation.html 05 Nisan 2007.  

102 A. g. e.  
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onun mesajlar dünyasındaki yeridir. Her şey kitle kültürünün bir parçası haline 

gelir. 

Üst gerçeklik kavramı postmodern dönemin sanatını açıklamak için de 

işlevseldir. Postmodernlik iddiasını taşıyan yeni sanat akımlarının modernizmin 

ideale erişme kaygısını taşımadıkları ortadadır. Sanat “yeni”nin peşinde koşmaktan 

vazgeçmiş ve kopya olduğunu haykıran eserler üretmeye başlamıştır. Dolayısıyla 

modernin derinliği yerini postmodern ortamda yüzeysel olana ve göstergelere 

bırakmıştır. Artık eserin bir anlamı göstermesi beklenmez, oluşan imajın kendisi bir 

anlamdır.  

Baudrillard’ın düşünceleri yer yer imaj fetişizmine kadar varsa da ileri 

teknoloji toplumlarında imajların işlevi konusunda önemli veriler sağlamaktadır. 

“Geri kalmış” toplumlarda bile giyim, yeme içme, eğlenme gibi çok sıradan 

gündelik pratiklerin dahi imajlarla şekillenmesi, onlar tarafından kontrol edilmesi 

Baudrillard’ın dikkat çektiği konunun ne kadar önemli olduğunu gösteren ip 

uçlarıdır.   

Bahsettiğimiz alandaki önemli isimlerden olan Amerikalı düşünür Fredric 

Jameson (1934-...) Marksizm ile postmodernizmin kimi unsurlarını birleştirmeye 

çalışmıştır. Frankfurt Okulu’nun ve özellikle de Adorno ve Horkheimer’ın kültür 

endüstrisine yönelttikleri eleştirileri takip eden Jameson postmodernizmin temelde 

kapitalizm içi bir süreç olduğunu iddia eder. 1984’te New Left Review’da 

yayımlanan ve daha sonra genişleterek kitap haline getirdiği Postmodernizm ya da 

Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı (Postmodernism or The Cultural Logic of Late 

Capitalism)   adlı yazısında Ernest Mandel’den esinlenerek kapitalizmi üç ana 

aşamada tarif eder. Mandel Geç Kapitalizm (Late Capitalism) (1975) adlı eserinde 

kapitalist süreci üç aşamada incelemiştir: Piyasa kapitalizmi, emperyalizm aşaması 

ve çok uluslu sermaye aşaması. Jameson alt yapıdaki bu üç aşamayı üst yapıdaki üç 

aşama ile eşleştirir: Realizm, modernizm ve postmodernizm.103 Bu tabloda da 

ortaya çıktığı gibi postmodernizm ileri kapitalist aşamanın kültürel temsilcisi, onun 

kültürel mantığı olarak tanımlanır. Postmodernizm 1940’larda başlayıp 1960’larda 

keskinleşen ve oturan bu yeni dönemin kültürel egemenidir. Temelde Amerikan 

                                                 
103 Fredric Jameson, Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, Duke  

University Press, 1999, bs. 8, s. 35-36. 
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hâkimiyetinin üst yapısal ifadesi104 olan postmodernizm iki temel unsur içerir. 

Bunlar taklit (pastiche) ve şizofrenidir.   

İleri kapitalist dönemde devlet ve iş hayatının bürokrasisi, nüfus patlaması 

gibi nedenlerle modernizm döneminin burjuva bireysel öznesinden bahsetmek artık  

imkansız hale gelmiştir105. “Bireysel öznenin kaybolması ve bunun sonucunda 

kişisel üslubun yok olması pastiş denilen evrensel pratiğe yol açmaktadır106.” 

Bireysel üslubun yok olması sonucu orijinallik arayışı yerini geçmişi yağmalamaya 

bırakır. Tarih burada doğru biçimde resmedilmez, içi boşaltılmış bir taklite dönüşür. 

Tarihin yerini tarihsicilik alır. Tarihe dair klişeler ve mitler üretilerek var olmayan 

bir gerçeklik üretilmiş ve kopyalanmış olur.  

Yeni dönemin sanatında her şey iç içedir. Eserlerin üretim, dağıtım ve 

tüketim aşamalarının tamamı daha geniş anlatımla tüm günlük hayat estetize edilir. 

Böylece sanat ile dışarıda kalan dünya arasında ayrım kalmaz. Postmodern dönemin 

sanatçısı her türden farklılığı bir araya getirir107. Artık elimizde anlamı iyice 

muğlâklaşmış bir heterojen yapı kalır.  

 

“Postmodernizmler zevksizlik ve “kitsch”ten, TV dizileri ve Reader’s Digest 

kültüründen, reklamcılık ve motellerden, gece yarısı şovları ve B sınıfı Hollywood 

filmlerinden, havaalanlarının ucuz baskılı gotik, aşk, popüler biyografi, cinayet 

sırları ve bilim kurgu veya fantastik romanı kategorileriyle sözde edebiyat olarak 

tanımlanan şeylerden meydana gelen bütün bu değersiz manzaradan büyülenmekte, 

bu malzemeleri Joyce ve Mahler’in yapacağı gibi sadece alıntılamak yerine kendi 

içlerine dâhil etmektedirler.”108  

 

                                                 
104 A. g. e., s. 5. 
105 Fredric Jameson, Postmodernism and Consumer Society.  

Çevrimiçi: http://evans-experientialism.freewebspace.com/jameson_postmodernism  
 _consumer.htm 
106 Fredric Jameson, Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, Duke  

University Press, 1999, bs. 8, s. 16. 
107 Fredric Jameson, The Politics of Theory: Ideological Positions in the Postmodernism Debate,  

New German Critique, Sonbahar 1984, Sayı 33, s. 64. 
108 Fredric Jameson, Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, Duke  

University Press, 1999, bs. 8, s. 2-3. 
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 Estetik üretimin meta üretimine karıştığı eskiye ait olan her şeyin sonsuz 

taklidi, yüksek kültür ile alt kültür arasındaki ayrımın giderek belirsizleşmesine 

neden olarak geleneksel sanat elitizmine darbe vurur. 

Postmodern dönemin belirleyici unsurlarından biri de şizofrenidir. Jameson, 

Lacan’ın şizofreni tanımlamasından yola çıkarak bu yeni kültürel yapıyı 

tanımlamaya çalışır. Lacan şizofreniyi “gösterge zincirinde yani bir anlam veya 

ifade oluşturan göstergeler arasında bir kırılma109” olarak tanımlamıştır. Klasik 

yapısalcılıktaki gösteren, gösterilen, gösterge zincirindeki kopuşla beraber sadece 

gösterenlerin yer bulduğu, gösterilenin kaybolduğu bir kültürel ortam oluşur. 

Kültürel göstergelerin dünyasında modernist bir anlam dünyası kurmak, neden ve 

sonuç zincirini oluşturmak imkânsızlaşır. Öznenin hâkimiyet alanının dışında kalan 

yeni bir anlamsızlıklar dünyası oluşur. Ayrıca postmodernizmde zaten öznenin 

yabancılaşması yerine öznenin parçalanması düşüncesi hâkimdir. Kaygı ve 

yabancılaşma modernizme özgü kavramlardır ve “postmodernizmin dünyasında 

yeri yoktur.”110        

Jameson bu noktada uyarısını yapar. Taklit ve şizofreni postmodernizmle 

icat edilmiş kavramlar değildir. Bunlar modernist sanatta da vardılar, ancak merkezi 

değildiler, marjinaldiler. Postmodernizmde ise sanatın temel üretim mantığı bu ikisi 

üzerine kuruludur111.  

Modern ve postmodern sanatı karşılaştıran Jameson modern sanatın muhalif 

tavrına dikkat çeker. Modernist sanat her zaman içinde bulunduğu sistemi yıkmaya 

yönelik bir tehdit unsuru olmuştur. Postmodernizmde ise en rahatsız edici sanatsal 

akımlar bile sistemin bir parçası olmaktadırlar. Bu sanatsal ürünler tüketim 

kültürünü yeniden üretmektedir112. 

Sonuç olarak Jameson kapitalizm içi yeni bir süreci tanımlamaya çalışır. 

1960’larda hız kazanan bu yeni süreçle birlikte sanat günlük hayatın her alanına 

yayılmış, günlük hayattaki geçmişten bu güne her şey de sanatın malzemesi 

                                                 
109 Jameson, a.g. e., s. 26. 
110 A. g. e. s. 75. 
111 Fredric Jameson, Postmodernism and Consumer Society.  

Çevrimiçi: http://evans-experientialism.freewebspace.com/jameson_postmodernism  
 _consumer.htm 
112 A. g. e. 
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olmuştur. Sanatın nerede başlayıp bittiği belirsizleşmiş, sanata dair eski ayrımlar 

anlamını yitirmeye başlamıştır. Buradan yola çıkarsak popüler kültür adında ayrı bir 

kategorinin imkânsızlaşmaya başladığı görülür. Artık Mona Lisa’nın yerinin neresi 

olduğunu tayin etmek güçtür. Önemli olan diğer bir nokta da sanatın artık dünyayı 

sorgulama ve değiştirme hevesinin ortadan kalkması ve ticari başarının başat öğe 

olduğudur.   

 6.  Popüler Kültür ve Kültürelci Yaklaşım 

1800’lerde endüstrileşme, kapitalistleşme süreci içinde feodal dönemin 

kalıntılarından kurtulmaya başlayan İngiltere’de sınıfsal yapı değişmeye 

başlamıştır. Giderek gelişen orta ve alt sınıfların genel toplumsal ortamda kaotik bir 

manzara çizmeleriyle telaşa kapılan Arnold gibi kimi entellektüeller kültürel 

yapının giderek sığlaşacağından ve geleneksel kültürel değerlerin korunması 

gerektiğinden bahsetmeye başlamışlardı. Bu kaotik görünümle tamamlanan 19. 

yüzyıl ardından insanlık 20. yüzyıla da tarihteki en büyük savaşlarla başladı. 1. ve 

2. dünya savaşları sırasında teknolojinin ve ulaşım yollarının her anlamda gelişmesi 

üretilen malların kendi kültürleriyle birlikte en ücra yerlere kadar iletilmesine 

yardımcı olmuştu. Sıradan ürünlerde olduğu gibi bir endüstriye dönüşen kültür de 

benzer gelişmelerden etkilenmiştir. Frankfurt Okulu mensuplarını rahatsız eden 

radyo teknolojisi onu kullanan güç tarafından Alman toplumuna yönelik bir 

propaganda aracına dönüşmüştü. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı sonrasında sinema 

radyo ve TV soğuk savaş döneminin ideolojik kamplaşmasının aracı olmuştu. Kitap 

endüstrisi de bu sürece katılmıştı. 

Gelişen endüstri tarafından seri üretimle ortaya konulan kültürel ürünlerin 

daha geniş kitleler tarafından tüketilmesi mümkün olmuştu. Eskiden alt kültür 

gruplarının malı sayılan popüler kültür devasa endüstri çarkları tarafından alınıp 

çabucak tüketime sunuluyordu. Blues ve Jazz’ın pamuk toplayan zencilerin günlük 

deneyimlerinden koparılıp profesyonel bir faaliyet haline dönüşmesi ve seri 

üretimle piyasaya sunulması bu sürecin tipik örneğidir. Bu sayede alt kimlik 

gruplarını aşan, kitleselleşerek derinleşen popüler kültür artık tamamen reddetmek 

yerine, üzerine düşünülmeyi hak eden bir güce dönüşmüştür. 
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Bu dönemde kimi araştırmacılar kitle kültürünün önüne bariyerler koyarak 

ondan korunma, onun “şeytani” gücünü reddetme yerine bu kültür içerisindeki 

olumlanabilecek olasılıkları araştırmaya başlamışlardır. Kültürelcilik adıyla anılan 

anlayışın ortaya çıkışı bu arayışın bir ürünüdür.  

1963’te Birmingham Üniversitesi bünyesinde kurulan Çağdaş Kültürel 

Araştırmalar Merkezi (Center for Contemporary Cultural Studies∗) kurucusu olan 

Richard Hoggart’tan başlayarak Raymond Williams, E. P. Thompson, Stuart Hall, 

Paddy Whannel, John Storey gibi bir dizi önemli araştırmacıyı içerinde 

barındırmıştır.  

Hoggart’ın “İngiliz Okulları ve Çağdaş Toplum” (Schools of English and 

Comtemporary Society) başlıklı açılış konuşmasına üç tür araştırmaya yer 

verileceği bildirilmişti.  

 

“Bunlar tarihi ve felsefi, sosyolojik ve edebiyat eleştirisi idi. Amaç ise popüler 

kültür biçimlerini değerlendirmek,  toplumdaki yerlerini belirlemek ve kültürel 

tartışmaları karmaşadan kurtarmaktı.”113  

 

Merkez, kültürü, sıradan insanların yaşadığı kültür olarak algılıyordu. 

Metinsel ürünleri ve belgelenmiş pratikleri incelemeyi amaç edinen araştırmacıların 

vurguladıkları nokta kültürün, pasif tüketimden ayrı olarak “yapan insan” (Human 

Agency) tarafından aktif olarak üretildiğiydi. Kültürelcilik bu anlamda insan 

değerlerine ve günlük yaşam deneyimlerine vurgu yapıyordu. 

Kültürelcilik (Culturalism) terimi CCCS’nin yöneticilerinden olan 

Richard Johnson tarafından ortaya atılmıştı. Johnson’ın amacı aralarında bazı 

ayrımlar olsa da Thompson, Hoggart ve Williams’ın önceki paragrafta belirtilen 

ortak özelliklerini ortaya koymaktı114. 

Kültürelcilik terimi ile adlandırılan bu teorik yaklaşım Hoggart’ın The 

Uses of Literacy, R. Williams’ın The Long Revolution ve Culture and Society, E. P. 

                                                 
∗ CCCS olarak anılacaktır. 
113 Jim McGuigan, Cultural Populism, Londra ve New York, Routledge, 1992, s. 51.  
114 Storey, a. g. e., 45-46,70. 
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Thompson’ın The Making of the English Working Class adlı kitaplarının büyük 

etkisiyle sınırları daha belirginleşip oturan bir alan olmuştur.   

CCCS başlangıçta geleneksel İngiliz işçi sınıfı yaşamının yok oluşu ve 

çağdaş popüler kültürün buna etkilerini incelemek amacıyla yola çıkmıştı. 

1920’lerdeki yoğun işsizlik 1950’lerde tamamen yokolmuş Fordist üretim 

teknikleri üretime hâkim olmuştur. Bu süreç geleneksel yaşam biçimlerinin yok 

olmasına ve toplumdaki kültürel yapının değişmesine neden olmuştur. Hızlı gelişen 

bu sürecin doğru anlamlandırılması için çaba gösteren merkez yapısalcılık gibi 

farklı düşünsel akımlardan da yararlanmıştır. 

R. Hoggart’ın 1957’de yayımlanan The Uses of Literacy adlı kitabının ilk 

bölümünde küçüklüğündeki işçi sınıfı kültürünü anlatır. Hoggart kitabının ilk 

bölümünde 1930’ların kültürel yaşamını anlatır. Kuzey İngiltere’de doğmuş olan 

Hoggart çocukluğuna ait anılar eşliğinde o dönemin sosyal hayatını ev, anne, baba 

ve komşuluk ilişkileri gibi konulara değinerek anlatır. İkinci bölümde ise 1950’lerin 

kültürel çöküşüne değinir. Seks ve şiddet romanlarını, ticari popüler müziği, 

haftalık aile dergilerini incelediği bu bölümde kitle kültürünün işçi sınıfı kültürüne 

etkilerini inceler. Kitle kültürü ürünlerinin işçi sınıfının geleneksel kültürünü 

bozduğunu belirtir.  

1930’ların işçi sınıfı kültürünü “zengin tam hayat (rich full life) olarak 

tanımlayan Hoggart’a göre kitle kültürü bu özellikten yoksundur. Geçmişe özlem 

duyan yazar 1950’lerdeki durumu kitle kültürünün ışıldayan barbarlığı (shiny 

barbarism) diye tanımlar.  

Hoggart, kitabında, çocukluğunun kültürünün saf halk kültürü ve 

şimdikinin ise sadece kitle kültürü olduğu şeklinde bir iddiası olmadığını özellikle 

belirtir. Ona göre halkın şehir kültürü yok edilmektedir ve kitle kültürü yok ettiği 

bu kültürden daha az sağlıklıdır115. 

Bu eserin en önemli yanı yaşanmış kültüre olan vurgusudur. Yazar kişisel 

deneyimleri ile akademik düşünce arasında bağ kurarak disiplinler arası bir 

yaklaşım sergiler. Bütün araştırmacıların değindiği gibi The Uses of Literacy  

                                                 
115 Richard Hoggart, The Uses of  Literacy, New Brunswick (U.S.A.) ve Londra, Transaction  

Publishers, 1998, s. 9. 
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İngiltere’de kültürel çalışmaların şekillenmesinde en büyük rolü üstlenen eserlerden 

biridir.  

Sıkça akademik olmamakla, pesimizmle ve nostaljik olmakla suçlanan 

eserinde kimi noktalarda Leavisçi anlayışa yaklaşan Hoggart onlar gibi geçmişin 

güzelliklerine ve yaşanan zamanın kötülüğüne atıfta bulunur. Onlar gibi kültürel 

çöküşten bahseder. Her iki anlayış da kitle kültürüne direniş konusunda eğitimi 

önemser. Ancak çelişkili biçimde Leavisler 1930’ların kültürünü sert biçimde 

olumsuzlarken Hoggart çocukluğunu yaşadığı bu dönemin geri gelmeyecek 

güzelliklerine için üzülür.  

Hayata, Galler bölgesinde bir demiryolu işçisinin oğlu olarak başlayan R. 

Williams da kültürel çalışmalar alanında büyük etkilerde bulunmuştur.  

The Long Revolution adlı kitabında Williams kültürün tanımında üç 

kategorinin altını çizer. “İdeal” olanı ve evrenselliği öne çıkaran kültür; ideal olanı 

dikkate alarak yapılacak metinsel kayıtların yorumlanması işi; son olarak da 

kültürün sosyal tanımı. Son kategori yani sosyal tanım, yaşamsal pratikler 

içerisindeki anlam ve değerleri içerir ve karmaşık bir yapı oluşturur. Williams bu 

karmaşık yapıya dikkati çeker.  

 

“Kültür teorisini hayatın tüm elementleri arasındaki ilişkilerin araştırılması 

olarak tanımlayabiliriz. Kültürün analizi bu ilişkilerin karışımı olan yapının 

tabiatını ortaya koyma çabasıdır.”116  

 

Williams buradan bir toplum veya sınıfta paylaşılan ortak değerlere varır 

ve hayatın kendisine bakmamız gerektiğine değinir. Hayat değişik insan 

faaliyetlerinin bütünü olduğuna göre bunlardan biri olan sanat ayrıcalıklı konumunu 

yitirir. İnsan deneyimlerinden biri olur. Kültürü sıradan insanın yaşamsal deneyimi 

olarak gören Williams sıradan olan kültürü öne çıkarır.  

Resources of Hope adlı eserinin girişinde Williams kültürün insanların 

içinde doğdukları anlamlar dünyası ile yeni anlam dünyaları olmak üzere iki 

özelliğinin olduğu söyler. Kültürün doğasında geleneksel ve yaratıcı olan içiçedir 

ve bu tüm toplumlar için geçerlidir. Kimi yazarlar bu özelliklerden birini öne 
                                                 
116 Raymond Williams, The Long Revolution’dan alıntılayan Storey A.g.e., 55-56. 
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çıkarırken Williams kendisinin ikisine de vurgu yaptığını belirtir. Ona göre “Kültür 

sıradandır.”117   

Kültürel çalışmalar alanında özellikle alt sınıfların çeşitli biçimlerde 

şekillendirilebilen yapılar olarak görüldüğüne önceki bölümlerde değinilmişti. 

Arnold, Leavis gibi düşünürler sınıflara yukarıdan bakarak onların kültürünü 

bilinçsiz ve kendiliğindencilikle suçlarken Adorno gibi sol düşünürler ise onları 

tarihsel nesneler olarak ele almaktaydı. Alt sınıfların kitle kültürünce zehirlendiğini 

öne süren düşünürler bunu engellemeye yönelik kimi öneriler ortay atmışlardır. 

Bahsedilen bu yaklaşımlara karşılık kültürelcilerden Hoggart’ın kendi 

çocukluğundan yola çıkarak kimi düşünceler öne sürmesi, Williams’ın insanın 

ürettiği değerleri öne sürmesi yukarıdan bakışa bir itiraz olarak ortaya çıkmıştı. Bu 

itirazın en güçlü ve donanımlı sesi ise E. P. Thompson’dır. 

Thompson İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu (The Making of the English 

Working Class) adlı kitabında alt sınıfların kültürünü alışılanın dışında ele alır. 

Kendisi kültürelcilik terimine karşı çıksa da118 kitabında bu yaklaşımın temel 

özelliklerini yansıttığı aşikârdır. 

Thompson kitabında öncelikle sınıfın tarihsel bir nesne olmadığını belirtir. 

Sınıf kendinin farkındadır.  

 

“Sınıftan, ilişkisiz ve birbirine benzemez gibi görünen bir dizi olayı, hem 

deneyimin hammaddesinde hem de bilinçte birleştiren tarihsel bir fenomeni 

anlıyorum. Bunun tarihsel bir fenomen olduğunun altını çiziyorum. Sınıfı bir 

“yapı” ve hatta bir “kategori” olarak görmüyorum. İnsan ilişkilerinde gerçekten 

olan (ve oluşumu da gösterilebilen) bir şey olarak görüyorum.”119  

 

Sınıf deneyiminin insanların içinde doğdukları koşullarca belirlendiğini 

söyleyen Thompson sınıf bilincinin ise “gelenekler, değer sistemleri, düşünceler ve 

                                                 
117 Raymond Williams, Resources of Hope, London, Verso, 1989’dan aktaran During a.g.e. 23. 
118 Storey, a. g. e., 62. 
119 E. P. Thompson, İngiliz İşçi sınıfının Oluşumu, Çev: Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul, Birikim  

Yayınları, 2004.  
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kurumsal biçimlerde somutlaşan bu deneyimlerin kültürel terimlerle ele 

alınması”120 olduğunu belirtir.  

Thompson kendinin bilincinde olan yani tarihin yapılmasına aktif olarak 

katılan bu sınıfı resmedebilmek için 1780-1832 yılları arasındaki sıradan insanların 

arasında dolaşır. Çorapçıların, kumaşçıların, zanaatkârların ve el tezgâhı 

dokumacılarının yaşamlarını inceler, sendikacılık ve radikalizm deneyimlerini ele 

alır. Bunları yaparken sürekli olarak bu tarihi yapan insanların metinlere dökülmüş 

olan sözlerine ve eylemlerine güvenir. 

Kültürü yukarıdan bakarak değil aşağıdan, alt sınıfın içinden bakarak tarif 

eder. Çalışan sınıflar arasındaki popüler kültürü onların hissettikleri biçimde ortaya 

koymaya çalışır. Bu nedenle bu sınıfa ait olan popüler kültürü de bu farkındalığın 

en iyi temsilcisi olarak olumlar.   

Dwight MacDonald ve Leavislerin kitle kültürünü yeren düşüncelerine bir 

itiraz da Stuart Hall ve Paddy Whannel’dan gelir. 1965’te yayımlanan Popüler 

Sanatlar (Popular Arts) adlı kitaplarında Hall ve Whannel popüler olanın toptan 

reddine karşı çıkarlar ve onda yüksek kültürde olduğu gibi olumlu yanlar 

bulunabileceğini öne sürerler.  

Popüler kültür tüketicileri içerisinde “daha sorgulayıcı” olanların 

araştırılması gerektiğini söyleyen yazarlar “kötü”nün tüm popüler kültür ürünlerini 

tanımlayacak bir söz olmadığını ve bu tür ürünler içerisinde de “iyi” ve “kötü” 

kategorilerinin olduğunu söylerler.  Sözgelimi Frank Sinatra’yı Adam Faith’e, 

Miles Davis’i Liberace’a, Polonya filmlerini Holywood filmlerine tercih edenlerin 

ve yüksek kültür ürünlerinin farkında olanların en iyi tüketiciler olduğunu 

belirtirler121.  

Bu türden bir popüler ayrımcılığı ortaya koyarak yüksek ve popüler 

kültürler arasındaki anlamsız karşılaştırmanın önüne geçmek isteyen yazarlar 

popüler ürünlerin de insanlara değişik hazlar verebileceklerini belirtir. Bu sayede 

yüksek kültür ürünlerine karşı kendi değerini savunan popülerin oluşturduğu getto 

anlayışı yıkılacak ve belirtilen farklı tatlar ortaya çıkacaktır. Popüler gettolaşmanın 

                                                 
120 A. g. e., 40. 
121 Stuart Hall ve Paddy Whannel, The Popular Arts, London, Hutchinson, 1964, s.15’ten aktaran  

Storey, a.g.e., 64. 
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önlenmesiyle beraber iyi popüler sanat üretici ve tüketici arasında kitle kültürüyle 

beraber örülmüş duvarları yıkabilecektir.  

Böylece modern kitle kültürünün seri üretiminin tüketiciler üzerindeki 

edilgenleştirici etkisini öne çıkararak buna karşı olan düşünürlerin aksine Hall ve 

Whannel üretim ve tüketim zinciri arasındaki bağın popüler ürünlerle tekrar 

kurulabileceği noktasına gelirler.  

Kitle kültürü içerisinde popüler sanat adıyla yeni bir kategori belirleyen 

Hall ve Whannel sıradan ürünlerin (film, müzik) kitle sanatına ait olduklarını 

belirtirken popüler sanatın “en iyi jaz, en iyi sinema”122 gibi yeni kategoriler 

oluşturduğunu söylerler. Bu sayede yüksek kültüre dâhil olmayan her ürünün 

kötülenmesi de önlenecektir.  

Popüler kültür ürünleri arasında yaptıkları ayrımla Leavis düşüncesine 

benzer bir yerde dursalar da bu duruşu haklı göstermeye çalışan yazarlar pop müzik 

ile jazz ayrımından hareketle kendilerini savunurlar. Klasik müzikle jazz arasındaki 

ayrımın anlamsızlığını vurgulayan yazarlar pop ile jazz arasındaki karşılaştırmada 

jazz’ı tercih ederler. Bu tercihlerinin nedeni ise jazz’ın “duygusal ve estetik olarak 

daha zengin olmasıyla”123 açıklarlar. Bu sayede gençlerin dikkatini kitle 

kültüründeki tatsız, aynılaşmış formüllere karşı uyarılabileceğini savunurlar.  

 

B. Popüler Kültürün Oluşumunda Belirleyici Bir  

Öge Olarak Kanon Kavramının Doğuşu ve 

Edebiyat Kanonu 

Popüler edebiyat üzerine yapılan çalışmalarda en büyük sorun bu türdeki 

eserlerin gerçek edebiyat olmadığı düşüncesidir. Bu yargı ile hareket eden birçok 

düşünür, akademisyen, popüler edebiyat çalışmalarını önemsiz bulduklarını ifade 

ederler. Bu anlayış zaman içinde akademilerde yerleşmiş ve popüler edebiyat 

ürünlerinin bu kurumlardan içeri girmesini engellemiştir. Üniversitelerdeki edebiyat 

                                                 
122 A.g.e. s. 78’den aktaran Storey, a.g.e., 67. 
123 A.g.e. s. 311’den aktaran Storey, a.g.e., 68. 
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bölümleri kendilerince önemli olan eserleri incelemekle yetinmiş, milyonlarca 

insanın okuduğu popüler edebiyat ürünlerini ise yok saymışlardır.  

Üniversitelerde ve diğer okullarda popüler edebiyatın işlenmemesinin 

temel nedeni zaman içerisinde oluşan kanon anlayışıdır. Kanon, edebiyat 

içerisindeki seçkinciliği ifade eden bir yaklaşımdır. Kanona giren eserler edebiyat 

çalışmalarının merkezine alınırken, kanon dışı olanlar “ikincil edebiyat” niteliğinde 

görülerek değerlendirmeye tâbi tutulmazlar. 1950’li yıllara kadar polisiye, bilim 

kurgu gibi popüler edebiyat ürünlerinin, tüm dünyada büyük satış rakamları 

yakaladıkları halde akademik alanda ihmal edilmelerinin nedeni, geçmişten gelen bu 

kanon anlayışıdır. Bu tarihten itibaren ise edebi çalışmaların alanı genişlemeye ve 

popüler edebiyat ürünlerini de içermeye başlamıştır.  

Bahsedilen nedenlerden ötürü popüler edebiyat alanında yapılacak bir 

çalışmada kanon konusuna değinmek zorunludur. Kanonun nasıl oluştuğu, tarihsel 

gelişim seyri, popüler edebiyatın bugün akademik çevrelerde algılanışına dair 

ipuçları verecektir.  

Kültürel çalışmalar, kültürel alanı belirli şekillerde tanımlamaya çalışırken 

toplumsal gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan kimi yeni kuramlar tartışmayı alt 

bölgelere yaymış ve özellikle modernizm eleştirisi giderek derinleşmiştir. Bu 

kuramlar modernizmin dışlayıcı bir karaktere sahip olduğunu savunmuşlar, 

modernist düşüncenin kurumsallaşmasını sağlayan dili ve o dilin anlamlandırıp 

sınıflandırdığı dünyayı farklı şekillerde isimlendirmenin zorunlu olduğunu 

söylemişlerdir. Onlara göre, farklılıkları yargılamak ve dışlamak yerine onların ifade 

ve yaşam hakkının savunulması ancak modernist düşüncenin eleştirilmesiyle 

mümkündür. “Yeni Tarihselçilik” akımı, feminizmin yeni kuramlarla zenginleşmiş 

ve güçlenmiş yeni biçimleri ve etnik, dilsel, kültürel birçok yeni kuram modernist 

dünya görüşünü farklı açılardan ele alarak onun tekleştiren, tümleştiren ideolojisini 

parçalamaya başlamıştır.  

Modernizmin eleştirisi genel kültürel alanın ele alınmasının yanında alt 

kollardaki eleştiriyle eşzamanlı ilerlemiştir. Cinsiyet politikalarının, etnik ve yerel 

politikaların gelişimi edebiyatı da etkilemiş ve “yeniden kurma” ya da parçalara 

ayırma düşüncesi edebiyatı etkisi altına almıştır. Edebiyatta modernizmin izlerini 
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süren birçok eleştirmen bahsettiğimiz tek tip kimlik dayatmasını, çizgisel ilerleme 

zorunluluğunu şiddetin mazereti olarak gören anlayışı çeşitli biçimlerde teşhir 

etmeye ve yıkmaya çalışmışlardır. Edebiyatın kuşattığı ve etkilediği her şey yeniden 

tartışmaya açılmıştır. Bu tartışılanlardan biri de kanondur. Kökeni modernizm 

öncesine dayansa da birçok şey gibi modernizmin yeniden şekillendirdiği kanonun 

edebiyatı parçalara ayırdığı ve bu parçaları farklı şekillerde tanımlayarak yeni bir 

hiyerarşi oluşturduğu yolundaki görüşler kendilerini eskisinden daha güçlü bir 

şekilde ifade etmektedir. Popüler edebiyat gibi “alt” bir edebi alanda yapılacak bir 

araştırma da kanonu araştırıp sorgulamayı zorunlu kılmaktadır. 

Çeşitli sözlüklerde benzer kelimelerle “Hıristiyan kilisesinin hakiki ve 

vahyedilmiş olarak kabul ettiği İncil kitapları kolleksiyonu ya da listesi” olarak 

tanımlanan kanonun etimolojik kökeni eski Yunan medeniyetine kadar gitmektedir. 

Kanon kelimesinin kökeni eski Yunanca bir kelime olan kanna’dır. Kanna “sert 

gövdeli düzgün bataklık sapları” anlamına gelmekteydi. Zaman içerisinde “düz 

cetvel” ve “uzunluk ölçüsü” anlamlarında kullanılmıştı. Heykeltraşlıkta, mimaride 

ve marangozlukta “düz bir nesne” ya da “ölçü” anlamlarında kullanılıyordu. M.Ö. 

454’te Argoslu heykeltraş Polykleitos insan bedeninin ideal ölçülerini yansıttığını 

söylediği Doryphoros adlı bir heykel yapmış ve sonradan kaybolan Kanon adlı 

eserinde de bu ölçülerin nasıl saptandığını ve sayısal oranların neler olduğu 

yazmıştı.  

Helenistik dönemde İskenderiye kütüphanesinin görevlilerinin ve 

retorikçilerin eski çağda yaşamış olan hatip ve şairlerin listelerini oluşturdukları 

bilinmektedir. Mimari ve sanatta olduğu gibi edebiyattaki ideal ölçüyü bulmaya 

çalışan bu kanon listeleri Yunan ve Romalılara da geçmişti Romalılar eski çağların 

kanonik ölçülerini hem heykelde hem edebiyatta takip etmişlerdi124. 

                                                 
124  Kanonun eski çağlardaki yapısı hakkında bilgi için şu eserlere bakılabilir:  
      E. Dean Kolbas, Critical Theory and The Literary Canon. Colorado, Westview Press, 2001, s.  

11-17 
     Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür: Milli Edebiyatın İcat Edilişi. Çev.  

Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yay. 1998, s. 83-88. 
     Jan Gorak, The Making of the Modern Canon: Genesis and Crisis of a Literary Idea.  

London&Athlantic Highland, Nj, Athlone Press, s. 9-18. 
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Hıristiyanlığın ortaya çıkmasından sonra kanonun hem ilahi konularda bir 

standardı yaratmak hem de pedagojik çalışmalara temel oluşturmak amacıyla 

kullanıldığı göze çarpmaktadır.  

Dünyayı yönetmeye aday her düşünce gibi bir kurumsallaşma arayışında 

olan Hıristiyanlık içerisinde barındırdığı farklı düşünceler nedeniyle ilk başlarda çok 

daha renkli bir yapıdaydı. Bir yanda Ortodoks inançlar diğer yanda Gnostik düşünce 

kıyasıya bir rekabet içindelerdi. Hıristiyan kilisesi Ortodoksların hakimiyeti altına 

girdikten sonra Gnostik inançların bu dinden ayıklanması çalışmaları hızlandı. Tek 

Tanrı kavramını sorgulayarak, kadınların rahip olabileceğini savunan125 Gnostik 

inançların yer aldığı metinler yok edilmeye başlandı ve sonuçta gerçek Hıristiyan 

inanışını yansıttığı düşünülen eserlerin isimlerinden oluşan listeler oluşturuldu. Bu 

listeler sadece vahye dayalı ilahi metinleri kapsamıyordu. “Bu anlamda kanon 

sadece kodlanmış metinler bütünü değil ayrıca günlük pratiklerin karmaşık bir 

bileşimini, yazıları ve törenleri”126 ifade etmekteydiler. Böylece kanon antik 

çağlardaki anlamının dışında ahlaki bir anlama kavuşmuştur. Eski Yunan’da kanon 

belirli bir ölçüyü, bir kişiyi veya kişileri otorite olarak kabul ederken Hıristiyanlıkta 

otoritenin kaynağı ilahi düşünce olmuştur.  

Kilise düşüncesini ifade eden kanonun etkisi 16. yüzyıla kadar devam 

etmiştir. Bu tarihlerde pedagojik amaçlı oluşturulan kanonda eski çağlarda yaşamış 

kimi yazarlar “klasik” olarak tanımlanarak listeye alınmıştı. Bu listedeki eserlerden 

oluşan okuma metinleri öğrencilerin ahlaki gelişimlerinin bir parçası olarak 

görülüyordu. 

1.  Modern Edebiyat Kanonunun Doğuşu ve Gelişimi 

Terry Eagleton Edebiyat Kuramı adlı eserinde “Belli bir ortak bünyevi 

özellikleri paylaşan, kesin ve değişmez değerlere sahip bir eserler kümesi anlamında 

edebiyat diye birşey yoktur.”127 der. Okumaya konu olan eserlerden hangilerinin 

                                                 
125 Jusdanis, a.g.e. s.  91. 
126 Gorak, a.g.e. s. 28. 
127 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı: Giriş,  Çev. Tuncay Birkan, İstabul, Ayrıntı Yay. 2004. b.s. 2,  

s.27.  
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edebiyat olduğunu sorgular ve edebiyat eseri denen şeyin kendi içinde değerli 

olmadığını, bu değerin birileri tarafından yaratıldığını ifade eder128.  

Edebi değer çeşitli biçimlerde “oluşturulan” bir kavramdır. Bir eserin 

edebiyatın bir parçası olarak kabul edilmesi ve edebiyat içinde de buna popüler veya 

kanonik eser adının verilmesi sadece esere içkin koşullarla bağlantılı bir durum 

değildir, koşulların ve insani amaçların bir sonucudur. Kanon ise bu sürecin en 

önemli kısmıdır. Böyledir çünkü modernist dönemde, hangi eserlerin yaşayacağı, 

hangilerinin ileride unutulacağı kanon aracılığıyla belirlenmiştir.  

Modern kanonun oluşumuna baktığımızda da tek bir yargı ile olmasa da 

çeşitli faktörlerin bir araya gelerek kanonun oluşumunu sağladığını görmek 

mümkündür. Kanonun sadece bir grup eleştirmenin ortaya koyduğu ya da 

aristokratların ve burjuvaların beğenileriyle oluşturulan bir liste olmadığı, teknolojik 

ve siyasi nedenlerin de bu yapıyı şekillendirdiği bugün daha iyi anlaşılmaktadır.  

Edebiyat 18. yüzyıla kadar sanat ve kültürel eserleri de içinde barındıran 

bir alan iken bu tarihte artık kurmaca metinleri tarif edecek şekilde tanımlanmaya 

başlanmıştır. Aynı tarihlerde bilimsel düşüncenin gelişimi edebi eserlerin de fen 

bilimlerindeki gibi incelenmesine yönelik isteği arttırmıştır. 18. yüzyılda 

profesyonel eleştirmenlerin ortaya çıkışı dinden bağımsız seküler kanonların 

oluşmasına yardımcı olmuştur. 

Dini kurumların ve dinsel inancın yükselen modernizm karşısında güç 

kaybetmesi ise seküler edebiyat çalışmalarının yolunu açmıştı129.  Artık dinsel 

kanonun belirlediği eserlerin dışındaki eserler de oluşturulan yeni kanonlarda yer 

alabilmekteydi.  

Hıristiyan kilisesinin oluşturduğu kanon gücünü yitirmekle beraber 

toplumdaki yerini güçlendirmeye çalışan modernizme iki önemli miras bırakmıştı: 

Kermode’a göre bunlar, “bir metin ve yazarının kutsanması ile o eser hakkında 

bitmeyen yorumlar yapılması”130 idi. İlkinin örneği olarak James Joyce 

                                                 
128 Eagleton, a. g. e.,  28. 
129 Eagleton, a.g.e. s. 41. 
130 Frank Kermode, “Institutional Control of Interpretation” The Art of Telling: Essays in Fiction.  

Cambridge, MA: Harvard Up. 168-84’ten aktaran Pierre A. Walker. “Arnold’s Legacy: 
Religious Rhetoric of Critics on the Literary Canon” The Hospitable Canon: Essays on 
Literary Play, Scholarly Choice and Popular Pressures,  Virgil Nemoianu-Robert Royal 
(eds.) Philedelphia&Amsterdam, John Benjamins Publ. Co. 1991, s. 182-183 içinde. 
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gösterilebilir. Joyce’un ilk okuyucuları “gayretli bir kült” idi. Joyce ile ilgili 

dergiler, kitaplar, okurken yardımcı olacak kitapçıklar çıkarıldı. Sonuçta Joyce 

çalışmaları bir din görünümü aldı. İkinci olarak da Joyce’un eserlerinin kutsanması 

ondan yapılan alıntıların, ona dair yorumların her geçen gün artmasına yol açmıştı.  

Joyce örneğindeki gibi kanona dâhil olan eserlerin tekrar tekrar okunup 

farklı zamanlarda –bu zaman farkı Homeros örneğindeki gibi bin yıllar olabilir- yeni 

yorumlar yapılması eserin yeniden üretilmesi anlamına gelmekte, onun geleceğe 

taşınmasını garantilemektedir. Ancak bir eserin kanona dâhil olma süreci karmaşık 

bir durumdur. Dışsal koşulların yanında eserin kendi iç yapısı da burada önemli rol 

oynamaktadır. Homeros’un İlyada ve Odyssea adlı eserleri üretildikleri ve 

tüketildikleri toplumsal yapı ortadan kalkmış olmasına rağmen günümüzde halen 

etkisini sürdürmektedir. Tüm bir orta çağ, modernizm ve ulus devletler dönemine ve 

bunların kendilerine özgü kanonlar oluşturmalarına rağmen devam eden bu etkinin 

kaynağı araştırılırken eserin kendisinin de ne kadar önemli olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Eserlerin etkisinin devam etmesinin temel nedenlerinden biri onların 

insanlara sunduklarının tarihle beraber ortadan yok olmaması, her dönemde insanı 

etkileyen kimi söylemleri içlerinde barındırmalarıdır. Bu anlamda temanın etkisi 

kendiliğinden belirmektedir. Olsen’in temalara dair öne sürdükleri bu durumu 

aydınlatıcı niteliktedir.  

Stein Haugom Olsen’e göre temalar ikiye ayrılır: Birinci gruptakiler “güncel 

tematik kavramlar (topical thematic concepts)” adını taşırlar, yerel ve geçicidirler. 

Daimi tematik kavramlar (perennial thematic concepts) ise zamana bağlı değillerdir. 

“Kültürün parmak izidirler ve onlar değiştiğinde bütün bir kültür değişir131.”  

“Zamansız temalar bize insan hayatının temel koşullarını, arzularını ve sınırlarını 

hatırlatır. Bu koşullar bir tarihsel veya kültürel dönemden daha derindir. ... Severiz, 

nefret ederiz, savaşırız, acı çekeriz.”132  

                                                 
131 Stein Haugom Olsen, “Thematic Concepts: Where Philosophy Meets Literature”, A. Phillips  

Griffiths (ed.) Philosophy and Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 1984 
s. 87 ve 85’ten aktaran Christopher Clausen  “Canon, Theme, and Code” The Hospitable 
Canon: Essays on Literary Play, Scholarly Choice and Popular Pressures,  Virgil 
Nemoianu-Robert Royal (eds.) Philedelphia&Amsterdam, John Benjamins Publ. Co. 1991, 
s. 205 içinde. 

132 Christopher Clausen,  “Canon, Theme, and Code” The Hospitable Canon: Essays on Literary  
Play, Scholarly Choice and Popular Pressures,  , Virgil Nemoianu-Robert Royal (eds.) 
Philedelphia & Amsterdam, John Benjamins Publ. Co. 1991s. 208-209 içinde. 
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İnsani yaşamın bin yıllar içinde değişmeyen kuralları kültürel ürünlere temel 

şeklini verdiğinde yeniden tüketilmeye yardımcı olmaktadır. Yine de temanın 

gücünün eserin kanonikleşmesi için yeterli olmadığı ortadadır. Çünkü insanın 

değişmeyen yaşam temalarını işleyen binlerce eser kanona dâhil olamadan yok 

olmuştur.  

Bu durumda kanon dışı süreçlerin etkisinin belki eserin edebiliğinden bile 

fazla olduğunu söylemek mümkündür.  Pierre Bourdieu bu noktada kültürel 

tanınmanın önemine değinir. Bourdieu kanonik eserlerin yeniden üretiminin sosyal 

onay ve kurumsallaşmaya bağlı olduğunu belirtir. Bunları içinde barındıran yapıya 

ise “Kültürel Üretim Sahası” adını verir. Bourdieu’ya göre müzeler, akademiler, 

okullar, galeriler, satıcılar, eleştirmenler vb. bu alanı oluşturan farklı aktörlerdir. 

Resmi yapı ise çeşitli bakanlıklar, ulusal müze yönetimleri güzel sanatlar yönetimi 

vs. şeklinde etkili olur133.  Bazı dönemlerde bu başlıklardan kimileri daha çok önem 

kazanırken kimi durumlarda da hepsi birden değişik oranlarda bir eserin kanona 

dahil edilmesi sürecini belirlemişlerdir.  

Tarihsel olarak bakıldığında 17. ve 18. yüzyılların bu resmin oluşumunda 

çok önemli zaman dilimleri olduğu görülmektedir.  

17. yüzyılda yazarlar Fransa’da devletten para almakta ve eğlence 

dünyasında değerlendirilmektedirler134. 18. yüzyıl İngiltere’sinde ise edebiyat 

tamamen sınıfsal ideolojilerle değerlendiriliyor ve örneğin burjuva beğenilerini 

yansıtmayan bir sokak baladı veya popüler bir aşk romanı edebiyattan 

sayılmıyordu.135   

18. yüzyıl öncesinde resim soyluların salonlarında ve kiliselerde 

sergilenirken, tiyatro yine üst sınıfların ilgisiyle ayakta kalabiliyordu. 18. yüzyıl 

sonlarından itibaren sanat da bütün her şey gibi kapitalizmin ilgi alanına girmeye 

başlamıştı. Yüzyıl sonunda resimler halka açık mekânlarda sergilenmeye başlanmış 

ve tiyatro salonları halkın girebileceği büyük mekânlar olarak düzenlenmişti.  

                                                 
133 Pierre Bourdieu, Sanatın Kuralları, Çev. Necmettin Kamil Sevil, İstanbul, Yapı Kredi Yay. 2006  

bs.2,  s. 352. 
134 Bourdieu, a.g.e. s. 211. 
135 Eagleton, a.g.e. s. 34. 
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19. yüzyılda ise Fransa’da imparatorluk ailesi sanatı büyük ölçüde 

etkilemektedir. Üniversitenin bu dönemde bir etkisi yoktur.  

 

“Siyasal kurumlar ve imparatorluk ailesinin bireyleri de, yalnızca gazete ve öteki 

yayınlar üzerindeki uygulanan yaptırımlarla (davalar, sansür,vb.) değil aynı zamanda 

ödenekler, oyunlarının tiyatrolarda oynanması, yapıtlarının konser salonlarında sunulması, 

ya da gerçekleştirilen sergilerde yer alma olanağına kavuşulması, yüksek kazançlı görev 

veya makamlar, onur nişanları...”136 

 

 v.b. aracılığıyla sanat üzerinde doğrudan söz sahibi idi. Yazınsal alanla 

siyasal alan içiçe geçmişti.  

 

“Prenses Mathilde sanatçıların resmi himayecisi ve koruyucusu olmayı 

amaçlamaktadır.Dostlarına saygınlık ve koruma sağlamaka için durmaksızın 

girişimlerde bulunur, Sainte-Beuve’ü senatoya sokar, George Sand’a Fransız 

Akademisi ödülünün, Flaubert ve Taine’e Legion d’honneur nişanın verilmesini 

sağlar.”137 

 

 Tüm bu etkilere rağmen 18. yüzyılda başlayan sürecin devamında sanatın 

aristokrat hamilerden uzaklaşmaya başladığı görülmektedir. Her geçen gün 

kapitalist sanat pazarı gelişmektedir. 19. yüzyılda Baudelaire, Flaubert, Banville gibi 

sanatçıların egemen çevrelerden uzaklaşmaya başlaması sanata dair özerk bir 

görünüm oluşturmakla birlikte Zola gibi yazarların gazete dışında da büyük başarılar 

elde etmeye başlaması sanatın metalaşmasını beraberinde getirmişti. Artık yeni 

çelişki sanatçı ile bağlı olduğu hamisi arasında değil sanatçı ile meta dünyası 

arasındaydı. Sanat kendi değerini ölçmek ve yeniden kurgulamak istiyordu. 

Jusdanis’in belirttiği gibi Kant estetiği bu konuda sanatçıya büyük katkıda 

bulunmuştu138. Kant’ın kurduğu estetiğin gelişimiyle birlikte sanat kendine özerklik 

atfederek, yapıtın değerinin toplumsal ortamda değil kendi içinde belirlendiğini 

söyleyerek meta olma konumunu gizlemişti. 

                                                 
136 Bourdieu, a.g.e. s. 96-97. 
137 A. g. e. s. 100. 
138 Jusdanis, a g. e. s. 152. 
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Kuramsal alanda Kant’ın düşünceleri “sanat sanat içindir” ilkesinin 

belirginleşmesini ve sanatın toplumsal herhangi bir sorumluluktan bağımsız 

davranmaya yönelik yollarının açılmasını sağlamıştır. 

Sanatın kendinden değeri onun fetişleşmesi olgusunu da beraberinde 

getirmiştir. Sanatın değerini artık toplumsal ilişkilerden kopmuş olan sanatçı da tek 

başına belirleyemez. Onun “başarı” kazanmasını isteyen, sağlayan karmaşık pazar 

ilişkileri belirleyici olmaktadır. Bir sanatçıya yatırım yapan bir şirket, yayınlar, 

sergiler, eleştiriler vs. aracılığıyla bu yatırımının Bourdieu’nun deyimiyle sembolik 

sermayeye dönüşmesiyle ciddi kazançlar sağlayacaktır. Piyasa bu anlamda her geçen 

gün etkisini arttırmaktadır. Şirketler sadece piyasayı değil sponsorluk ve bağışlar 

aracılığı ile üniversiteleri ve devlet kurumlarını da etkilemektedir. Bu nedenle; 

 

 “yetkeyi ellerinde bulunduranların sürüm –ve benimsetme- araçları üzerindeki 

etkisi, kuşkusuz hiçbir zaman bugünkü denli geniş ve köklü, ayrıca araştırma 

yapıtıyla best-seller arasındaki sınır da bu denli bulanık olmamıştır. Medyatik 

denilen üreticilerin doğal bir eğilim gösterdiği sınırlar arasındaki bu bulanıklık, 

kültürel üretimin özerkliğine yönelik en büyük tehlikeyi oluşturur.”139 

 

Sanatın modern toplumlarda fetişleştirilmesinde ve kanonun oluşumunda 

kimi toplumsal, siyasal ve teknolojik yapılar daha çok öne çıkmaktadır. Bunlardan 

bazılarının ayrıca ele alınması gerekmektedir.  

Modernizm öncesi dönemde okullar ahlaki değerlerin gençlere aktarılması 

için kanonik listeler oluşturmuşlardır. Çoğunlukla eski çağ yazarlarından –çok 

eskiden ölmüş olmaları seçilmeleri için önemli bir kriterdir- seçilen isimlerin 

eserleri, genelde dilbilgisi, hitabet, retorik gibi derslerde kullanılıyordu. Ancak 

modernizm öncesinde seküler eğitimin, toplumdaki genel okur-yazarlık oranlarının 

düşüklüğü, donanımlı okul ve birikimli öğretmen sayılarının azlığı, ailelerin 

çocuklarını okutmadaki isteksizliği gibi sorunları vardı. 

Okul yeni nesillere pragmatik amaçlarla yaklaşmanın, onların belirli şekilde 

düşünmelerini sağlamanın önemli yollarındandır. Özellikle ulus-devletlerin ortaya 

çıkışından sonra milliyetçi düşüncelerin en yoğun biçimde topluma aktarılması okul 

                                                 
139 Bourdieu, a. g. e. s. 514-515. 
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aracılığıyla olmuştur. Ulus-devlet ve kanon ilişkisine aşağıda değineceğimiz için 

şimdilik okulun hedef kitleye ulaşmada getirdiği sayısal üstünlüğe değinmekle 

yetineceğiz.  

Modern toplumlarda devletlerin bizzat müdahalesi ile bu sorunlar büyük 

oranda aşılmıştır. Bu toplumlarda da farklı politik, pragmatik nedenlerle müfredatlar 

oluşturulmuştu. Lise ve üniversite müfredatlarına alınan yazarların kanona dâhil 

olması daha kolay olmaktadır ve ayrıca zaten kanona dâhil yazarlar okutulmaktadır. 

Bütün dünyada edebiyat tarihine girmiş olsa da kanona dâhil olmayan yazarların 

yakın zamanlara kadar akademilerde okutulmadığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle 

Guillory gibi kimi yazarlar modern devlet okullarının edebiyat kanonlarının temel 

belirleyicisi olduğunu düşünmektedir140.  

Bourdieu ise eğitimin 18. yüzyıla kadar bu güce sahip olduğunu ancak bu 

tarihten sonra sanat ve edebiyat alanlarındaki özerkleşme nedeniyle eğitimin kanona 

etkisinin giderek azaldığını kaydeder141. Fransız Akademisi ise kurum olarak 

gücünü 19. yüzyılın ortalarına kadar korumuştur. Gelişen kapitalist pazar ise sanatla 

toplum arasında yer alan okul gibi kurumların yanına, kendisine doğrudan bağlı yeni 

sivil yapıları koymuştur. Sivil toplum yapısının ve yeni ekonomik ilişkilerin 

gelişmesiyle her alanda olduğu gibi kültürel alanda da devletin zorlayıcı etkisi 

gerilemiştir. Böylece toplum sanatla ilişkileneceği yeni araçlar edinmiştir. Dergiler, 

müzeler, ödüller vb. kültürel etkinlikler kültürün eğitim dışındaki gücünü 

arttırmıştır.  

Kanon oluşumunda eğitimin etkisinin sınırlı oluşunu değerlendiren Virgil 

Nemoianu da bilinç dışı faktörlere vurgu yapar. Nemoianu, kanonizasyonun 

demokratik bir süreç olduğunu ve devletin çeşitli kurumlar aracılığıyla yaptığı 

dayatmanın işe yaramadığını aktarır142.  

Nemoianu’nun da değindiği gibi 1936’da Stalin’in liderliği sırasında 

Dostoyevski müfredattan çıkarılarak unutulmaya terk edilmiş ancak zaman 

                                                 
140 John Guillory, Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation, Chicago, The  

University of Chicago Press, 1993 s. 355-356 not.67’den aktaran E. Dean Kolbas, a. g. e. 75 
141 Bourdieu, a. g. e., s. 111-114.  
142 Virgil Namoianu, “Literary Canons and Social Value Options The Hospitable Canon: Essays on  

Literary Play, Scholarly Choice and Popular Pressures, Virgil Nemoianu-Robert Royal 
(eds.) Philedelphia & Amsterdam, John Benjamins Publ. Co. 1991, s.228, 231 içinde. 
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içerisinde süreç tersine işlemiştir. Romanya’da ise devrim öncesi yazarların eserleri 

yasaklanmıştır. 

1958’de ise Boris Pasternak, Nobel ödülünü kazanmış ancak Sovyet 

otoriteleri tarafından ödülü reddetmeye zorlanmıştı. Benzer durum ABD’de 

McCarty döneminde yaşanmış, devlet soğuk savaş dönemi politikalarını kullanarak 

kültür alanına müdahale etmeye ve burayı yeniden düzenlemeye çalışmıştır.  

Tüm bu girişimlerde devletler kendi politikalarına uygun geçici kanonlar 

üretmişler, daha doğrusu müfredatı yenilemişler ama uzun dönemli kanonik 

yapıların farklı biçimlerde şekil almasını engelleyememişlerdir. 

Yazarın kanona dâhil olmasını güvence altına alan temel noktalardan biri 

toplumda benimsenmesidir. Çeşitli biçimlerde toplumun ihtiyaçlarına cevap veren 

yazarın bunu hangi yollarla yaptığına ve eserlerinin doğasına dair bilginin geniş 

kesimlere aktarılmasında edebiyat dergilerinin büyük önemi vardır. Edebiyat ve 

sanatın 20. yüzyıl sonuna kadar giderek artan oranda toplumdan özerkleşmesi ve 

estetikleşmesi eserin algılanmasının önünde kimi sorunlar doğurmuştur. Toplumsal 

sürecin bir parçası olmayan eserin tanıtılması ve nasıl yorumlanacağının topluma 

“öğretilmesi” işi günümüz toplumlarında büyük oranda sanat ve edebiyat 

dergilerinin eylem alanına girmektedir.  

Edebiyat dergilerinin, kimi yazarları konu edindiği özel sayılar hangi 

yazarların kanona dâhil edildiğine dair fikir verirken ve bu konuda müdahalede 

bulunurken bu dergilerdeki eleştirmenler edebiyat ile toplum arasında önceki 

paragrafta andığımız bağlantıyı kurarlar. Eleştirmenler yazar çevresindeki halenin 

her geçen gün daha çok parlamasına yardım eden en önemli gruplardandır. 

Bourdieu’nun değindiği anlamda “sanatçının yaratıcı gücüne duyulan inancı 

üreterek, bir fetiş olarak sanat yapıtının değerini üreten inanç evreni niteliğiyle 

üretim alanı”nın143 temel aktörlerindendirler.  

Sanat ve edebiyat dergilerinin bir başka önemli işlevleri de yeni 

düşüncelerin, algılama biçimlerinin yerleşmesine olan katkılarıdır. Belirli bir 

yöntemin takipçisi olduğu oranda dergiler bu yöntemin toplumda duyulup, 

yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunurlar. Kitapların aksine dergilerin 

                                                 
143 Bourdieu, a. g. e. s. 351. 
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çevrelerinde oluşan okur ve yazar grupları, çekirdekte yer alan düşüncelerin çepere 

doğru genişlemesi sürecini hızlandırır. Bu gruplar farklılıklarını ortaya koymak için 

aldıkları topluluk isimleri ile tanınma süreçlerini hızlandırırlar. 1932’de karı-koca 

Leavislerin yayımladığı Scrutiny dergisinin İngiliz edebiyatının kurumsallaşmasına 

olan etkileri bu bakımdan önemli bir örnektir. Terry Eagleton, derginin İngiliz 

edebiyatının haritasını çizdiğini ve bu tarihten sonra eleştirinin yönünü belirlediğini 

vurgular144.  

Edebiyat antolojileri de seçme metinler ve yazarları bünyelerine alarak 

toplumsal benimsetme sürecine katılırlar. Antolojilere hangi yazarların, ne gibi 

kriterlerle seçileceği, döneme ve antoloji düzenleyenlerin edebiyatı ele alış 

biçimlerine göre değişiklik gösterse de değişmeyen nokta her zaman subjektif bir 

seçimin olduğudur. Gerek yerel eleştirinin gelişme şartları, gerek toplumsal politik 

kaygılar antolojilerin içeriğini belirlemektedir. Kanona daha önceden girmiş eser ve 

yazarların antolojilerde büyük oranda yer alacağı tahmin edilebilmektedir. Ancak bu 

durum antolojilere giren her eserin kanona dâhil olacağı anlamına gelmez. 

Antolojiler bu yönleriyle dergiler gibi yeni veya daha önce pek önemsenmemiş 

yazarlara da yer vererek onların tanınma şansını arttırırlar. 

Biyografiler ise sanatçının aldığı ödülleri, açtığı sergileri üyesi olduğu 

yarışma kurullarını vb. meslekteki çeşitli başarılarını sıralayarak sürece dâhil olur. 

Bu haliyle biyografiler sanatçının sıradan insanlardan ayrılan yanlarını öne 

çıkarırlar. Sanatçı, sıradan insanın yapamayacağı işler yapan, “sanat” adlı ulaşılması 

zor mevkinin yerleşimcilerinden biri olarak tarif edilir.  

Kanonun oluşmasında en etkili aygıtlardan biri de edebiyat ödülleridir. Yerel 

ödüllerin etkisi de yerel olmakla birlikte merdivenin basamaklarını tırmanmak 

anlamında bir işlev görebilmektedir. Ancak daha önemlisi edebiyat dünyasını 

derinden etkileyen ve açıklandıklarında büyük bir piyasayı harekete geçiren, sanat 

çevrelerinde ve ardından toplumda büyük bir prestije sahip olan ödüllerdir. İsveç’te 

Nobel ve İngiltere’de Booker ödülleri yarattıkları etki nedeniyle örnek olarak ele 

alınabilecek ödüllerdendir. Bu ödüllerin sahiplerini bulma aşaması ve ödül 
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kriterlerinin belirlenmesi gibi konular ise örneğin Avrupalı eleştirmenlerin edebiyata 

bakışlarını sorgulatacak düzeyde sorunlar oluşturmaktadır. 

Nobel ödülü sahip olduğu evrensel prestij nedeniyle bir yazarın kanona dahil 

olmasına en büyük katkıyı yapabilecek güçtedir. Nobel ödüllerinin tarihine 

baktığımızda ise ayrıntılarına ilerleyen sayfalarda gireceğimiz Avrupa merkezli 

edebiyat anlayışını uzun bir dönem boyunca yansıttığını görmek mümkündür. Ödül 

komitesinin seçtiği eserlerin büyük çoğunluğunun Avrupa dillerinde yazılmış olması 

veya yazarların Avrupa ile ilişkileri ödüle dair soru işaretlerini çoğaltmıştır. 

Nobel edebiyat ödülü ilk olarak 1901’de Sully Prudhomme’a verilmiştir. 

1901’den 1964’e kadar geçen sürede ödül alan eserlerin bir kaçı dışında hepsi 

Avrupa dillerinde yazılmıştır. İstisna olanlar içinde 1913’te ödülü alan Hintli Yazar 

Rabindranath Tagore bazı eserlerini İngilizce’ye çevirmişti. 1945’te Şilili yazar 

Gabriela Mistral’in Fransızca eserleri vardı, ABD ve Avrupa ile çeşitli ilişkilere 

kurmuştu.  1958’de Sovyet yazar Boris Pasternak ödüle layık görülmüştü. 1963’te 

ödülü alan Yunanlı yazar Giorgos Seferis ise 1957-1961 arasında Yunanistan’ın 

İngiltere elçiliğinde diplomat olarak çalışmıştı. 

1964’te ise Fransız filozof Jean Paul Sartre layık görüldüğü ödülü 

reddetmiştir. Sartre ödülün kapitalist Batı bloku tarafından yönlendirildiğini ifade 

etmiştir. Bu tavırdan sonra Nobel ödülü alanların kimliklerinin ciddi biçimde 

değiştiği görülmektedir. 1965’te Sovyet yazar Şolohov, 1966’da İsrailli yazar 

Samuel Agnon, 1967’de Guatemalalı Asturias, 1968’de ise Japon Kawabata ödülü 

almışlardır145. 

Nobel ödülünün bu tarihsel gelişimi, ödülün başta Avrupalı bir edebiyat 

kanonu oluşturma çabalarına hizmet ettiğini göstermektedir. Sartre’ın reddinden 

sonra ödül komitesi bu konudaki eleştirilere cevap olarak çevrede yer alan ülkelere 

de daha dikkatli biçimde bakmaya başlamıştır. En son 2007 yılında ilk defa bir 

Türk, Orhan Pamuk Nobel ödülünü kazanmış, ancak Türkiye’de ödül hakkındaki 

tartışmalar devam etmiştir. Edebiyat gibi her yıl dünya çapında yüzbinlerce eserin 

yayınlandığı bir alanda bunlar arasından bir seçme yapmak ve seçilen eseri büyük 

                                                 
145 Suman Gupta, “Samuel Beckett, Waiting for Godot” The Popular & The Canonical: Debating  

Twentieth-Century Literature 1940-2000, Johnson, David (haz.): Londra ve Newyork, 
Routledge, 2005, s. 211-212 
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miktarda para ve prestijle ödüllendirmenin hayli zor olması bir yana, politikanın da 

çok tartışmalı biçimde bu sürece dâhil olması Nobel ödüllerinin özellikle edebiyat 

alanındakilerin inandırıcılığını sarsmaya devam etmektedir. 

İngiltere’deki Booker ödülleri ise 1968’den beri dağıtılmaktadır. Başlangıçta 

belirlenen amaç İngiliz edebiyatının en iyilerini seçmek idi. Bugün ise ödül İngiliz 

edebiyatının en önemli kurumlarından biri olmuştur146. Booker ödül komitesi 

ödüller açıklanıncaya kadar kamuoyunun ilgisini yoğunlaştırmak amacıyla 

1980’lerde kısa listeler açıklamaya başladı. Adayların isimlerinin olduğu bu listeler 

sayesinde gazete, dergi, televizyon gibi basın yayın organlarında bir tartışma ortamı 

yaratılarak ticari başarıyı da garantilemek amaçlanıyordu. Nitekim Penguen 

yayınevi de bu kısa listelerde yer alan yazarların kitaplarını yayımlama kararı alınca 

ödülün piyasa ile olan ilişkileri derinleşmiştir.  

Booker ödülü de Nobel gibi belirli bir çizgideki eserleri ödüllendirerek 

Avrupa beğenisinin edebiyata yansıtılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ödülü 

alanların tamamının İngiltere ile koloni ve koloni sonrası dönemde ilişkileri olan 

ülkelerden seçilmesi147 bu amacın en somut tezahürlerinden biri olmuştur. Eserlerin 

İngiltere’ye duyulan tepkileri ortaya koyması seçilmek için en önemli kriterlerden 

idi. D. J. Taylor’ın ortaya koyduğu gibi eserlerin çok belirgin ortak özellikleri 

vardır: 

 

1- “Romanlar İngiltere dışındaki bir konuyu işlemeli. 

2- Egzotik veya yabansı olmalı. 

3- İçerik tarihsel ve revizyonist olmalı, imparatorluk döneminin veya popüler 

kölelik hikayelerinin yeni yazımları olmalı. 

4- İmparatorluk suçları üzerine kurulmalı çünkü Booker kitapları insanların 

kendilerini kötü hissetmesini sağlamaya çalışır. 

5- Eserler süslü ve şairane bir dille yazılmalı. 
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6- Eğer herhangi bir yerde keşfedilmemiş bir yazar tarafından yazılmışsa 

eserin kazanma şansı daha fazladır çünkü Booker ödülünü kazananlar genellikle 

gösterişsiz ve ayrıksıdır.”148 

 

Önceden belirlenmiş bu türden kriterlerle hareket eden Booker ödülleri de 

piyasanın ilgisini belirleyip yönlendirerek eserlerin kanon içindeki yerlerini 

belirlemeye çalışan Avrupa merkezli bir anlayışla hareket etmektedir.  

Nobel ve Booker ödüllerinin anlatılan yapısı, tek başına bir kaynaktan 

belirlenemeyen kanonun etkilere açık olduğunu göstermektedir. Bu tip ödüller 

aracılığıyla eser çevresinde oluşturulan piyasa kendi iç ilişkileri aracılığıyla bazı 

isimlerin kanona dâhil olmasını sağlamaktadır. Bu türden önemli ödülleri alan 

eserler yayın organlarında daha fazla yer almakta, bu eserlerden yapılan alıntılar ve 

uyarlamalar eser ve yazarın ününü pekiştirmektedir. Böylece tüm bir toplumsal yapı 

tarafından takdis edilen eserler sürekli yeniden okunarak her okumada yeniden 

üretilerek zamana karşı dayanıklıklarını arttırmaktadırlar.   

Orta çağlarda dinsel kanon tek bir merkezden, kiliseden belirlenirken 

modernizm çağında seküler kanonların oluşumunda kültürel yapının dışında 

teknolojik gelişmenin de etkilerinin olduğu, belirtilmesi gereken önemli bir 

konudur.  

 Ortaçağlarda yerel diller çoğunlukla yazıya dökülmemişti. Latince ise 

İncil’den gelen otoritesi sayesinde bütün Avrupa’da en güçlü dildi. Bu nedenle 

okuryazar olan insanların hepsi bu dilde yazılmış olan ve çoğunlukla dini olan 

eserleri okuyorlardı. Baskı makinelerinin 1440’lardaki gelişiminin yanında 

okuryazarlık oranları bütün Avrupa’da günümüzle karşılaştırılamayacak ölçüdeydi. 

“Fransa’da okuryazarlık oranı bütün erkekler için 1690’da %29’dan 1790’da 

%47’ye çıkmıştı. İngiltere’de ise 1642’de %30 iken 18 yüzyılın ikinci yarısında 

%60 olmuştu.”149 

                                                 
148 D. J. Taylor, “And the Winner Will Be...” Independent, 10 Ekim 1994, s. 23’ten aktaran Susheila  

Nasta. “Abdulrazak Gurnah, Paradise” The Popular & The Canonical: Debating  
Twentieth-Century Literature 1940-2000, Johnson, David (ed.): Londra ve Newyork, 
Routledge, 2005, s. 303. 

149 Peter Burke, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, Çev: Göktuğ Aksan, Ankara, İmge Yay.    
1996 s. 283 
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17. yüzyılda az sayıdaki okura hitap eden Latince pazarı doyunca kitap 

satıcılarının yerel dillere yönelmesi kaçınılmaz olmuştur150. Yerel dillerde basılmış 

olan kitaplar halk arasında yaygınlaşmaya başlamış, basın dünyasından o zamana 

kadar uzak olan halk şarkıları ve şiirleri kitaplara kaydedilmeye başlanmıştır. 

Kitabın yaygınlıkla okunmaya başlaması sadece halk diline 

başvurulmasından kaynaklanmıyordu. Burke’ün belirttiği gibi eserlerin yapısı aynı 

olsa da eski temalar yenileri ile yer değiştirerek ya da onlara katılarak dönemin 

mevcut ortamı ile uyum gösteriyorlardı. 

 

“Eski temaların 1500 ve 1800 yılları arasında modası geçmedi ama yeni temalar 

ortaya çıktı. ... Geleneksel ermiş, şövalye, hükümdar ve kanun kaçağı imgelerine 

yeni halk kahramanı türleri katıldı. Süvari yeni bir şövalye biçimiydi, kaçakçı 

yeni bir tür kanun kaçağıydı....”151 

 

Matbaada basılan eserlerin sayısında da ciddi artışlar kaydedilmiştir. 16. 

yüzyılda Fransa’da yılda bin ayrı kitap ve bir milyon civarında nüsha basılırken 18. 

yüzyılda dört bin ayrı kitap basılmaya başlanmıştır152.  

1695’te İngiltere’de, 1777’de Fransa ve Almanya’da lisans yasalarının 

çıkması eserlerin artık kapitalist pazardaki mallar haline geldiğini ve bu malların ilk 

sahiplerinin yazarlar olduğunu kesinleştirmişti.  

Matbaanın gelişimi yeni yazın türlerini de etkilemekteydi. Hızlı basım 

imkânları sayesinde günlük olarak basılıp dağıtılabilen gazeteler ortaya çıkmıştı. İlk 

olarak Amsterdam’da başlayan gazetecilik faaliyetlerinin hızla diğer devletlere 

sıçradığı bilinmektedir.  

Matbaa bir yandan kapitalist pazardaki malların sayısını arttırırken ideolojik 

olarak da yeni imkânlar ortaya koymuştu. Ortaçağlarda kilise kanonunun dışındaki 

kitapların nüsha sayısı fazla olmadığı için kilise istediği zaman birçok eser 

kolaylıkla bulunup imha edilebiliyordu. Matbaanın sonsuz basım yeteneği kilise ve 

kralların bu imkânlarını ellerinden almıştı. Protestanlık ortaya çıktığında kilise bu 

                                                 
150 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev. İskender  

Savaşır, İstanbul, Metis Yay. 2004, bs. 2, s. 53-54. 
151 Burke, a. g. e. s. 289. 
152 Burke, a. g. e. s. 281. 
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görüşleri yasaklamak istemişti ancak matbaanın ürettiği binlerce kopya kitap 

Avrupa’nın her yerine ulaşarak Luther’in sözlerini ulaştırmış ve kilisenin gücüne hiç 

olmadığı kadar büyük bir darbe indirmişti.  

1850’li yıllardan itibaren modern üretim tekniklerinin gelişimi ve iş 

yaşamındaki iyileşmeler sayesinde sıradan insanların hayatlarında kendilerine 

ayıracakları zaman da artmaya başlamıştı. Böylece daha önce kitap okumaya zaman 

ayıramayan ya da resim galerilerine, müzelere gidemeyen insanların genel anlamda 

sanatla daha fazla meşgul olmalarının önü açılmıştı. Avrupa’da refah artıyor, 

insanlar kazandıkları parayı harcamak veya yatırım yapmak için yeni yerler 

arıyorlardı. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle kitap endüstrisinin giderek artan hızda 

gelişmesi kaçınılmaz olmuştur.   

Yayıncılık sektörünün gelişimi, kitap etrafında oluşan, onu estetikleştirerek 

yeni üretim zinciri içerisinde yer edinmesini sağlayan eleştirmenlik, dergi 

yayıncılığı, yazar ajanlığı gibi mesleklerin gelişmesini sağlıyordu. Bir yazarın öne 

çıkması, mümkünse kanona dâhil olması çevresindeki tüm bu ilişkiler ağındaki 

insanları da besleyen bir adım olmaktaydı. 

2. Yerel Edebiyat Kanonlarının Oluşumu ve Ulus Devletler 

Yerel anlatıların matbaa aracılığıyla çoğaltılması daha sonraları gelişen 

milliyetçiliğin üzerine basabileceği sağlam temeller oluşmasına yardımcı olmuştur.  

Benedict Anderson Hayali Cemaatler adlı kitabında millet ve milliyetçiliğin 

kültürel olarak “üretilmiş” olduklarını ve milletin önce hayal edildiğini ve ilerleyen 

zamanla birlikte bu hayalin somutlaştığını anlatmaktadır. Birbirini hiç tanımayan ve 

tanımayacak olan insanların zihinlerinde oluşan toplam hayalin onları belirlenmiş 

coğrafi bölgelerde egemenlik isteğine götürmüştür. Anderson’a göre “yüzyüze 

temasın geçerli olduğu ilkel köyler dışındaki bütün cemaatler hayal edilmiştir.”153     

18. yüzyılda dinsel dünya görüşünün yenilmesi ile birlikte milliyetçilik 

ortaya çıkarak sınırları belirlenmiş coğrafyalardaki insanları bir araya getirmeye 

başlamıştır. Birbirinden habersiz insanların aynı milletten oldukları fikrinin 

gelişmesinde en önemli etkenlerden biri dil çalışmaları idi. 

                                                 
153 Benedict Anderson, a. g. e. s.  25.  
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19. ve 20. yüzyıllarda dilbilimin gelişimi ve çeşitli diller üzerinde yapılan 

çalışmalar ulusal bilincin uyandırılmasına yardımcı olmaktaydı. Farklı ülkelerdeki 

milliyetçiler ulusal birlik fikrini yaratmak için öncelikle halk dillerini incelemişler 

ve bu dillerin temel alındığı milliyetçi düşünceler ortaya atmışlardı. Dil milletin 

birbiriyle anlaşmasını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenirken, edebiyat 

aracılığıyla bu kitlelerin ortak hayaller edinmelerini sağlayacak kültürel atmosfer 

yaratılmaktaydı. Halk dilini kullanan popüler milliyetçiliklerin özellikle sömürge ve 

yarı sömürge ülkelerdeki hızlı gelişimi bu çalışmaların farklı milletlerin bağımsızlık 

istekleriyle örtüştüğünün göstergesidir.  

Bu durumun en iyi örnekleri Kuzey ve Doğu Avrupa’da görülmüşür. 

Kuzeyde Finliler, Rus kültürüne direnmek için kendi halk kültürlerini araştırarak 

Kalavela destanını ortaya çıkarmıştı. Sırp halk şarkılarını yayınlayan Vuk Stefoniç 

Karadziç bir Sırp milliyetçisi idi ve 1813’te Osmanlıların bastırdığı ayaklanmaya 

katılmıştı. Flaman halk şarkılarını derleyen Belçikalı Jan-Frans Willems ise Flaman 

milliyetçi hareketinin babası sayılmaktaydı154. Benzer şekilde Osmanlı devletinde 

milliyetçi hareketin ilk önderlerinden olan Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi 

isimlerin halk diline verdikleri önem ortadaydı.  

Popüler miliyetçilikler hanedanları sarsmaya başladığında devletlerin resmi 

milliyetçiliğinin geliştiği görülmektedir. Avrupa’da yeni oluşan devletler artık belirli 

ulusal kimliklere dayanırken edebiyatın işi bitmemiş daha da çoğalmıştı.  

Ulus devletler her alanda geliştikçe milleti bir arada tutacak ulusal 

ideolojileri şekillendirip, bireyler arasında bağlar oluşturmak amacıyla çeşitli 

teknolojik, kültürel imkânları kullanmaya başlamışlardır. Daha önce kültürel alanda 

hayali olarak var olan millet duygusunun şimdi canlı tutularak yeni nesillere 

aktarılması gerekmektedir. Eğitim ve kitle iletişim araçları devlet kurumlarıyla 

beraber bu bilincin oluşturulmasını sağlamaktaydı. 

Edebiyat bu anlamda özel bir yere sahiptir. Milletin geçmişi ile bugünü 

arasında bağlar kuran, milli duyguları estetik değerlerle renklendirerek vatandaşlara 

aktaran en önemli kurumlardan biridir edebiyat. Ulusal kanon ise bahsedilen milli 

                                                 
154 Burke, a. g. e. s. 26-28. 
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duyguları ihtiva eden eserler içerisinde milletin çıkarları açısından en uygun 

eserlerin seçilerek onurlandırıldığı bir metinler listesidir.  

Ulusal kanon geçmişte üretilenlerden hangilerinin önemli olduğunu ve hangi 

değerlerin geleceğe taşınacağını ifade ettikleri için milletlerin hayatlarını 

yönlendirmede önemli yere sahiptirler. Ulusal kanon geçmişin unutulmamasını, 

eskinin her yönüyle yeni koşullarda yaşamasını ve yeninin üzerinde bir otorite 

oluşturmasını sağlamaktadır.  

 

“Edebiyat kanonları bazı metinlerin otoritesini pekiştirir, kabul edilebilir olanı 

kabul edilemez olandan, edebi olanı edebi olmayandan ayırırlar; bir geleneği 

muhafaza edip bugünü geçmiş başarılarla irtibatlandırırlar; bütün bir milletin 

kimliğinin oluşturulup korunmasına yardım ederler.”155 

 

Bu haliyle ulusal kanonlar bir yandan ulusal tarihin şekillenmesine katkıda 

bulunurken, öte yandan edebiyat içerisinde yaptıkları ayrım nedeniyle farklı 

kültürel, zamansal ortamlarda çok daha değerli olabilecek eserlerin yok olmasının 

yolunu açmaktadırlar. Öyle ki ulusal edebiyatın zenginliği olarak görülebilecek 

eserlerin kanon baskısıyla ortadan kalkması, unutulması kimi durumlarda yeri 

doldurulamayacak kayıplar yaşatabilmektedir. 

Edebiyat kanonu, Frank Kermode, Harold Bloom ve T. S. Eliot gibi 

muhafazakâr hümanistlerce çeşitli nedenlerle savunulurken Terry Eagleton, Jane 

Tompkins ve Edward Said gibi düşünürler tarafından da eleştirilmiştir. Kanonun en 

önemli savunucularından olan T. S. Eliot sanat eserinin değerini ancak bir geleneğin 

içerisinde değerlendirebileceğimizi belirtir. 

 

“Hiçbir ozanın, hiçbir sanatçının tek başına tam bir anlamı yoktur. Onun anlamı, 

değerlendirilmesi, ölmüş ozan ve sanatçılarla olan bağının değerlendrilmesidir. 

Ona tek başına değer biçemezsiniz; karşılık ve benzerliklerini belirtmek için 

ölmüşler arasına yerleştirmeniz gerekir.”156  

 
                                                 
155 Jusdanis, a. g. e. s. 94. 
156 T. S. Eliot.”Denemeler”, Çev. Akşit Göktürk, İstanbul, Alfa yay. 1987’den aktaran Kemal Atakay,  

“Kanon Huzursuzluğu”, Kitaplık, İstanbul, Yapı Kredi Yay., Ocak 2004, Sayı 68, s. 73-74.  
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Eliot bu düşüncesiyle edebiyatın büyük geleneğinin hem tüketicilerin okuma 

sürecinde hem de bizzat yazarların üretimindeki önemini vurgular. Dile gelmeyen 

bir başka nokta ise Avrupa kültürünün temelleri ile bağlantısının yitirilmesi 

korkusudur.  

Eliot’a benzer şekilde Harold Bloom da kanonun çeşitli kesimlerden gelen 

saldırılarla güç kaybettiğini düşünmektedir. “Gücenikler Ekolü” adını verdiği 

Feministler, Afrikacılar(Afrocentrists), Marksistler, Foucault esinli Yeni 

Tarihselciler ve yapıbozumcuların sözgelimi Shakespeare’in edebiyattaki yerini 

sorgulamalarını kabul edemez. Az sayıda insanın seçkinci bir yöntemle eğitilmesi 

gerektiğini belirten Bloom estetik ölçütlerin değerinin korunmasını ister. Çünkü 

kanonu eleştiren kesimlerin edebi eseri tarihsel bir belge gibi algılayarak eserle 

estetik bağını kopardıklarını düşünmektedir157.  

Bloom kanon savunmasının pedagojik veya ideolojik faydayı öne çıkararak 

yapılmasının anlamsız olduğunu düşünmektedir. Bu şekilde bir yaklaşım kanonun 

gücünü azaltacaktır. Ona göre kanon estetik ve pragmatik nedenlerle önemlidir. 

Kanona müdahalenin mümkün olmaması nedeniyle “kanona ancak estetik güçle 

girilebilir, bu da öncelikle bir karışımla yapılabilir; betisel dile egemen olma, 

özgünlük, bilisel güç, bilgi, söyleyiş coşkusu.”158  

Kanonun savunulmasını gerektiren bir başka neden de insan hayatının yazılı 

bütün edebiyat ürünlerini okumaya yetmemesidir.  

 

“Bir kanonunumuz var çünkü bizler ölümlüyüz ve de geç kalmışızdır. Yalnızca 

belli bir zaman vardır, zaman bir yerde bitecektir, oysa öncekinden çok daha fazla 

okunacak şey vardır. Yehovacılardan ve Homeros’tan Freud’a, Kafka’ya ve  

Beckett’e kadar nerdeyse üç bin yıllık bir yolculuk. Bu yolculuk hepsi de bir 

ömür boyu yeniden okumayı fazlasıyla hak eden Dante, Chaucer, Montaigne, 

Shakespeare ve Tolstoy gibi sonsuz limanların ötesine geçtiği için, okumaya 

kalktığımız her defasında ya bir şeyleri dışarıda bırakmak ya da çok fazla yeniden 

okumak gibi pragmatik bir ikilem içindeyizdir. Kanonsal olan için eskil bir deney 

                                                 
157 Harold Bloom, “Kanona Ağıt”, çev: Mehmet H. Doğan, Kitaplık, Yapı Kredi Yay., Ocak 2004,  

Sayı:68, s. 80. 
158 A.g.e., s. 85. 
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hala geçerliliğini koruyor: Yapıt yeniden okumayı gerektirmiyorsa sınavı yitirmiş 

demektir.”159  

 

Bloom insanın zaten kısa olan ömrünü, estetik değeri kuşaklar boyunca 

teslim edilmiş eserleri okuyarak geçirmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu türden 

önemli eserler varken edebi değeri çok şüpheli olan metinlerle zaman harcamak 

anlamsızdır. 

Kanon savunmasının çoğunlukla insanlık değerlerinin aşınması endişesiyle 

yapıldığı sıkça görülen bir durumdur. Özellikle modernizm sonrası insanlığın daha 

önceki onbinlerce yıldan daha fazla değişmesinin entellektüeller arasında bir 

tedirginlik yaratması gayet doğaldır. İnsanlığın daha önceki yüzyıllarda ürettiği ve 

büyük güçlüklerle bugüne getirdiği edebi değerlerin bir anda geleneksel değerlerini 

kaybetmesi doğal olarak bir karşılık bulacaktır.  Bloom’un burada işaret ettiği en 

önemli nokta ise eserlerin kanonik değerlerinin ancak yeniden okumalarla kalıcı 

olabildiğidir. Toplumun sürekli olarak yeniden tüketmediği eserlerin unutulması 

kaçınılmaz olmaktadır. 

 

3.  Kanonun Eleştirilmesi 

Edebiyat kanonları uzun yıllar boyunca farklı birçok ulus devlette etkilerini 

sürdürmüştür. Ulus devletlerin millet inşa etme yolunda çeşitli metinleri öne 

çıkararak özellikle eğitim yoluyla bu metinlerden yararlandıkları 20. yüzyılda, 

edebiyat bu haliyle daha önce hiç üstlenmediği bir görevi yerine getirmiştir. 

Yüzyılın son çeyreğinde ise yeni edebiyat teorileri kanonun bu görevini bir yana 

bırakarak, varlığını sorgulamaya başlamışlardır.  Yeni tarihselcilik, feminizm, etnik 

çalışmalar ve şarkiyatçılık çalışmaları kanonun salt edebi bir seçki olmadığını, 

sınıflandıran, değer biçen, istemediğini tarih dışına atan ve aşağılayan bir yapı 

olduğuna dair inançları pekiştirmiştir.  

Kanonun eleştirildiği en belirgin nokta hem ortak kültür içerisinde hem de 

kültürler arasında kesin ayrımlar yapmasıdır. Kanon sık sık Avrupalı, beyaz, erkek, 

                                                 
159 A.g.e., s. 86. 
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burjuvaların edebi standartlarının topluma dayatıldığı bir yapı olarak suçlanmıştır.160 

Bu iddialara göre kanon yüksek ve aşağı kültür ayrımı yapmakta, kimi eserleri 

dışlarken kimilerinin defalarca yeniden okunmasını garantileyen bir süreç 

başlatmaktadır. Kanona giren eser ortak kültürün bir parçasına dönüşerek toplumun 

hafızasına yerleşir. Kanon dışındaki eserler ise unutulmaya terk edilir. Dolayısıyla 

kanon kimi eserlerin üstünlüğünü vurgulayan elitist bir görüşün temsilciliğini 

yapmaktadır. Bu dışlama etnik ve cinsel aşağılamayı da içermektedir. 1980’li yıllara 

kadar Batılı ülkelerin edebiyat kanonlarına, bu kanonların en iyi ifadelerinden olan 

eğitim müfredatlarına bakıldığında kadınların ve diğer kültürlere mensup yazarların 

dışarıda bırakıldığı rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

Batılı değerlerin ifadesi olarak kanon aynı zamanda kimi ortodoks değerlerin 

de taşıyıcısıdır. Katı olan her şeyin buharlaştığı modernizm çağında hızlı 

değişimlere karşı kimi değerlerin muhafaza edilmesinde kanon ayrıcalıklı görevler 

üstlenir161. Bu değerlerin kime ait olduğu sorulduğunda ise kimi eleştirmenler 

“burjuvazi” cevabını verir. Kanon bir yandan burjuva değerlerinin toplumda hâkim 

olmasına yardım ederken, bir yandan da elitizmin dayanağı olur. Kanon kültürünü 

edinen birey ve sınıfların, bundan aldıkları güçle başka sınıf ve bireyler üzerinde 

sembolik şiddet uygulamalarına yardımcı olur. 

Bir başka açıdan kanon Avrupa’nın yüzyıllar içinde kurduğu “The West and 

the Rest” (Batı ve diğerleri) anlayışının bir ürünüdür. Çeşitli ideolojik kaygılarla 

kanonlar oluşturan Avrupa’nın daha sonra bu kanonlar aracılığıyla diğer kültürlere 

dair yargılarda bulunması çok eski tarihlerden beri görülen bir yaklaşımdır. Avrupalı 

okuryazar çevrelerin Yunanistan ve yakın Doğu’ya dair oluşturdukları ve 

günümüzde de etkileri devam eden anlayışlar bunun en iyi örnekleridir.  

Avrupa’da orta çağlar boyunca kanona dâhil edilen eski Yunan’a ait edebiyat 

metinlerinden edinilen imgeler Avrupalıları çok etkilemiş, 18. ve 19. yüzyılda 

Yunanistan’a giden seyyahlar bu kitaplarda gördüklerinden farklı bir Yunanistan 

bulmuşlardı.   

 
                                                 
160 Christopher Clausen,  “Canon, Theme, and Code” The Hospitable Canon: Essays on Literary  

Play, Scholarly Choice and Popular Pressures,  Virgil Nemoianu- Robert Royal (eds.) 
Philedelphia & Amsterdam, John Benjamins Publ. Co. 1991, s. 199 içinde. 

161 Gorak, a. g. e. s. 2. 
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“Avrupalılar bütünüyle klasik Hellas’a ilişkin ideal bir imgeden ilham alıyorlardı; 

o yüzden gönüllüler Yunan anakarasına ayak bastıkları zaman Yunanlılar’ın 

doğulu alışkanlıkları olduğunu ve antik geleneği neredeyse hiç umursamadıklarını 

görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradılar.”162 

 

Metinler dünyasında ve/veya onun aracılığıyla oluşturulan imgelemin 

gerçeğe uymaması bile Avrupa’nın Helenseverliğini engelleyememiştir. Avrupa, 

kendi kültürünün kökenlerinin uzandığını varsaydığı Yunanistan’a, Osmanlı 

Devleti’ne karşı verdiği savaşta destek olmayı sürdürmüştür. 1827’de İngiltere, 

Fransa ve Rusya, Navarin saldırısı ile Osmanlı’nın bölgedeki gücünü kırarak 

Yunanistan’ın bağımsızlığa kavuşmasını sağlamıştır. 

Metinsel imgelerin yaratılması Yunanistan’ın işine yaramış olsa da yakın 

Doğu için tersi bir durum söz konusudur. Metinsel dünya tasavvuru Şarkiyatçılığın 

en önemli kaynağı olmuş ve yüzyıllar süren bir dışlamanın temel dayanağı olarak 

varlığını sürdürmüştür. Edward Said’in Napolyon’un Mısır seferini başlangıç olarak 

gösterdiği modern Şarkiyatçılık da zaman içerisinde Doğu’yu “anlamaya” yönelik 

olarak hazırlanmış bir kanon oluşturmuştu. Şarkiyatçı kanon Şark’ın gerçekte ne 

olduğu sorusunu kendince cevaplarken aslında “Avrupalı kimliğinin diğerlerinden 

üstün olduğu fikri”ni163 sağlamlaştırmıştır. Şarkiyatçı kanon aracılığıyla Şark’ı 

tanıyan orta sınıf Avrupalının, kendisinde o coğrafyaya egemen olma hakkını 

bulmasını sağlamıştır. 

Şarkiyatçı kanonun büyük etkisinin kaynağı bilgiyi sınıflandırarak yeniden 

kurmasından kaynaklanmaktadır. Modernizmin büyük ideallerindeki saf bilgi artık 

yerini hegemonya istencine bırakmıştır. Bu nedenle biriktirilecek ve dünyayı daha 

anlaşılır kılacak bir bilgi türüne değil “hak sahiplerinin” bu haklarını elde etmelerini 

sağlayacak ve onaylayacak bir araca ihtiyaç vardır. Avrupa’da Şarkiyatçılık bu 

ihtiyacı giderecek en temel bilgi türü haline gelmiştir.  

1798 Mısır seferinden itibaren Şark’a dair metinlerin önemli bir bölümünün 

antolojilerden oluşması, Silvestre De Sacy gibi Avrupalı aydınların, örneğin 

                                                 
162 Jusdanis, a. g. e.,  39 
163 Edward Said, Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, Çev. Berna Ülner, İstanbul, Metis Yay.  

2006, bs. 3, s  17 
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Fransa’dan hiç ayrılmadan, Şark’ı hiç görmeden kendi zihnindeki Şark’ın izinden 

giderek bu seçkileri yapması daha başlangıçta Şarkiyatçılığın ilerleyeceği yönü 

göstermesi bakımından anlamlıdır. “Bizim” olan Avrupa ile ondan uzakta bir yerde 

var olduğu söylenen “onlara ait” Şark’ın birbirine tamamen yabancı kimlikler olarak 

kurgulanması “öteki”ne ait önyargıların sağlam şekilde yerleşmesinin 

önkoşullarından olmuştur. Bu amaçla Şarkiyatçılık, Şark’ın kendisini değil, 

metinselleşmiş, kendine bile yabancı bir Şark oluşturma yolunu tutmuştur. 

Metinlerde yeniden kurulan, Şarklaştırılan Şark artık gerçek Şarklının bile 

tanıyamayacağı egzotik, gizemli, şehvet uyandıran bir yer olmuştur. Şarklı 

“mantıksızdır, ahlaksızdır (günahkârdır), çocuksudur, “farklı”dır; buna karşılık 

Avrupalı aklı başında, erdemli, olgun, “normal”dir.”164  Şark suskun ve mahmurdur. 

Ayrıca Şarklılar ticaretten anlamaz, zorba ve acımasızdırlar. Şarkiyatçı kanon, 

benzeri sözler ve tavır alışlarla bir yandan Şark’ın Avrupa’dan farkını belirlemeye 

çalışırken bir yandan da Avrupalı hâkim kimliğin oluşumuna katkıda bulunmuştur.  

Bu nedenlerle kanonun eleştirilmesi, çeşitli kültürel, toplumsal, cinsel 

biçimlerin ötekileştirilmesine -Şarkiyatçı kanondakine benzer şekilde- karşı 

çıkmakla eş anlamlı hale gelmiştir.  

Edward Said’in Şarkiyatçılık adlı eseri yukarıda bahsedilenler nedeniyle 

tarihsel süreçte adım adım yapılandırılmış olan kanona karşı geliştirilmiş olan en 

güçlü itirazlardan biridir. Said, Şarkiyatçı kanonu eleştirirken onun kurduğuna 

benzer otoriteleri de eleştirir. Yani tavrı sadece kendisinin karşısında olana değil, 

tarihsel anlamda bu haksızlığı yapan herkese karşıdır.  

Şarkiyatçılığın Avrupa merkezli, Avrupa’yı diğer coğrafya ve kültürlerden 

daha üstün gören anlayışı daha sonraları karşılaştırmalı edebiyatta da ortaya çıkar. 

William F. Buckley’in  “Homerostan 19.yy.’a kadar Avrupa dışında hiçbir yerden 

büyük bir yapıt çıkmamıştır”165 sözü bu anlayışın en saf biçimde ortaya 

konuluşudur.  

Avrupa edebiyatı kanon yoluyla kendi içindeki hiyerarşiyi kurarken dışarıya 

bakmayı da ihmal etmemiş ve bir şey görememiştir. Bu nedenle asıl, örnek edebiyat 

                                                 
164 A. g. e., s. 49. 
165 G. Adhikari, “Yes Mr. Buckley, There’s an Indian Lit.”, New York Times, 10 Haziran 1988’den  

aktaran Jusdanis, a. g. e. s. 20.  
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olarak kabul ettiği kendi ürünlerinin, sosyo-ekonomik anlamda “geri kalmış” 

ülkelerinki ile karşılaştırılmasında bir sakınca görmemiştir. Batı Avrupa dışındaki 

ülkelerin her şeyleri gibi edebiyatları da daha baştan kaybetmişlerdir. Dolayısıyla 

burada sorun iki edebiyat geleneğini karşılaştırmak değil, “öteki” edebiyatlarda 

neyin eksik olduğunu ortaya çıkarma sorunudur. “The West and the Rest” anlayışı 

edebiyatta da tüm ağırlığını korumaktadır.  

Karşılaştırmalı edebiyat ve onu destekleyen edebiyat eleştirisinin Avrupa 

doğumlu olmaları diğer edebiyatlarla kurdukları ilişkinin en önemli belirleyenidir.  

Edebiyat eleştirisi Batılı olmayan edebiyatlarda da estetikleştirilmiş bir dünya arar. 

Diğer ülkelerin edebiyatı nasıl yaşadığı, birey ve toplum ilişkilerinin edebiyata 

etkilerinin bu ülkelere özgü biçimi göz ardı edilerek ayrıksı olan araştırılır. 

Avrupa’da bireyin toplumla olan sorunlu ilişkisi, yabancılaşmış öznelerin kendi 

içlerinde kurdukları yeni dünyalar edebiyatın temelini oluşturduğu için buna alışkın 

olan eleştiri de öteki edebiyatlardan hangisini incelese aynı çelişkileri aramıştır. Batı 

Avrupa dışındaki edebiyatların toplumsal yaşamdan kopmamaları, ayrı bir estetik 

kategori olmak istememeleri çeşitli şekillerde eleştiri konusu olmuştur. Sonuçta 

Batılı eleştiri diğer edebiyatların içerisinde o ülkenin tarihsel, toplumsal yapısına 

kafa tutan eserleri incelenmeye değer görmüştür.  

Kanon yapılanması 20. yüzyılın son çeyreğinde daha geniş kesimlerce 

eleştirilmiştir. Yüzyılın birinci yarısında hızlanmaya başlayan, ikinci yarısında ise 

sosyal bilimlerin vazgeçilmez parçası haline gelen kültürel çalışmalar yüksek kültür, 

popüler kültür ayrımına bakmadan tüm sanat ürünlerini benzer yöntemlerle eleştirip 

aralarındaki duvarları yıkmaya başlamıştır. Eskiden üstünlüğünü vurgulamak için 

alıntılar yapılan, kusurları hep kanona mensubiyetleri sayesinde örtülen kanonik 

eserlerin de sorgulandığı, eksiklerinin yüksek sesle telaffuz edildiği bir döneme 

girilmiştir.  

1970’lerden itibaren yükselen “Yeni Tarihselcilik” türler arasındaki 

hiyerarşiler gibi metinsel hiyerarşileri de yok ederek neden bazı insanların ve kimi 

insani durumların o zamana kadar edebiyatın bir parçası olamadığını sorgulamaya 

başlamıştır. Yeni tarihselcilik tüm tarihsel gerçekler gibi metinselliğin de iktidar 

odaklı yapısına karşı çıkmış, edebiyatın da güç kavgasının yaşandığı bir alan 
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olduğunu öne sürerek kanonu sorgulamıştır. Hiyerarşi kavgasının en yoğun 

yaşandığı kültürel alanlardan olan kanon bu yeni eleştirel yaklaşımla birlikte 

kapılarını o zamana kadar duymak bile istemediği kavramlara açmak zorunda 

kalmıştır.    

Postmodern ve postyapısalcı teorilerin modernizmin akıl merkezci dünyasına 

saldırısı “akla dayalı” olarak kurulan kanonu sarsmıştır. Muhafazakâr akılcılığın 

yöneldiği iki kaynaktan, doğa ve ilahi düzenden destek alarak hiyerarşik 

yapılanmasını meşrulaştırılan kanonun katı yapısı bu tarihlerden sonra gevşemeye 

başlamıştır. Son yirmi yılda ciddi gelişme gösteren feminist edebiyat eleştirisi daha 

önce “akılcı” nedenlerle sorulmayan soruları daha açık biçimde sormaya başlamıştır. 

Feminist eleştiri kanonun sahip olduğu beyaz, Avrupalı, erkek egemenliğinin 

temellerini sarsarken etnik çalışmalar diğer ırklardan insanların sesi olmuştur. 

Bunlara ek olarak farklı cinsel kimliklerin de bu sürece katılması, o zamana kadar 

marjinal olarak görülen yazar ve eserlerin edebiyat tarihlerine dahil edilmesini 

sağlamıştır. 

Bu gelişmelerin en tipik biçimde yansıdığı yer olan antolojilere baktığımızda 

yazar kimliklerine dair değişen rakamlarla karşılaşmak günümüzde artık şaşırtıcı bir 

durum olarak görülmemektedir. The American Tradition in Literature’ın 1974 

baskısında 23 kadın ve 10 zenci yazar yer alırken,  1979 tarihli Norton Antology of 

American Literature 29 kadın ve 14 zenci yazara yer verir166. Ayrıca bu yazarlara 

ayrılan toplam sayfa sayısının da giderek artmakta olduğu göze çarpmaktadır. 

Edebiyat kanonu tarih boyunca çeşitli dini, ideolojik vb. nedenlerle 

müdahalelerle karşılaşsa da tarih içerisinde sürekli yeniden şekillenmektedir. 

Sovyetler Birliği’nde Jdanov’un emekçilerin hayatını anlatacak eserleri içeren bir 

kanon oluşturma çabası, Çin’de Mao’nun kültür devrimi, Almanya’da Nazilerin 

edebiyatı, arî ırkın yüceltilmesine yönelik bir propaganda aracı görerek kanonu buna 

uygun biçimde şekillendirme çabaları sonuç vermemiştir. 

Bu şekilde doğrudan olmasa da kanona girecek eserlerin “belirlenmesi” 

karar verme mercii kim olursa olsun sonuçsuz kalmakta ve “kendiliğinden” bir süreç 
                                                 
166 Glen M. Johnson, “The Teaching Anthology and the Canon of American Literature: Some Notes  

on Theory in Practice” The Hospitable Canon: Essays on Literary Play, Scholarly 
Choice and Popular Pressures,  Virgil Nemoianu-Robert Royal (haz.) Philedelphia & 
Amsterdam, John Benjamins Publ. Co. 1991, s. 123 içinde. 
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işlemektedir. Kimi eserler zaman içerisinde kanona dâhil olurken kimileri de 

kanonun dışına itilmektedir. Edebiyat tarihi her iki durum için de birçok örnekle 

doludur. 

Flaubertin Madam Bovary adlı eseri günümüzde klasiklerden kabul edilirken 

“basıldığı yıl olan 1857’de Ernest Feydau’nun Fanny adlı romanının başarısının 

gölgesinde kalmıştı167.” 

Benzer durum Macherey’in Jules Verne üzerine yaptığı çalışmalarla ortaya 

çıkmıştır. Macherey kimse onun hakkında konuşmazken Jules Verne üzerine 

çalışmalar yapmış ve bunun sonucunda Jules Verne “Fransız edebiyatına geri 

dönmüştür.”168 

 

“İngiltere’de onsekizinci yüzyıl edebiyat otoritelerine göre Tristram Shandy kısa 

zamanda unutulmaya mahkum bir romandı. Ondokuzuncu yüzyılda Thackeray, 

Dickens’a üstün tutulurdu, çünkü daha akademik bir dille yazıyordu; Amerikalı 

eleştirmenler dili özensiz diye Theodor Dreiser’i kanon dışı bırakmak istediler 

(asıl neden Dreiser’in komünist olmasıydı) ama başaramadılar; Lukacs, Mann’ı 

kanonlaştırmak, ama Kafka’yı silmek istedi, yapamadı.”169  

 

Macherey örneğindeki gibi kimi bireysel çalışmaların başarılı olması da 

diğer kültürel etkenlerle bağlantılı düşünüldüğünde anlamlıdır. Yirminci yüzyılın 

ikinci yarısında bilim-kurgu sinema ve edebiyat eserlerinin sayıca artışı ve niteliksel 

gelişiminin Jules Verne’e olan ilgiye katkıda bulunmadığı iddia edilemez. Ancak 

ideolojik bir paradigmanın öncülüğünde yapılan müdahalelerin Lukacs ve anti-

komünist Amerikan eleştirmenleri örneğinde olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlandığı 

da ortadadır. 

Tüm bu değişen koşullarla birlikte kanon artık farklı kimlikleri de içine 

alacak şekilde genişlemeye ya da daha doğrusu sınırları her geçen gün daha da 

muğlâklaşan bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Eski çağlardan günümüze kadar 

                                                 
167 Jusdanis, a.g.e. 80. 
168 James Kavanagh ve Thomas Lewis, (haz.), "Macherey ve Etienne Balibar'la Görüşme,"  

Diacritics, 12 (1982), s. 50'den aktaran, Christopher Pawling, haz., Popular Fiction and 
Social Change (Londra, McMillan Press, 1985), s.8. 

169 Jale Parla, “Edebiyat Kanonları” Kitaplık, Yapı Kredi Yay., Ocak 2004, Sayı:68, s. 80. 
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gelen, kimi zaman pedagojik olarak çok işe yarasa da modernizmin toplumsal bir 

baskı aygıtına dönüştürdüğü edebiyat kanonunun geleceğinin ne olacağı henüz 

kesinleşmemiştir. Buna rağmen, yoluna devam etse bile eskisi kadar katı olmayan, 

çok sesliliğe daha açık bir yapı olacağı daha net biçimde görülebilmektedir.   

 

C. Yeni Türk Edebiyatında Kanonun Doğuşu ve  

             Gelişimi 

Ulusal edebiyat kanonu denilince akla ilk olarak ulus devlet gelmektedir. 

İmparatorluklar çağının bitmesinin ardından kurulan ulus devletlerin bütün kültürel, 

teknolojik imkânları kullanarak yeni sisteme uygun vatandaşlar yetiştirme arzusuna 

ulusal edebiyatlar da dâhil edilmiştir.  

Modern eğitim sistemleri içinde seküler biçimde var olan kanon, ulus 

devletlerin eğitim alanında vatandaşların okumasını istediği metinleri ifade eder. 

Ulusun edebi mirası içerisinde birtakım metinler politik doğrulara uygun olarak 

seçilir. Bu metinler okullarda, milyonlarca öğrenciye okutulurak onların milli bilinç 

kazanması sağlanır. Ayrıca bireyin okullarda öğrendiği bu edebi metinler onun 

sonraki hayatında da başvurduğu, örnek aldığı ve yorumladığı eserler haline gelirler.  

“Kanon” başlığı altında daha ayrıntılı incelediğimiz gibi ulus devletler, 

üzerinde yükseldikleri ulusun edebi hazinesini daha önce hiç görülmemiş biçimde 

değerlendirerek yeni kimlikler yaratmada kullanmışlardır. Bu eylem birçok ülkede 

sürecin işleyişi anlamında benzerlik gösterse de modernizmin toplumların hayatına 

girişi ve onları değiştirme hızı ile ulus devletlerin kurulmasını belirleyen etkenler, 

ulusal edebiyatın bu amaçla kullanılma süreçlerini de etkilemiştir.  

 Osmanlı Devleti vatandaşları diğer uluslara göre daha geç bir zamanda 

modern ulus kavramıyla tanışmıştır. Modern ulusal bilincin oluşumundaki bu 

gecikme ulus devlete geçildiği dönemde dahi farklı sosyal, kültürel ve siyasal 

yapılar üzerinde etkilerini hissettirmiştir. Türk edebiyatı da bu gecikmeden yoğun 

biçimde etkilenmiştir. Öyle ki Erol Köroğlu’nun belirttiği gibi Birinci Dünya 

Savaşında, savaşa katılan Batılı ülkeler ulusal edebiyatlarını kullanarak yoğun bir 

propaganda yapmış olmalarına rağmen Osmanlı Devleti yerleşik bir ulusal edebiyata 

sahip olmadığı için bu imkânlardan çok cüzi oranda faydalanabilmiştir.  
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 Ulus kavramının geç bir tarihte gündeme gelmesi edebiyatın da birçok iç 

problemini halletmesini geciktirmiş ve bu sorunlar İmparatorluğun çöküş süreci, 

İstiklal Savaşı, yeni Cumhuriyetin kuruluş telaşı içerisinde çözülmeye çalışılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ulus devlet olarak kurulması ile birlikte edebiyatın 

daha sakin bir süreçte ülkenin kuruluşuna katıldığını görmek mümkündür.  

Ulusal edebiyat kanonu her ne kadar ulus devletlerle birlikte düşünülse de 

Türkiye gibi modernizmin geciktiği ülkelerde sürecin kimi farklılıklar gösterdiği 

açıktır. Ulus kavramıyla tanışıldığı dönemde ulus devletin tahayyül edil(e)memiş 

olması nedeniyle ulusal edebiyat kurma isteğinin “ülkenin kurtarılması” gibi 

konjonktürel amaçlara tabi olması doğaldır. Bu nedenle ulus devlet hayali olmadan 

ulusal edebiyat kanonunun oluşturulma çalışmaları başlamıştır. Dolayısıyla Türk 

edebiyat kanonundan bahsederken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından önce 

başlayan kanon oluşturma çabalarının, edebiyat tarihine yönelik çalışmalarda göz 

önünde bulundurması bir zorunluluktur. 

Bahsettiğimiz nedenlerle bu çalışmada da ulusal edebiyat kanonunun 

oluşturulma çalışmaları Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden başlayarak 

incelenecektir. Burada önemli olan bu devrin edebiyatçılarının Cumhuriyet 

Dönemi’nde nasıl değerlendirildikleridir. Çünkü ulusal edebiyat kanonunun 

oluşumu Cumhuriyet öncesinden başlasa da kanonun kendisinin bir yapı olarak 

yerleşmesi ve ulusal değerlerin bir simgesi haline gelmesi süreci ulus devlet 

sonrasında sistemli hale ge(tiri)lmiştir. Çağlar öncesinden başlayan edebiyat 

üretiminin bir geleneğin parçası olarak yorumlanıp bir ulusun kimliği ile 

özdeşleştirilmesi ancak ulus devlet gibi büyük bir proje ile mümkündür. Dolayısıyla 

Cumhuriyetin kurulması tüm bu edebi birikimin yeniden ve farklı bir amaçla 

değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır.  

Ulusal kanonun kuruluşu, Cumhuriyet sonrasında, aşağıda ayrıntılı olarak 

belirteceğimiz bir şekilde ilerlemesine rağmen Osmanlının son devirlerinde de kimi 

teşebbüslerin ileride kurulacak edebiyat kanonunu derinden etkilediği 

görülmektedir. Bu girişimin en önemli ismi olan Namık Kemal’in fikirleri, sonraki 

dönemin kanon düşüncesini temelden belirlemiştir. Bu nedenle sadece Cumhuriyet 
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devri edebiyatçılarının ona bakışı değil Namık Kemal’in kendi fikirleri de çok önem 

kazanmaktadır.  

Tanzimat’tan sonra devlet ve toplum hayatındaki değişmelerle birlikte 

ulusal modern bir edebiyata duyulan ihtiyaç nedeniyle bazı aydınların çeşitli 

girişimlerde bulunduğu görülmektedir. Şinasi bu kişilerin öncüsü durumundadır. 

“Şinasi kendinden önceki Türk şiirinden ayrı bir şiir vücuda getirmiştir…. Yeni fikir 

temleri kullanmıştır…şiirleri üslup bakımından yenidir.”170 Bu yeniliğin sahibi 

Şinasi’nin edebiyat alanında öne sürdüğü kimi fikirlerin ve eserlerindeki üslubunun 

kendisinden sonrakilere ilham olması, onu, modern Türk edebiyatının önemli 

isimlerinden biri yapmıştır. Şinasi’nin kimi yenilikler getirmesi ve Namık Kemal 

gibi geleceğin edebiyat otoritelerini etkilemesi, onun Cumhuriyet Döneminde de 

yeni edebiyatın ilk ismi olarak anılmasını sağlamıştır. Şinasi, Mustafa Nihat Özön 

gibi araştırmacılarca şairlik yönünden kusurlu bulunsa da171 onun bu yenilikçi tavrı, 

isminin modern Türk edebiyatının ilklerinden biri olarak anılmasını sağlar.  

Yeni Türk edebiyatının kurucuları arasında Ziya Paşa da, Şinasi’nin hemen 

ardından anılmakla birlikte ürettiği eserlerin sayıca az oluşu ve yeni edebiyatı 

etkileme gücünün derinlere inememesi nedeniyle üzerinde fazla durulmayan bir 

isimdir.  

Ulusal edebiyat kanonunun kurucuları arasında en önemli isim olarak 

daima Namık Kemal’in vurgulandığı görülmektedir. Namık Kemal hem sonraki 

nesilleri yönlendirmesi hem de kendi yazılarındaki yeni fikirlerin daha sonra büyük 

önem kazanmaları nedeniyle yeni edebiyatın gerçek kurucusu olarak görülmüştür.  

Namık Kemal eski edebiyatı sistemli bir şekilde modern edebi kuramlarla 

eleştirmiş, yeni edebiyatı programlı bir hale getirmiştir. Edebiyatın toplumsal 

sorumluluğuna vurgu yapan ve bunu çevresindeki gençlere de kabul ettirmeye 

çalışan Namık Kemal eski edebiyatın bu yöndeki eksikliğini eleştirir. Eski 

edebiyatın diline karşı çıkan Namık Kemal, ayrıca orada gördüğü mübalağalı 

anlatıma karşı çıkar172. Eski edebiyatın eksiklerini farklı yazılarında dile getiren 

                                                 
170 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, İstanbul, Dergah Yay., 1995, s. 274. 
171 Mustafa Nihat Özön, Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1945, s.  

21. 
172 Namık Kemal, “Mukaddime-i Celal”, Namık Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine  

Görüşleri ve Yazıları, Haz. Kazım Yetiş, İstanbul, Alfa Yay., 1996, bs. 2, s. 344-369. 
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Namık Kemal, buna karşılık Batı edebiyatını örnek gösterir; bizim de Batı’dakine 

benzer özellikleri olan bir edebiyat yaratmamız gerekmektedir, bunun için öncelikle 

dilin ıslah edilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca tiyatro türünün o dönem için milletlerin şekillenmesinde ne kadar 

önemli olduğunu görerek bu yeni türü oluşacak kanonun en önemli öğesi haline 

getirmeye çalışır.  

Edebiyatımızda daha önce olmayan roman türünü de çok önemseyen 

Namık Kemal bu türün özelliklerini de yeni nesillere öğretmeye çalışır: “… 

romandan maksat güzeran etmemişse bile güzeranı imkan dahilinde olan bir vakayı 

ahlak ve adad ve hissiyat ve ihtimalata müte’allik bir türlü tafsilatıyla beraber tasvir 

etmektir.”173   

Namık Kemal’in yeni edebiyatçıları yetiştirmek üzere çok çaba harcadığı, 

Recaizade Mahmut Ekrem ile Abdülhak Hamit’e büyük önem verdiği bilinmektedir. 

Bu iki ismin eserlerine eleştiriler yazarak onları yönlendirir. Batı edebiyatında 

romantikleri örnek almalarını tavsiye eder. Bu tavrıyla, kendisinden çok uzun yıllar 

sonrasındaki edebiyatı bile etkilemiştir. 

Kanonun oluşumu esnasında Namık Kemal’in bu öncü tavrı hep göz 

önünde tutulmuştur. Tanpınar’ın “İlk münekkidimiz odur, zaten bugünkü fikir ve 

sanat hayatımızın her şubesi biraz da onunla başlar. Tenkidi memleketimize getiren, 

romanı, tiyatroyu cemiyetimiz içinde yayan odur.”174 sözleri daha sonra başka 

isimler tarafından da sıkça anılır. Ayrıca Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında 

Bazı Mülahazatı Şamildir başlıklı makalesi eski edebiyatın sonu, yeni edebiyatın 

başlangıcı olarak görülür175.  

Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan ve Mustafa Nihat Özön gibi 

kanonun oluşumunda önemli etkileri olan yazarlar Namık Kemal’in edebi 

yeteneğinin az olduğunu ama edebiyata dair söylediklerinin önemini belirtirler. 

Sözgelimi Mehmet Kaplan, Namık Kemal’in edebi yanıyla ilgili şunları söyler: 

 

                                                 
173 A.g. e., s. 349. 
174 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, Dergah Yayınları, 2000, bs. 6, s.  

245. 
175 Kazım Yetiş, Dönemler ve Problemler Aynasında Türk Edebiyatı, İstanbul, Kitabevi, 2007, s.  

50. 
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“Büyük nesir ustasının yeni tarzda yazdığı şiirlerde yaptığı yenilik, Şinasi’ninki gibi 

modern fikirleri daha heyecanlı bir şekilde ifade etmekten ibarettir.  … Divan 

edebiyatı hayallerini kendi zevkine göre bir tasfiyeye tabi tutmakla iktifa 

etmiştir.”176  

 

Namık Kemal’in ulusal edebiyat kanonuna alınmasının bir nedeni yeni 

edebiyatın öncülüğünü yapması iken diğer nedeni de eserlerinde vatan ve millet 

sevgisini dile getirmesidir. Namık Kemal’in vatan sevgisi daha önce edebiyatımızda 

görülmeyen bir içeriğe sahiptir. Mehmet Kaplan, Hürriyet Kasidesi dolayısıyla 

şunları belirtir: 

 

“… bu şiirin Türk edebiyatında müstesna bir yeri vardır. … Bu şiir Türk 

edebiyatında sosyal şiirin, mistisizmin, vatan ve hürriyet aşkının ilk ve en 

kuvvetli örneğidir.”177 

 

Eserlerinde ifade ettiği bu sevgi daha sonraki kuşaklar üzerinde büyük 

etkide bulunur. Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı büyük 

kayıplara rağmen Türk milletinin vatanseverlik duygularını pekiştirirken Namık 

Kemal’in bu konudaki sözleri hep hatırlanmıştır. “Vatan Şairi” ünvanıyla anılan 

Namık Kemal bu haliyle ulusal bir edebiyat kanonunun en çok ihtiyacı olan simge 

isimlerden biri olmuştur. Ayrıca onun milliyet ve hürriyete dair fikirleri de daha 

sonraki edebiyatçılar tarafından sürekli vurgulanmıştır. Halide Edip’in sözleri bu 

durumu çok iyi özetler: “…ölmüşlerden en önemlisi Namık Kemal’dir… Eserlerini 

sevdim diye değil, eserlerinin arkasındaki Namık Kemal beni alakadar ederdi. Merd, 

cesur, fedakâr bir idealist, kahraman ruhlu bir millet adamı!”178 

Yukarıda belirttiklerimizden dolayı Namık Kemal öncelikle modern ulusal 

edebiyat kanonunun kurucusudur. Modern Türk edebiyatının ne durumda olduğunun 

                                                 
176 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret: Devir- Şahsiyet-Eser, İstanbul, Dergah Yay. 1993, bs. 3, s. 16 
177 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1: Tanzimattan Cumhuriyet’e Kadar, İstanbul, Dergah Yay.  

1994, bs. 12, s. 44.  
178 Halide Edip Adıvar, Diyorlar ki, Ruşen Eşref Ünaydın, Yay. Haz. Şemsettin Kutlu, İstanbul,  

Milli Eğitim Basımevi, 1972, s. 163 
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tespitini yapan ve yeni edebiyatın gideceği istikameti belirleyen yeteneği sayesinde 

daha sonra hiçbir edebiyatçının erişemediği bir etki yaratmıştır.  

Namık Kemal’in ardından gelenler içindeki Recaizade Mahmut Ekrem ise 

Talim-i Edebiyat adlı eseriyle yeni edebiyatı şekillendirecek olan “Avrupai estetik 

usullerinin mebadisi ile karışık bir kitap getiriyordu.”179 Bu eser “bizde batı 

retoriğini kesin olarak yerleştiren eserlerdendir.”180 Güzel olan her şeyi şiirin konusu 

yapan Recaizade’nin bu fikirleri kendisinden sonra gelen nesilleri derinden 

etkilemiştir. Kenan Akyüz’ün “birinci sınıf bir kuramcı”181 olarak andığı Rezaizade 

Mahmut Ekrem’in kanonda yer almasının temel nedeni de bu kuramcı yanıdır. 

Abdülhak Hamit’in kanona dâhil edilmesinin nedeni ise diğer iki 

yazarımızdan farklıdır. Dili çeşitli yerlerde eleştiri konusu olacak kadar ağır 

görülmesine rağmen Hamid yeni şiir anlayışını ürünleriyle yerleştiren kişi olarak 

görülmüştür. Mustafa Nihat Özön, Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal üçlüsünün 

yaptıklarının tam bir yenilik olmadığını, bir nevi ıslahat olduğunu söylerken, 

Hamid’le yeniliğin ikinci aşamasının başladığını söyler182. İlk nesil edebiyatçılar 

çeşitli biçimlerde tartışma konusu olsalar da Hamid’in edebiyatının büyüklüğü 

birçok kereler tekrarlanmıştır. A. Hamit’in şiiri birinci nesil Tanzimat 

edebiyatçılarından farklıdır. Onların sosyal fadayı öne çıkaran edebiyat anlayışına 

aykırı olarak Hamid bireysel duyguları öne çıkarır. Ayrıca Hamit, ilk defa tabiatı 

felsefi düşünce konusu yapar183, onun bu tabiat anlayışı Servet-i Fünun edebiyatını 

da etkiler184.  

Bu nesilden sonra gelen Servet-i Fünun’la birlikte edebi grupların kanona 

etkisine tanıklık ederiz. Tek başına hareket eden bir yazarın kanona girmesi için 

ürettiği eserlerin güçlü oluşu her zaman yetmemektedir. Tanınma imkânları ve 

piyasa koşulları da etkileyici olabilmektedir. Edebi grupların bir arada daha fazla ses 

getirmeleri de onların tanınmasına ve toplumda kabul görmesine yardımcı olan 

                                                 
179 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, Dergah Yayınları, 2000, bs. 6, s.  

255. 
180 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret: Devir- Şahsiyet-Eser, İstanbul, Dergah Yay., 1993, bs. 3, s. 20. 
181 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri: 1860-1923, İstanbul, İnkılap Yay.,  

1995, s. 51 
182 Özön, a.g.e., s. 45 
183 Mehmet Kaplan. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1, İstanbul, Dergah Yay., 1995, s. 314. 
184 A.g.e., s. 351. 
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unsurlardandır. Modern Türk edebiyatında bunun ilk örneği olan Servet-i Fünun 

grubu aynı zamanda en güçlü seslerden biri olmuştur. Estetik yönden 

karşılaştırılsalar da Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin’in şiiri, Halit Ziya’nın nesri 

bu grubun kanona dahil olmasında büyük etki yapmıştır. Servet-i Fünun akımının 

diğer adının Tevfik Fikret-Halit Ziya mektebi olması da bu ikilinin etkisini ortaya 

koyan örneklerdendir. 

Servet-i Fünun mensuplarının Batı edebiyatını öncekilerden daha iyi 

bilmeleri ve kendilerinden önceki edebiyatçılardan aldıkları destekle yeni biçimleri 

denemeleri başarılarının temelini oluşturur.  

 

“Edebiyatı Cedideciler, Hamid’in şekilde yaptığı yeniliği ilerlettiler ve nazmımızın 

bu bakımdan eskilikle olan alakasını tamamen kestiler….Tanzimat’tan evvelki 

edebiyatın esaslı kayitlerinden biri de, mananın bir beyitte tamamlanması 

keyfiyetiydi…. Edebiyatı Cedide şairlerinin kat’i olarak kırdıkları kayitlerden biri 

de bu beyit telakkisidir ki bu suretle nazmın edasında esaslı bir değişiklik hasıl 

oldu.”185 

 

Servet-i Fünun edebiyatçıları Recaizade Mahmut Ekrem’in güzel olan her 

şeyi şiirin konusu yapan anlayışını daha da genişletirler ve her şeyin şiire konu 

olabileceğini kabul ederler186. 

Tevfik Fikret’in şiir yeteneği uzun zaman aşılamayacak bir düzeydedir. 

Cenap Şehabettin de yine aynı edebi gücüyle Fikret’le boy ölçüşecek eserler 

vermiştir. Hatta M. Kaplan Cenap Şehabettin’in kuramcı yanıyla Fikret’ten bile 

önemli olduğunu belirtir.  “S. Fünun nazmının birçok hususiyetlerini ilk defa Cenab 

ortaya koymuştur. … S. Fünun şiirine orijinal imaj, alegori ve sembol sokan 

Cenab’tır.”187 Grup üyelerinin bu yeteneklerinden dolayı uzun zaman dildeki 

ihmallerinin üzerinde durulmamış, ancak Cumhuriyet sonrasında değişen hayat 

koşullarıyla beraber dilleri eskimeye başlayınca bu kusur vurgulanmaya başlamıştır.  

Halit Ziya ise Batılı anlamda roman ve hikâyenin babası olarak görülen bir 

yazardır. Kendisi Batı edebiyatını çok iyi bilmesi sayesinde Türkçe’de bu yöndeki 
                                                 
185 Özön, a.g.e., s. 66. 
186 Akyüz, a.g.e., s. 94. 
187 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret: Devir- Şahsiyet-Eser, İstanbul, Dergah Yay., 1993, bs. 3, s. 40. 
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kuramsal çalışmalara öncülük eden önemli isimlerden biridir. Servet-i Fünun 

nesrinin oluşumunda en önemli rolün Halit Ziya’ya ait olduğu belirtilir188. Halit 

Ziya’nın eskimemesinin, bugün dahi okunmasının nedenlerinden biri de şüphesiz 

eserleri üzerinde yaptığı sadeleştirme çalışmalarıdır. Değişen zamanla birlikte, 

ifadenin de bundan etkilendiğini gören Halit Ziya bu zamana ayak uydurmaya 

çalışmıştır.  

İmparatorluğun son dönemlerinde uzun yıllar boyunca yaşanan savaşların 

yol açtığı yıkım, halkı ve aydınları derinden etkilemiştir. Diğer ülkelerdeki 

milliyetçi hareketlerin verdiği ilham bu yıkımla birleştiğinde aydınların ulusal bir 

bilinç kazanmaya başlamaları doğaldır. Yıkımın önüne geçmek için milli bir bilinç 

yaratmak isteyen aydınlar tarafından Türk Derneği, Türk Yurdu gibi gruplar 

kurulmuş, bunlara daha sonra Türk Ocağı eklenmiştir.  

1912’de kurulan Genç Kalemler dergisi Ömer Seyfettin ve Ali Canip 

öncülüğünde halkçı, milliyetçi bir anlayışla yola çıkarlar. Zamanın diğer edebi 

yaklaşımlarını eleştiren Türkçüler, Batılı şiir anlayışı ile Türk halk şiiri geleneği ile 

birleştirmeye çalışırlar189. Milli bir dil kullanılmasını, İstanbul Türkçesinin örnek 

alınmasını istemektedirler. Edebiyatta da milli vasıflar olması gerektiğini ifade 

ederler. “Milli edebiyat” deyimini kullanarak yaklaşımlarını özetlerler. Dilde 

sadeleşme istekleriyle birlikte, milli vezin adını verdikleri hece vezninin şiirde temel 

ölçü olması gerektiğini söylerler. Daha sonra gruba katılan Ziya Gökalp ise kuramcı 

yanıyla bu milliyetçi yaklaşımları daha sistemli biçimde ifade eder.  

Dil ve edebiyatta milliyetçi bir ses peşinde olanlar sadece bu isimler değildir. 

Mehmet Emin’in “Biz Nasıl Şiir İsteriz” başlıklı eseri bir manifesto niteliğindedir. 

Mehmet Emin, adı anılan eserinde şiirin halka faydalı olması, milli ve manevi 

değerleri aktarması gerektiğini ifade etmiştir.  

 

“Bizim dilimizin de bu gayeye göre, halk tarafından anlaşılacak bir surette, arınıp 

temizlenmesi lazım geliyordu. Şu halde bu dilin içinde adeta hükümet sürmekte 

bulunan yabancı kaideler yıkılmalıydı.İşte biz, dilimizi Arap ve Acem terkiplerinin 

                                                 
188 A. g. e., s. 38. 
189 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1: Tanzimattan Cumhuriyet’e Kadar, İstanbul, Dergah Yay.  

1994, bs. 12, s. 194. 



 95 

zincirinden kurtararak hür yapmak istedik. Bundan dolayı da şiirlerimizi bu milli ve 

hür dille yazdık.  

Vezin meselesine gelince: Bizde iki türlü terennüm vasıtası vardı malum, değil mi 

efendim? Biri Arab’ınki, öteki de bizimki. Şimdi bu arınmış temizlenmiş dille 

yazılacak şiirlerin normal vezninin Arap vezni, yani aruz olmadığı ve olamayacağı 

için kendi veznimizi kullanmamız gerekiyordu. Kendi milli, yani hece veznimiz ise 

dervişlerin ilahilerinde, nefeslerinde, âşıkların koşmalarında, destanlarında ve 

halkın türkülerinde vardı. Tabii biz bunu kabul ettik ve buna bir genişlik, bir 

gelişme ve ilerleme vermeye çalıştık. … Mevzularımızı memleketimizin hayatında 

bulduk. Hislerimizi halkımızın kalbinden aldık ve Türk’ün sazı ile Türk’ün ruhunu 

terennüme başladık.”190 

 

 

Mehmet Emin bu anlamda çok büyük bir etki yaratır. Sonraki nesiller onun 

ifade ettiği düşünceleri geliştirerek yeni çalışmaların ilhamı yaparlar.  

“Mehmet Emin’in açtığı çığırdan sonra, halk dili ve hece vezni, halkçılık ve 

Türkçülük fikirleri ile beslenerek, son çağ Türk edebiyatının en büyük hareketi olan 

Milli Edebiyat Cereyanı’nın başlıca temellerinden biri haline geldi.”191 

Batılı örneklerde olduğu gibi, Türk milliyetçileri de edebi eserleri halk 

dilinde yazarak milli bilinci yaymaya çalışırlar. Bu bilinç edebiyat eserlerinde 

kaleme alındıktan sonra halkın onayına sunulmuştur. Milli edebiyat anlayışı, art arda 

gelen savaşlar nedeniyle giderek güçlenmiş, sadece halk arasında değil aydınlar 

arasında da büyük bir güce ulaşmıştır. Hatta bir dönem Fecr-i Ati içinde yer alan 

Yakup Kadri de bu milliyetçi akıma dâhil olur. Sonrasında ise milliyetçi düşünce 

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini meydana getirmiştir. 

Aynı akım içinde halk dilinin yanında halk kültürüne de vurgu yapılmıştır. 

Halkın yaşayışı, inanışı, duyguları ve düşünceleri folklorik özellikleriyle beraber 

edebiyat metinlerinde ifade edilmeye çalışılmıştır.  

Birinci Dünya Savaşı döneminde kanonun oturmamış yapısı bir daha göz 

önüne çıkar. Daha önce belirttiğimiz gibi Batılı devletler edebiyatı bir propaganda 
                                                 
190 Mehmet Emin Yurdakul, Diyorlar ki, Ruşen Eşref Ünaydın, Yay. Haz. Şemsettin Kutlu, İstanbul,  

Milli Eğitim Basımevi, 1972, s. 146-147. 
191 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1: Tanzimattan Cumhuriyet’e Kadar, İstanbul, Dergah Yay.  

1994, bs. 12, s. 170. 
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aracı olarak kullanırken Türk edebiyatçılar milli edebiyat yanlılarının ileri sürdüğü 

tezleri tartışmakla meşguldür. Yine de Mehmed Emin ve Abdülhak Hamit gibi 

şairlerin şiirleri ve Harp Mecmuası’nda yayımlanan eserler aracılığıyla halkın ve 

ordunun maneviyatı güçlendirilmeye çalışılmıştır.  

Dönemin en önemli vatanseverlerinden olan Mehmet Akif de “Edebiyat” 

başlıklı eserinde şiirin milli hisleri yansıtması gerektiğini belirterek, milli bilinç ile 

edebiyat bağını vurgulayan yazarlardan biri olur. Ayrıca, Akif, şiirleriyle bu bilincin 

halk tarafından güçlü bir şekilde hissedilmesini sağlayan en önemli şairlerden 

biridir. 

Ziya Gökalp’in, Türkçülük düşüncesinin kuramlaşmasına dair 

çalışmalarının Atatürk inkılaplarına büyük etkisi olmuştur. Yeni devletin bir ulus 

devlet olacağının kaçınılmazlığı Gökalp’in teorisini buna uygun şekillendirmesine; 

Turancı anlayıştan Anadolu halkçılığına yönelmesine neden olmuştur192.   

 İsimlerini andığımız milli edebiyat yazarlarının da etkisiyle ulusal 

edebiyat kanonunun şekillenmeye başladığı görülmektedir. Ülkenin içinde 

bulunduğu durum da onların edebiyatı ele alış biçimlerini haklı çıkarmış ve teorileri 

tarih tarafından doğrulanmıştır. Edebi kanona dâhil olacak eserlerin estetik yeterlilik 

yanında, milletin içinde bulunduğu ortama duyarsız kalmamaları da beklenmektedir.  

Milliyetçiliğin temelden etkilediği kanon özellikle milli mücadele 

döneminde iyice netlik kazanmıştır. “Bu bağlamda millet olma sürecinde, 

Anadolu’daki halkın büyük bir kısmının “millet” “Türklük” gibi kavramlardan 

haberi yokken, dönemin romancıları eserlerinde –Yaban, Ateşten Gömlek- “Türk 

milleti”ni tahayyül ederler.”193 Bu tahayyül Milli Mücadele sonrasında en önemli 

kanon kriterlerinden biri haline gelmiştir.  

Yahya Kemal’in 1921 yılında yazdığı “Üç Tepe” makalesi edebiyatımızın 

geçmişini anlatmak bir yana, edebiyat kanonunun ileride nasıl şekilleneceğini 

belirlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Yazısına “İnönü Meydan 

Muharebesi’nin son günü Metris Tepe’den vaziyete bakan İsmet Paşa, neler 

                                                 
192 Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918): Propagandadan Milli  

Kimlik İnşasına, İstanbul, İletişim Yay., 2004, s. 29. 
193Zeynep Uysal, “Modernleşen” Türk Edebiyatına Bir Bakış”, Toplum ve Bilim, İstanbul, Birikim  

Yay., Yaz 1999, sayı: 81, s. 135.  
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gördüğünü milli timsal Mustafa Kemal Paşa’ya haber veriyordu.”194 diye başlayan 

Yahya Kemal, Tanzimat edebiyatçılarının Çamlıca tepesinden, Servet-i Fünun 

yazarlarının ise Tepebaşı’ndan bakarak dünyayı yorumladıklarını söyler. Metris 

Tepe ise İstiklal Savaşı’nın geçtiği yerlerden biridir ve Türk insanının geleceğini 

temsil etmektedir. Yakup Kadri ve Halide Edip gibi yazarlar geleceğin bu tepeden 

izlenen manzara tarafından şekillendirileceğini görmektedirler. Yahya Kemal’in 

söylediği biçimde,  gelecek, bu milli anlayışın kanona yansıdığı bir zaman olacaktır.  

Dönemin iki önemli yazarı olan Yakup Kadri ve Halide Edip’in sadece 

yazdıklarıyla değil, bizzat içinde bulunarak İstiklal Savaşı’na destek olmaları 

Cumhuriyet Döneminde edebiyat kanonuna dâhil olmalarını sağlayan en önemli 

nedenlerdendir. Halide edip ve Yakup Kadri Cumhuriyet döneminin en önemli iki 

yazarıdır.  İkisi de Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrasında toplumun sorunlarını 

inceler, eserlerinde bunları yansıtmaya çalışırlar. Her iki yazarın bireysel fayda 

yerine milletin kurtuluşunu öne çıkaran edebiyat anlayışları, eserlerinin döneme ışık 

tutan yapısıyla birleştiğinde kanonun en önemli isimleri olmalarının yolu açılır.  

Tanpınar ise, Halide Edip’in 1908-1920 arasında Türk romanını tek başına 

temsil ettiğini düşünmektedir195.  

Kanona hakkındaki bir araştırmanın en önemli verilerinden birini de edebiyat 

sosyolojisi verecektir. Edebiyat sosyolojisi akademik çevrelerin ilgi alanlarını da 

ortaya koymak bakımından ilgi çekici sonuçlar ortaya koymaktadır. Yakup Kadri ve 

Halide Edip’in Türk edebiyat kanonundaki yerini anlamanın yollarından biri de 

akademisyenlerin onları ne ölçüde ele aldıklarını belirlemekle olacaktır. Örneğin 

İnci Enginün’ün Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları196 adlı kitabını incelediğimizde 

yazarlara ayrılan sayfa sayısı ilginç sonuçlar vermektedir. Bu sonuçlar şu şekilde 

sıralanmaktadır; 

Yakup Kadri için 43 sayfa,  

H. Edip için 42 sayfa,  

M. Akif için 36 sayfa, 

                                                 
194 Yahya Kemal Beyatlı, “Üç Tepe”, Eğil Dağlar, İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, 1999, bs. 4., s.  

297. (Vurgular yazara ait.) 
195 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, Dergah Yayınları, 2000, bs. 6, s.  

123. 
196 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergah Yay., 1998, bs. 3.  



 98 

A. Hamid için 37 sayfa,  

Ö. Seyfettin 34 sayfa,  

Yahya Kemal 23 sayfa,  

Namık Kemal 23 sayfa, 

Turan Oflazoğlu 22 sayfa. 

 Bu örnekler son dönemdeki en önemli Türk edebiyatı akademisyenlerinden 

birinin odaklandığı yazarları ortaya koymaktadır. Buradan Yakup Kadri ve Halide 

Edip’e dair çıkarılacak sonuç, bu yazarların sadece Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

değil, şimdi de kanonik önemlerini koruduklarıdır.  

Cumhuriyet kurulduğunda ise yeni devletin kendini kabul ettirme isteğinin 

tüm kültürel, siyasal alana hâkim olduğunu görmekteyiz. Yeni devlet daha baştan 

bir ulusun devleti olarak kurulduğu için devam eden süreçte geleneksel cemaat 

yapısının kırılması ve millet bilincinin topluma öğretilmesi gerekmektedir. Aşağıda 

ayrıntılarını vereceğimiz eğitim alanının dışında, kültürel yaşamda yapılan inkılâplar 

da bu meşruiyeti kazanmak ve yeni vatandaşlar yetiştirmeye yönelik olmuştur. Yeni 

rejim, ulus devletin kendi değerleri olduğunu, geriye dönmenin mümkün olmadığını 

ispat etmek ister. Dolayısıyla bütün ulus devlet süreçlerinde olduğu gibi eski ile 

ilişkiler yeniden düzenlenir.  

Özellikle sömürge, yarı-sömürge ve çeşitli şekillerde bağlı ulusların 

bağımsızlıklarını kazanırken sömürgeci güçlerin kötülüklerine vurgu yaptıkları, 

bağımsızlık sonrasında ise o kötü günlerin bir daha geri gelmeyeceği güvenini 

verdikleri tarihte sıkça görülmüş bir durumdur. Yirminci yüzyıl ortalarına kadar, 

eski düşmanın yaptığı kötülüklerin anlatıldığı kültürel ürünler içerisinde edebiyat en 

etkili olanıdır. Edebiyatta üretilen düşman imgesi aracılığıyla yeni milletin ortak 

duygular etrafında toplanması ve bunu sağlayan rejimi desteklemesi beklenir. 

Yunanlıların bağımsızlıklarını kazanırken kültürel ürünlerinde Türkleri korkulması 

gerekli bir düşman olarak göstermeleri bu sürecin tipik örneklerindendir.  

Türkiye ise kısa bir işgal dönemi sayılmazsa emperyalizmin buyruğu altına 

girmemiş bir ülkedir. Bu nedenle ulus devleti kurarken kendini ayrıştıracağı bir 

millet yoktur. Dolayısıyla Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bir ayrım oluşturulur. 
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 “Cumhuriyet devrinde birbirine bağlı inkılâplarla maziden kalma bütün politik, 

sosyal ve kültürel müesseseler tasfiye edilir ve onların yerine yeni müesseseler 

kurulur. 1928’de kabul edilen yeni harfler genç nesiller için eski eserleri fiilen 

okunmaz hale getirir.”197 

 

Ömer Türkeş de bir yazısında198 Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlıyla 

ilişkinin sorgulandığını, eskiyi değerlendirirken en çok İttihat ve Terakki üzerinde 

durulduğunu söyler. Yakup Kadri’nin Hüküm Gecesi İttihat ve Terakki Eleştirisi 

üzerinedir. Fazlı Necip’in Külhani Edipler’inin, Burhan Cahit Morkaya’nın 

Dünkülerin Romanı adlı eseri, M. Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul’unun da aynı türden 

olduğunu belirtir.  

Eksikliği hissedilen karşıt, eski rejim kılığına bürünmüştür. Bunun yanında 

Cumhuriyetin ne gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğu da edebiyatta sıkça işlenir. 

Cumhuriyet yobazlardan tehdit almaktadır. Edebiyat, rejimin sağlamlaşması için bir 

kez daha devreye girer. Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahbeye adlı eseri 1926, Reşat 

Nuri Güntekin’in Yeşil Gece’si ise 1928 yılında yayımlanır. Her ikisinde de 

yobazlar, toplumu eğitmek, Cumhuriyete bağlı bireyler yetiştirmek için çabalayan 

öğretmenlere saldırır.  

Cumhuriyet döneminin en önemli inkılâplarından olan Harf inkılâbı da yeni 

devletin modern yurttaş yetiştirme konusuna verdiği önemi gösteren önemli bir 

adımdır. Büyük bir hızla alfabe değiştirilir. Birkaç ay içinde gerçekleşen bu 

hareketle yeni nesillerin her anlamda birer Cumhuriyet vatandaşı olması 

amaçlanmıştır. 

 Benzer şekilde yapılan bir başka eylem ise daha sonra üzerinde pek 

durulmamakla birlikte Cumhuriyet rejimi döneminde üretilen metinlerin diline dair 

bir inkılâbın gerçekleştirilmesidir. Orhan Tekelioğlu Osmanlıdan uzaklaşmayla 

sonuçlanan bu hareketi şöyle değerlendirir: 

 

                                                 
197 Mehmet Kaplan. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, İstanbul, Dergah Yay., 1997, bs. 3,  

s. 314. 
198 Ömer Türkeş, “Güdük Bir Edebiyat Kanonu”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, İstanbul,  

İletişim Yay., 2002, bs. 2, cilt 2, s.  429-429. 
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“ Çünkü Osmanlı döneminin kültürel izleri Osmanlıca sözcükler ve kalıplarda 

saklıdır. Bu sözcüklerden hemen kurtulmak, yerlerine konacak Türkçe sözcüklerle 

toplumsal bellekten temizlemek, acilen silmek gerekmektedir. Yeni sözcükler ya 

eski Türkçe kaynak-metinlerden bulunacak ya da halk tarafından Anadolu’da 

kullanılan sözcüklerden derlenecektir. … dil inkılabı pedagojik bir seferberlik gibi 

kurgulanmış ve uygulanmıştır. … Yeni sözcükler üretmeleri konusunda dönemin 

aydınlarından yardım istenmiştir.”199  

 

Böylece yeni bir edebiyat dili oluşturulmuştur. Ulus devlet, kendine ait edebi 

kanonu bu yeni alfabe ve dil ile kurmuş ve bu yolla sadece aydınlara değil toplumun 

tamamına seslenmeye çalışmıştır.  

Cumhuriyet Devrinde diğer ülkelerde olduğu gibi devlete bağlı olan yazarlar 

desteklenmiştir. Osmanlı Devletinde de örneklerine rastladığımız bu durum 

Cumhuriyet Döneminde kitlesellik kazanmıştır. Abdülhak Hamit ve Samipaşazade 

Sezai gibi isimlere “Hidemat-ı Vataniyye" maaşı bağlanırken, Behçet Kemal Çağlar, 

Falih Rıfkı Atay gibi birçok isim yaptıkları hizmetler nedeniyle milletvekilliği, 

diplomatlık veya yüksek bürokraside memurluk gibi görevler almışlardır. 

Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının kanona dahil ettiği diğer yazarlar arasında ise 

Faruk Nafiz, A. Nihat Asya, A. Muhip Dıranas, Behçet Kemal Çağlar gibi diğer 

isimler sayılabilir. Bu isimlerin Cumhuriyet kadroları ile herhangi bir ayrılığa 

düşmemeleri, tam tersine onlara desteklerini ifade etmeleri temelde ideolojik bir 

yapı olan ulusal edebiyat kanonuna dâhil olmalarındaki temel etkendir.   

 Refik Halit, Rıza Tevfik gibi isimlerse ulus devlete karşı tavırları nedeniyle 

150’likler listesine girerek sürgüne gönderilirler. Refik Halit buna rağmen kaleminin 

gücü nedeniyle yurda dönüşüyle birlikte kanon içerisinde anılmaya devam eder. 

Yahya Kemal Cumhuriyet Döneminin en önemli şairlerinden biri olarak 

görülmüştür. Tanpınar “Türk lirizmini yeniden bulan adam olarak” onu Türk şiirinin 

klasiği saymaktadır200. Yahya Kemal adlı kitabında çağdaşı olan diğer edebiyatçıları 

da inceleyerek Yahya Kemal’in şiir diline yaptığı bilinçli katkıyı ortaya koymaya 

                                                 
199 Orhan Tekelioğlu, “Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun Oluşmasının İmkansızlığı Üzerine  

Notlar”, Doğu Batı, Ankara, 2003, Yıl: 6, Sayı: 22, s. 70.  
200 Ahmet Hamdi Tanpınar, YahyaKemal, İstanbul, Dergah Yay., 2001, bs. 4, s. 120, 69. 
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çalışan Tanpınar’a göre o eski dili de ayıklayarak dili yenilemiştir201.  Mehmet 

Kaplan ise onun Türk edebiyatında şiir sanatı üzerinde en çok düşünen şair 

olduğunu düşünmektedir202. Kaplan, Yahya Kemal’in sadece şiir konusundaki 

yeniliğini değil, tarih bilincine katkısını önemli saymaktadır. Yahya Kemal şiirinde, 

geçmiş asırların güzelliklerini canlandırarak milli ruha büyük bir katkı yapmıştır203. 

Mehmet Kaplan, Türk şiirinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in ayırıcı yanlarına 

büyük önem verir. Bu iki şairin, şiirlerinde şekil ve muhtevayı birleştirerek 

kendilerinden önceki Gökalp, Akif ve Mehmet Emin’den ayrıldıklarını vurgular204.  

Mehmet Kaplan gibi İnci Enginün de bu iki şairin Cumhuriyet dönemini en 

çok etkileyen şairler olduğunu düşünmektedir. O kadar ki, Enginün, diğer şairleri de 

bu iki isimle kıyaslar205.  

Cumhuriyet dönemindeki en önemli şiir akımlarından biri olan Garip ise 

hem yönetici kadrolardan, hem de akademik çevrelerden gerekli onayı alamaz. 1946 

yılında yapılan CHP şiir yarışmasını kazanan ilk üç isim C. Sıtkı, A. İlhan, F. Hüsnü 

Dağlarca’dır. 1941’de yayımladıkları bildiriyle kendilerini duyuran Garip akımının 

şairleri bu ödüle layık görülmezler.  Mehmet Kaplan önceleri Garip’e karşı çıkarken 

sonradan fikrini değiştirir. Cahit Sıtkı ile Orhan Veli’nin şairaneliği tasfiye 

ettiklerini, sadelik ve gerçeğe bağlı kaldıklarını söylese de mesafeli bir tavır 

almıştır206. Enginün ise Garip akımını “sığ bir şiir anlayışı”207 olarak tanımlar.  

İkinci Yeni şiiri ise açıktan cephe alınan bir akımdır. Garip akımı gibi İkinci 

Yeni’nin de tarihsel, milli, manevi değerlerle ilgili kaygılarının olmaması onlara 

karşı takınılan tavrın temel sebeplerindendir. Mehmet Kaplan, İkinci Yeni’nin 

öncüsü olarak gördüğü Attila İlhan’ın şiirine dair “aşırı romantizm ve modern sanata 

                                                 
201 A. g. e., s. 135. 
202 Mehmet Kaplan. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, İstanbul, Dergah Yay., 1997, bs. 3,  

s. 272. 
203 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1: Tanzimattan Cumhuriyet’e Kadar, İstanbul, Dergah Yay.  

1994, bs. 12, s. 227. 
204 A.g.e., s. 233. 
205 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul, Dergah Yay., 2001, bs. 2.’de sayfa  

35’te Faruk Nafiz, sayfa 57’de N. Fazıl, sayfa 73’te C. Sıtkı ve sayfa 112’de Cemal 
Süreya’nın  Ahmet. Haşim ve Yahya Kemal’in şiir çizgisine ne ölçüde bağlı kaldıklarını 
sorgular.    

206 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 2: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul, Dergah Yay. 1994,  
bs. 6, s. 132. 

207 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul, Dergah Yay., 2001, bs. 2.’de s.82. 
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ait birçok unsurlar içerir”208 demekle beraber, yazarın ideolojik kişiliği nedeniyle 

fazla önemsemez. Mehmet Kaplan İkinci Yeni akımını Sürrealizm ile Marksizm’in 

bir karışımı olarak görmektedir209.  Bu nedenle daha baştan İkinci Yeni’ye karşı bir 

tavır alır. Cemal Süreya’yı  “kurulu nizama karşı ve eşkıyanın tarafını tutuyor” 

diyerek, Edip Cansever’i ise “insanla hayat ilişkisini farkında olmadan 

yakalamıştır… hep başkalarını izleyen daima yeni görünmeye çalışan bir şair”210 

sözleriyle eleştirir. Turgut Uyar, Kaplan için diğer İkinci Yeni şairlerinden daha 

yetenekli olsa da onun için en önemli isim Sezai Karakoç’tur. Karakoç’un “dindar 

millliyetçi muhafazakâr bir cephede”211 olduğunu söyleyen Kaplan onun, 

propagandif birçok şairden daha değerli olduğunu ortaya koymaya çalışır.  

Ulusal edebiyat kanonunun yeni nesillere en iyi aktarılacağı yer tabii ki 

okullardır. Okullarda verilen eğitim ile gençlerin neleri okuyacağı belirlenerek yeni 

devlete uyumlu bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle ders 

kitaplarının içeriklerinin tarihsel değişimi edebiyat kanonunun değişimine de ışık 

tutacaktır. Tezimizin temel konusu olmadığı için bu meseleye çok uzun yer 

ayırılamamaktadır. Ancak İsmail Habip Sevük’ün 1925’te yayımlanan Türk 

Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eserinin incelenmesi, eğitimin nasıl şekillendiğini 

göstermesi açısından önemlidir. 

İsmail Habip’in yukarıda andığımız eseri 1930 yılında Edebi Yeniliğimiz212 

adıyla tekrar yayımlanır ve liselerin son sınıflarında okutulması kabul edilir. Kimi 

zaman sohbet havasında olan eserinde İsmail Habip en çok Türkçülük vurgusu 

yapar. Kitabın tamamında Cumhuriyet inkılâplarına bağlılığın estetikten önce 

geldiği hemen fark edilmektedir. Yazar, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, 

Abdülhak Hamit gibi yazarları asıl olarak Türkçü, vatanperver oluşlarıyla 

değerlendirir. Örneğin Abdülhak Hamit’in Türkçülüğü ayrı bir başlıkta anlatılır.  

Tevfik Fikret için de aynı durum geçerlidir. Ayrıca Fikret ve Servet-i Fünun 

yazarlarını değerlendirirken Cumhuriyet inkılaplarını temel kriter olarak aldığı 

                                                 
208 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 2: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul, Dergâh Yay. 1994,  

bs. 6, s. 264. 
209 A. g. e., s. 279, 592 
210 A. g. e., s. 306-307. 
211 A. g. e., s. 358. 
212 İsmail Habip, Edebi Yeniliğimiz, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1935.  
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görülmektedir. İsmail Habip, Fikret’in Tarih-i Kadim adlı şiirinin edebiyatımıza 

laikliği getirdiğini ve ümmet zihniyetini yıktığını iddia eder. Servet-i Fünun 

akımının laikliğini, garpçılığını ayrı başlıklar altında inceler. Burada amaç Servet-i 

Fünun’un ne kadar önemli bir şiir akımı olduğunu belirtmekten ziyade, bu akım 

mensuplarının gelecekte ülkenin gideceği yola uygun hareket ettiklerinin 

vurgulanmasıdır. Yani bugünden geçmişe bakarak,  bugünün doğrularını o 

zamanlarda nasıl gördükleri övülür ve sonuçta bugünün olumlu gelişmeleri 

vurgulanmış olur. 

İsmail Habip diğer ulusal kanonlarda olduğu gibi edebiyatı bağımsız bir alan 

olarak ele almak yerine, Cumhuriyet Dönemindeki gelişmelerle bağlantılandırarak 

değerlendirir. Amaç edebiyatı sadece öğretmek değil, edebiyatın milli duygulara 

desteğinin ortaya konmasıdır. 

İsmail Habip’inki gibi, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerinin 

yansıdığı ders kitapları daha sonra da yazılmıştır. Bunların bazılarında vurgu farkları 

olsa da amaç her zaman ulusal kanonun oluşturulmasıdır. Nitekim Mustafa Nihat 

Özön’ün 1930’da Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi adıyla yayımlanan ve 

1945’te Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi adıyla lise son kitabı olarak basılan eseri de 

estetik değerlere daha fazla vurgu yaparak benzer bir işlevi yerine getirmiştir. 

Ulusal edebiyat kanonunun bir başka özelliğinin geçmişle kurulan bağları 

yeniden düzenlenmesi olduğu yukarıda belirtilmişti. Geçmiş, her zaman için 

heveslenilen bir zaman dilimi olmuştur, ancak ulus devletin edebiyat kanonu, bu 

geçmişi bugünden doğrulayarak, bugünün dünden kopmadığını ispatlamak 

amacındadır. Bunu yaparken yeni yorum geçmişe hâkim kılınır. İlk yapılması 

gereken ise klasiklerin neler olduğunun tespit edilmesidir. Böylece bugünün 

edebiyatı ve düşüncesi, övünülecek bir geçmişin üzerine kurulabilecektir.  

 

“Sanat alanında ülküsel geçmiş kurgusu, yukarıda da belirttiğimiz gibi, klasiklik 

kavramında kendini gösterir. Klasik olana öykünme, klasik olanı şimdiye taşıyarak 

hem bir geçmiş-şimdi zinciri kurar; hem de sanatın ülküsel gelecek tasarımına 

zemin hazırlar: Ölümsüzlük.”213  

                                                 
213 Kemal Atakay, “Kanon Huzursuzluğu”, Kitaplık, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004, sayı: 68,  

s. 77. 
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Bu noktadan baktığımızda Namık Kemal’in divan edebiyatı içerisinden bir 

seçme yapılmasını istemesinin geçmişten kopma kaygısından kaynaklandığı 

görülmektedir. Yeninin kurulması için aynı zamanda geçmişe ihtiyaç vardır. Geçmiş 

eleştirilir ancak tamamen reddedilmez.  

Geçmişle kurulan bağın oluşturduğu gelenek aynı zamanda köklü bir 

edebiyatın da kanıtıdır. Gelenek ulus devletin vatandaşlarının övünç duymasını 

sağlar. Bu nedenle ulusal edebiyat, bu övünülesi geçmişi ulusun bireylerine 

hatırlatarak onların aidiyet ve dayanışma duygularını pekiştirir. Geçmişten alınan 

manevi destek, vatandaşlara geleceğin kurulmasına yönelik güç verir.  

Türk edebiyatçılarının da bu gelenek vurgusunu sürekli yaptıkları 

görülmektedir. Hem uzak geçmişe yönelik olarak hem de peşpeşe gelen nesiller 

arasındaki süreklilik özellikle vurgulanır. 

Nihad Sami Banarlı’nın Resimli Türk Edebiyatı Tarihi adlı büyük hacimli 

çalışması, geçmişle bugünün bağlanmasına yönelik kapsamlı önekler içerir. Eser 

1948 yılında daha kısa olarak basılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “1000 

Temel Eser” listesine alınmıştır. Böyle bir listenin hazırlanması bile kimi eserlerin 

diğerlerinden daha değerli görüldüğünü göstermektedir.  

Nihat Sami Banarlı, eserin tamamında, milli bir edebiyat olduğunu ve bunun 

en eski çağlardan bugüne kadar bir zincir oluşturduğunu ortaya koymaya çalışır. 

Yabancı ulusal kanonların başvurduğu yöntemle hareket eder ve en eski Türk 

destanlarına ve edebi kaynaklarına başvurarak bütün bir tarihi kapsayan geleneğin 

izlerini sürer. Türklerin İslam öncesi kültürleri ayrıntılı bir şekilde inceler ve daha 

sonra milli kimliğin ayrılmaz bir parçası olan İslam dini ve kültürünü de anlatır. 

Ayrıca Balkanlar ve diğer bölgelerdeki Türklerin edebi üretimlerine de değinir. Bu 

tavrını ise şöyle özetlemektedir: “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi onların yaratıldığı 

milli fazilet ve kahramanlık çağlarını, Türk edebiyatının başlangıcı saymakta 

tereddüt göstermemiştir.”214  

                                                 
214 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 2001, s.  

III.  
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  Kanona girecek eserlerin sadece yakın zamana ait olması gerekmez. Hatta 

ne kadar eskiye gidilirse o kadar başarılı olunmuş demektir. Ulusal miras olan 

eserlerin bugünkü nesiller tarafından sahiplenilmesine yardım eder.  

 

“Bu metinlerin muhakkak ulus-devletin kuruluş döneminde yazılan metinler olması 

gerekmez. Örneğin 1343-1400 yılları arasında yaşamış bir yazar olan Geoffrey 

Chaucer’in Canterbury Hikayeleri yapıtı İngiliz edebiyatının kurucu metni olarak 

görür. Ya da Kalavela gibi ne zaman yazıldığı tam olarak bilinmeyen bir antik 

dönem destanı, modern Finlandiya ulus-devletinin kanonik metni olabilir.”215  

 

Banarlı da eski çağlara kadar giderek bu geleneği ortaya çıkarmaya çalışır. 

Eski Türk destanlarını ayrıntılı olarak inceler ve yeni neslin onları nasıl 

yorumlaması gerektiğine dair bilgi verir.  

Tanpınar ise eski edebiyat ürünlerinin gelenek oluşturma ve kanonun ihtiyacı 

olan klasikleri vermede ne kadar zengin bir kaynak olduğuna dikkat çeker;  

 

(Halk edebiyatındaki destan ve hikâyeler) “… bize iki ayrı şeyi birden verebilirler. 

Bir taraftan İslami kültürün tesiri altında olsa bile ta ilk anından itibaren Türk 

tarihinin içinde zincirlenen sürekliliği onlarda bulmak mümkündür. Bu itibarla 

ırkımızın ve milletimizin macerasını bu tepelerden görmek bizim için çok 

ehemmiyetlidir. Diğer taraftan da 1071’den sonra, yeni açılan vatandaki inkışafı, 

zihniyet ve hayat ayrılıklarıyla gösterirler.”216   

 

Tanpınar, gelenek oluşturma konusunda Banarlı kadar ciddi olan bir başka 

isimdir. Tanpınar yeni nesillerin eski ile temasının az olmasından şikâyetçidir. 

Ancak şikâyeti sadece yeni yetişen nesillerle sınırlı değildir; günümüz 

edebiyatçılarının “milletin hayat ve mazisine”217 dönmeleri gerektiğini düşünür. 

Tanpınar eski ve yeninin kopukluğuna çare olduğunu düşündüğü Yahya Kemal’in 

önemine değinir. Onun için yazdığı birçok yazıda ve kitabında Yahya Kemal’in yeni 

                                                 
215 Orhan Tekelioğlu, a. g. e., s. 70-71. 
216 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, Dergah Yayınları, 2000, bs. 6, s.  

98. (Vurgular bana ait) 
217 A. g. e., s. 93. 
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ve eskiyi buluşturmada ne kadar başarılı olduğunu ve örnek alınması gerektiğini 

belirtir.  

Kanona girmeye layık “ciddi” edebi ürünlerin her zaman öncekilerle 

ilişkilendirildiği göze çarpan bir ayrıntıdır. Aşağıda yer alan cümleler farklı 

kaynaklardan alınmalarına rağmen aynı bakış açısını yansıtırlar: 

 

“Nazım şekillerinde bir ihtilal yapan Hamid’in bu hizmetini, başta Fikret olmak 

üzere, Edebiyatı Cedide şairleri devam ettirip ilerlettiler….”218 

 

“… Fikret güzel, doğru, ve selabetli söyleyişte daha çok Muallim Naci 

muakkibidir. … Bilhassa aruz veznini bir Türk aruzu haline getirmek yolunda 

Muallim Naci’nin attığı adım, Fikret tarafından geniş ölçüde geliştirilmiştir.”219 

 

(M. Naci’den bahisle) “Onun Şehzadebaşı kahveleri için yazdığı bazı parçalar 

edebiyatımızda ilk şehir kronikleridir ve denebilir ki bu küçük denemelerle A. 

Rasim’i hazırlar.”220 

 

“Akif Paşa’nın “Adem Kasidesi” ile Ziya Paşa’nın “Tercii Bend”i Hamid’in 

geliştireceği felsefi şiiri hazırlayıcı mahiyette telakki olunabilir.”221 

 

“Fecri Ati’yi, temelde, Servet-i Fünun edebiyatını, başka bir isim altında, 1908’den 

sonra da devam ettirme çabası olarak kabul etmek de mümkündür.”222  

 

Ulusal edebiyat kanonu dünden bugüne bazı eserleri içerisine alırken 

bazılarını da özenle dışarıda tutar. Kimi zaman bu ayrıştırma eserler ile sınırlı iken, 

bazı durumlarda ürettiklerine bakılmaksızın yazarlardan belirli isimlerin bütün 

eserleri dışarıda kalabilmektedir. Bu durum estetik gerekçelerle adlandırılabildiği 

gibi siyasi, sosyal kaygıların da etkili olduğu görülmektedir.    

                                                 
218 Özön, a. g. e., s. 47. 
219 Banarlı, a.g.e. s.  (Vurgular bana ait) 
220 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Çağlayan Kitabevi, 1997,  

bs. 8, s. 610. 
221 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret: Devir- Şahsiyet-Eser, İstanbul, Dergah Yay., 1993, bs. 3, s. 17. 
222 Kenan Akyüz, a. g. e., 156. 
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Ulusal edebiyat kanonu oluşturulurken bazı estetik kriterler belirlenir. Bu 

kriterler edebiyatın “ciddi” meseleleri “ciddi” yöntemlerle anlatması üzerine 

kuruludur. Sözgelimi mizahın kendisi bir amaç olduğunda değersiz görülür. Ancak 

dünyaya dair temel sorunların anlatılmasında mizah yardımcı güç olarak kullanılır. 

Benzer şekilde hikâye anlatma ve okuma zevkinin kendisi de önemsizdir. Bu 

uğraşlar, edebiyatı, yapması gereken büyük işlerinden alıkoymaktadır. Mizah ve 

okuma zevkinin temel olduğu eserlerin yazarları her anıldıklarında edebi 

değerlerinin eksikliğine dair okurlar uyarılır. Sonuçta okurlar bu türden değersiz 

eserlerle vakit geçirmek yerine, edebi değeri onaylanmış eserlere yönlendirilir. 

Ahmet Mithat Efendi, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim gibi yazarların 

edebiyatımızda değerlendirilişi genellikle bu yöndedir.  

 

“Ahmet Mithat Efendi’nin eseri 1870 senelerinin okuyucu kitlesinin seviyesinden 

başlar. Bu biraz da kendi seviyesi, yani aşağı yukarı deniz sathının seviyesidir. … 

Onun sanatı yoktur, daima halka yönelen iyi niyetleri vardır.”223  

 

Tanpınar’ın bu sözleri birçok edebiyat tarihçisi tarafından paylaşılır. A. 

Mithat Efendi’nin iyi olan yanı ise halka okumayı sevdirmesi, çeşitli bilimlere ait 

bilgileri halka aktararak onları bilgilendirmesidir. Edebi açıdan değersiz olan 

yazarın pedagojik amaçlara uygun olan eserleri zamanını doldurmuştur. 

İsmail Habip’in, Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar arasında 

kurduğu ilişki224 günümüze kadar kabul edilegelmiştir225. Hüseyin Rahmi, 

eserlerinde, kimi zaman memleketin önemli sorunlarından bahsetse de üslubu ve 

şahıs seçimi nedeniyle eleştirilmiştir. Romanlarındaki kişilerin yüzeyselliği 

vurgulanır ve şahıs kadrosunun kalabalık oluşuna karşı çıkılır.  

 Eğlencenin bütün kültürel alana sızdığı bugünden geçmişe bakıldığında bu 

yazarların eserlerinin çok daha farklı değerlendirilebileceği ortadadır. Nitekim Jale 

Parla’nın belirttiği gibi, günümüzde Ahmet Mithat Efendi’ye dair akademik 

çalışmalar hızlanmış ve kanonik bir yazar olarak değerlendirilmesi gündeme 

                                                 
223 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Çağlayan Kitabevi, 1997,  

bs. 8, s. 455-456. 
224 İsmail Habip, a. g. e., s. 316. 
225 Bk: Robert P. Finn, Türk Romanı: İlk Dönem, 1872-1900, İstanbul, 2003, bs. 2. 
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gelmiştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eserleri ise Bakhtin’in çok sesli yapısından 

dolayı övdüğü ortaçağ karnavallarına benzeyen atmosferi ile günümüzde yeniden 

değerlendirilmeyi beklemektedir.      

 Kanona dâhil edilen yazarların yeni nesillere örnek olması gerekmektedir. 

Yaşamları ve fikirleriyle gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek yazarların kanon 

listelerinde yer almasının önüne geçilmeye çalışılır. Yazarın ismini anmanın 

kaçınılmaz olduğu durumlarda ise bu listeleri hazırlayan kişilerin bazı uyarılar 

yapması kaçınılmaz olmaktadır. Böylece kanonun mantığına uymayan fikirler 

etkisizleştirilir.  

Tevfik Fikret’in edebiyat tarihlerinde yer alış biçimi bahsettiğimiz türden 

çekincelerin en açık ifadesidir. Tevfik Fikret’in ahlaki düzeyi ve eserlerinin estetik 

değeri genellikle tartışılmaksızın kabul edilmiştir. Ancak, örnek vatandaşlar 

yetiştirmek isteyen edebiyat kanonu,   Fikret’in özellikle son dönemlerinde din ve 

millete dair fikirleri hakkında okuyuculara açıklamalarda bulunur. Bu nedenle 

Fikret’ten bahsedilirken gençlere uyarılar yapılması zorunluluk olur:   

 

“Hemen yarı yaşına kadar dindar hatta sofu olan Fikret, yine bu yıllarda Tarih-i 

Kadim manzumesini yazacak kadar dinin aleyhine döndü, Kur’an’a hücum etti. 

(1905) Hatta kahramanlık vasfının, tarih boyunca en çok Türk milletinin fazileti 

olduğunu hiçe sayarak kahramanlığa lanet yağdırdı, bayrağı kana buladı. Bütün 

bunları bir fazilet aşıkı olan Fikret’in ruhunda ancak haksızlık ve hürriyetsizlik 

karşısında isyan eden buhran anlarının eseri olarak karşılamak gerekiyordu. … 

Bunun içindir ki Fikret’in şiirlerindeki fikri cephe üzerinde bir tartışma beyhudedir. 

Edebiyat tarihi, büyük şairin bu hareketlerini, onun iç aleminde dalgalanan bir 

buhran; kaynağı tamamiyle mizaci ve şahsi bir infial eseri ve bir şair kaprisi olarak 

karşılamak zorundadır. … Fakat zaman Fikret’i yalnız şair olarak değil, bir ruh 

hastası olarak da kemale erdirmiştir.”226  

 

Banarlı, Fikret’in düşüncelerinin ne kadar sakıncalı olabileceğinin 

farkındadır. Bu nedenle onun ifade ettiği düşünceleri “sayıklamalar” olarak 

yorumlar.  

                                                 
226 Banarlı, a. g. e., s. 1027. 
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 Türkiye uzun zaman geç modernleşmenin ve gelişememenin sancılarını 

çekmiş ve hala çekmeye devam eden bir ülke olarak aralıksız siyasi gerilimlere 

sahne olmaktadır. Siyasi tartışmaların Batılı ülkelerdeki gibi durgun sularda 

gerçekleşmemesi, gerilimin hayatın her alanına yansımasıyla sonuçlanmaktadır. 

Ekonomik, sosyal alanların yanında, kültürel yaşam da -edebiyatı da içine alacak 

şekilde- bu sarsıntıları uzun süre hissetmiştir. Bu nedenle Türkiye’de ulusal edebiyat 

kanonu da salt cumhuriyetin ihtiyaçlarıyla şekillenmemiş, siyasi ortamın 

gelgitlerinden derin biçimde etkilenmiştir.  

Nazım Hikmet’in şiiri bu durumun tipik örneklerindendir. Resimli Ay 

dergisinde Nazım Hikmet ve arkadaşları Putları Yıkıyoruz kampanyası ile Abdülhak 

Hamit, Mehmet Emin gibi dönemin edebiyat kanonunun önemli edebiyatçılarını 

eleştirirler. Büyük tartışmalar yaratan kampanya ile Nazım Hikmet’in siyasi 

görüşleri birleşince karşılaşılan tepki de büyük olur. Nazım Hikmet’in siyasi 

kimliği, onun, ulus devletin siyasi çizgisinin dışında durmasına neden olmuştur. 

Dolayısıyla 1920’lerden günümüze kadar en tartışmalı kişiliklerden biri haline 

gelmiştir. Nazım Hikmet’in edebi değeri kendisine tamamen zıt siyasi düşüncedeki 

kişiler tarafından dahi teslim edilmiştir. Banarlı “… Nazım Hikmet Türk şiir 

lisanında derhal yepyeni bir çeşni, canlı ve gürbüz bir söyleyiş yarattı. Şiirlerde 

vezinsiz, şekilsiz, hatta mısrasız söyleyişlerde de bir “terennüm lisanı” 

kurabileceğini gösterdi.”227  Tanpınar “… teslim etmemiz gereken tek gerçek, şiir 

dilini genişletmiş olması ve bütün bir concret aleme açmasıdır. O, iyi ve sağlam bir 

dil makinesi kuranlardandır.”228 diyerek estetik yönden yeterliliğini teslim ederler. 

Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu Nazım Hikmet’e ithaf eder. 

Estetik değer anlamında ondan daha düşük seviyelerdeki kişilerin kanon 

listelerine alınmasına rağmen Nazım Hikmet’in kanona dâhil edilmeyişinin nedeni 

edebi değildir. Siyasi fikirleri nedeniyle çok sayıda düşman edinmiştir. Hapisten 

çıktıktan sonra Sovyetler Birliği’ne kaçması, hakkındaki olumsuz düşüncelerin daha 

da yoğunlaşmasına neden olmuştur. Fikirlerini ifade ettiği ilk yıllardan itibaren 

                                                 
227 Banarlı, a. g. e., s. 1252. 
228 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, Dergah Yayınları, 2000, bs. 6, s.  

116. 
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Nazım Hikmet’e karşı eleştirel yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. İsmail Habip daha 1930 

yılında çekincelerini şöyle ifade eder:   

 “Yetmiş milyon Alman her türlü rejime bürünebilir; fakat rejim ne olursa olsun o 

yetmiş milyon yine Almandır; hâlbuki on yedi milyon Türk milliyet camiasından 

çıksın; ister sağ, ister sol, biri bataklıktır, diğeri uçurumdur, mahveder. Gençliğe 

samimiyetle şunu söyleyeceğiz: Şairi beğen, fakat aldanma.”229   

 

Orhan Koçak’a göre “Türkiye’de bir edebi kanon, ideolojik rengi ne olursa 

olsun ulusal kültürün ayrılmaz parçası sayılan bir yapıtlar listesi” bugün dahi 

oluşturulabilmiş değildir. Bundan sonra karşılaştırma için Almanya ve Fransa’ya 

bakar ve bu ülkelerde devletin lise kitaplarına hem Celine’i hem de Aragon’u, hem 

Gottfried Benn’i hem de Brecht’i koymasını örnek göstererek bizde edebi kanonun 

olmadığını söyler.”230  

Nazım Hikmet örneği ulusal edebiyat kanonunun gelişimini göstermek 

açısından önemli derslerle doludur. Koçak’ın belirttiği gibi toplumsal, kültürel 

anlamda yerleşik sistemlere sahip ülkelerde ulusal kanona girmenin temel kriteri 

estetik değerdir. Eski veya yeni, farklı siyasi görüşlerdeki yazarlar ulusun ortak 

kültürel hazinesinin bir parçası olarak görülmektedir. Türkiye’de ise sağ veya sol 

düşünceye sahip insanların uzun süre karşıt düşüncedeki edebiyatçıların eserlerini 

görmezden gelmeleri kültürel yaşamı olumsuz etkilemiştir. 1980’lere kadar devam 

eden bu durumun değişmeye başladığı görülmektedir. İdeolojik kavgaların şiddetini 

yitirmesiyle beraber kültürel alan içindeki ayrımlar da yok olmaya başlamıştır. Bu 

süreçle birlikte günümüzde okullarda okutulan edebi kanon listeleri yeniden 

şekillenmiştir. 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı “100 Temel 

Eser”231 listesinde Nazım Hikmet’le Ömer Seyfettin, Sabahattin Ali ile Necip 

Fazıl’ın isimleri beraber yer almaktadır.   

                                                 
229 A. g. e., s. 464.  
230 Orhan Koçak, “Türkçe’de Eleştiri”, Defter, s. 31, 88-108’den kendi sözleriyle aktaranlar:  Kaya  

Akyıldız-Barış Karacasu, “Mavi Anadolu: Edebi Kanon ve Milli Kültürün  
Yapılandırılmasında Kemalizm ile Bir Ortaklık Denemesi” Toplum ve Bilim, İstanbul, 
Birikim Yay., 1999, sayı: 81, s. 39-40. 

231 100 Temel Eser, Haz. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu  
Başkanlığı. Çevrim içi. 
<http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/100TemelEser/100TemelEser.htm > 08.2004 
Erişim Tarihi, 31.05.2007. 
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Türk ulusal edebiyat kanonunun varlığı ya da yokluğu çeşitli zamanlarda 

tartışma konusu olmuştur. Orhan Koçak; 

 

 “Bir kanon sorunu vardır, ama ABD akademiyasındaki görünümüyle buradaki 

birbirine benzemiyor. Orada, Harold Bloom gibi muhafazakar hümanistler yerleşik 

bir kanonun kemirilip aşınmasına hüzünleniyorlar, buradaysa bir kanonun hiçbir 

zaman tam şekillenmemiş olmasının huzursuzluklarını yaşar gibiyiz biz.”232 

 

derken devletin orta öğretim ve üniversitelerde vatandaşa aktarmaya çalıştığı edebi 

bilginin işlevsiz kalmasına işaret etmektedir. Eğer bu işlev yerine getirilebilseydi 

bütün vatandaşların ortaklaşa sahip çıktıkları bir edebi birikimin toplumun günlük 

hayatına yansıması gerekmekteydi. Oysa toplumumuzda bunun tersi olduğu 

görülmektedir. Burada sorun kanona giren eserlerin günlük pratik içerisinde 

değerlendirilmesiyle ilgilidir. Batılı ülkelerde edebi kanona girmiş olan eserlerin 

sıkça karşımıza çıkması üzerinde durulması gereken bir noktadır. Shakespeare 

sadece yüzyıllar önce eserler vermiş bir yazar değil, günümüzde bütün kültürel 

sahada karşımıza çıkan bir figürdür. Okur ve yazarlar ondan alıntılar yapar, 

eserlerini tekrar tekrar yorumlayarak sürekli gündemde tutarlar. Türk ulusal edebiyat 

kanonunun en önemli sorusu burada sorulmalıdır: Kanona dâhil olduğu farz edilen 

yazarlardan kaçı bu şekilde değerlendirilmektedir? Örneğin Abdülhak Hamit 

akademi çevreleri dışında toplumun hayatında nereye denk düşmektedir? Abdülhak 

Hamit, toplumda geniş kesimler tarafından okunan, yorumlanan, alıntılar yapılan 

biri midir yoksa edebiyat tarihlerinin üzerinde durmak zorunda kaldıkları, ancak 

akademi dışında hiçbir yankısı olmayan bir yazar mıdır? Bu türden sorulara 

verilecek en uygun cevap kanonun kesin bir yapı olmadığıdır. Bütün ulusal 

edebiyatlarda olduğu gibi Türk ulusal kanonu da zaman içinde değişim 

göstermektedir. Bu değişim sırasında kimi yazarlar gündemden düşerken kanona 

yenileri girmektedir. 

Türk edebiyat kanonunu sadece resmi müfredattan ibaret saymak hatalı bir 

düşüncedir. Devletin okullarında okutulan yazarların yanında sivil alanda da başka 

                                                 
232 Orhan Koçak, “Kanon mu Siz İnanıyor musunuz?” Kitaplık, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları,  

2004, sayı: 68, s. 61. 
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bir kanonun geliştiği gözlemlenmektedir. Nazım Hikmet isminin resmi kitaplarda 

yer almamasına rağmen toplumda okunmaya devam etmesi bunun örneklerindendir. 

Dolayısıyla Türkiye’de edebiyat birikiminin sadece resmi edebi kanon tarafından 

değil, bundan bağımsız, sivil, alternatif bir kanonla da şekillendirildiğini söylemek 

abartılı olmayacaktır.  

Ulusal edebiyat kanonuna dâhil edilmeyen yazarların siyasi görüşlerine göre 

ayrılarak oluşturdukları sivil alternatif kanon temelde Marksist ve İslami düşünceler 

etrafında, iki ana çizgide belirginleşmiştir. Her iki akım da resmi kanona muhalif bir 

duruş sergilemekle beraber, birbirlerine karşı da umursamaz bir tavır aldıkları 

görülmektedir. Bu kesimlerin edebiyat dergileri, edebiyat antolojileri gibi eserlerine 

bakıldığında “öteki”nin yok sayıldığı, ya da fazla önemsenmediği göze 

çarpmaktadır.  

Marksist akıma dâhil olan Ataol Behramoğlu’nun Son Yüzyıl Büyük Türk 

Şiiri Antolojisi’ni233 incelediğimizde belirgin bir duruş ortaya çıkmaktadır. 

Behramoğlu çalışmasına Nazım Hikmet’tin 52, Orhan Veli’nin ise 63 şiirini 

almıştır. Aynı eserde Necip Fazıl’ın 9, Mehmet Akif’in ise 8 adet şiiri mevcuttur.  

Mehmet Fuat’ın Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi’ne234 ise Mehmet Akif’ten hiç 

şiir alınmazken Necip Fazıl’dan 16 şiir alınmıştır. Bu çalışmada Nazım Hikmet’ten 

30, Orhan Veli’den 38 şiir alınmıştır. Şiirlerinden 52 tanesi alınan Oktay Rıfat ise 

rekoru elinde tutar. 

Nesin Vakfı’nın hazırlattığı edebiyat yıllıklarında ise benzer bir durum söz 

konusudur. Vakfın 1976 tarihli yıllığında235 Mehmet Kaplan’la yapılan bir söyleşi, 

Fevziye Abdullah Tansel’in A. Nihad Asya üzerine yazdığı bir yazı, Nihal Atsız’ın 

ölümüne dair haberler, 50. sanat yılını kutlayan Necip Fazıl’a dair haber ve yazılara 

yerilmiştir. 1977 sayısında236 ise Ahmet Kabaklı’nın “Arif Nihat’ı Anış” adlı yazısı, 

Tanpınar, Gökalp ve Orhan Seyfi Orhon üzerine yazılara yer verilir. Burada dikkat 

çekici olan, karşıt düşüncedeki yazarlara yer verilmekle birlikte bunun sayıca azlığı 

ve genel olarak bu yıllıkların solcu yazarlara daha fazla yer vermesidir.   

                                                 
233 Ataol Behramoğlu, Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi: Modern Şiirimizin İki Yüzyılı,  

İstanbul, Sosyal Yayınlar, 2001, bs. 6., 2 cilt.  
234 Mehmet Fuat, Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul, Adam Yay., 1993, bs. 7.  
235 Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1976, İstanbul, Tekin Yayınevi, 1976. 
236 Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1977, İstanbul, Tekin Yayınevi, 1977. 
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Yapı Kredi Yayınları’nın hazırladığı Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar 

Ansiklopedisi’nde237 de daha dengeli bir manzara ile karşılaşılmaktadır. Eserde 

Nazım Hikmet toplam 6 sayfada, Melih Cevdet Anday 5, Orhan Veli 3 sayfada 

anlatılır. Aynı çalışmada Arif Nihat Asya’ya yarım sayfa, Necip Fazıl Kısakürek’e 4 

sayfa, Mehmet Akif Ersoy’a 3 sayfa, Peyami Safa’ya 5 sayfa, Ömer Seyfettin’e 5 

sayfa ve Ziya Gökalp’e 3 sayfa yer ayrılmıştır.  

Diğer taraftan, İslami eğilimlerin öne çıktığı edebiyat çevrelerinin de 

yayımlarında kendi ilgi alanlarına ağırlık verdikleri görülmektedir. Türkiye Yazarlar 

Birliği tarafından hazırlanan Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı238nın1994 yılı sayısının 

başındaki “Sunuş Yerine” adlı yazıda;  

  

“Resmi ideolojinin kapsamsızlığının anlaşılması/bazı eski bağlılarınca da itiraf 

edilmesi ve bu ideolojiye bağlılık asabiyetinin soğuması bir taraftan yeni ufuklar 

açarken, bu ideolojiye sığınarak her türlü antidemokrat, estetiksiz, üslupsuz fikir, 

davranış ve oluşumun savunulur hale gelmesi kültürel bir yozlaşmaya da yol 

açıyor.”239 

 

denilerek resmi ideoloji ile eseri hazırlayanlar arasındaki farklılığa vurgu 

yapılmaktadır. 

 Çalışmanın ilerleyen sayfalarında İslam dünyasından haberler verilir ve dini 

hayata dair bilgiler aktarılır. Yıllığın “Deneme, Tenkit, İnceleme”240 başlığı altında 

incelenen yazarların, siyasal anlamda, genel olarak dengeli bir dağılımla anıldıkları 

söylenebilir. Ali Fuat Bilkan’ın hazırladığı bu bölümde Ahmet Oktay, Ataol 

Behramoğlu, Mehmet H. Doğan, Selahattin Hilav gibi yazarların eserleri 

tanıtılmaktadır. Caner Arıcı tarafından kaleme alınan “roman” başlığında241 ise 

Adalet Ağaoğlu, Erhan Bener, Buket Uzuner gibi yazarların o yıl yayımlanan 

eserleri hakkında kimi yorumlar yapılmaktadır. Bu başlıklarla beraber şiir bölümünü 

                                                 
237 Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, İki Cilt,  

2003, bs.2. 
238 Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1994, hz. D. Mehmet Doğan, Ankara, Türkiye Yazarlar Birliği  

Vakfı. 
239 A. g. e., Önsöz Yerine. 
240 A. g. e., s. 175. 
241 A. g. e., s. 255. 
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de içine alacak şekilde baktığımızda, genel anlamda oldukça yüzeysel yazıldıkları 

göze çarpan bu yorumların edebi değer taşımadığı hemen fark edilebilmektedir. 

Eserler hakkında yazılan birkaç satırlık yazıların eserlere dair hiçbir ciddi bilgi ve 

yorum içermemesi yıllığın en önemli sorunu olarak görünmektedir. Buna rağmen, 

yıllığın, kısaca da olsa başka çevreleri incelediği, kendi ideolojik bakışını kısmen 

yumuşattığı söylenebilir.  

İslami düşünceyi savunan bir başka örnek ise Suffe Kültür Sanat Yıllığı242. 

1983 yılı sayısının ön sözünde “İslami edebiyat ve sanat faaliyetlerini yansıtmayı 

hedef” edindiği belirtilen çalışmanın, “müslümanların kültürel alanda derlenip 

toparlanmasına vesile”243 olacağı umulmaktadır. Şiir bölümünde “İslamcı-milliyetçi 

şiirde büyük bir gelişmenin olduğu muhakkaktır”244 denildikten sonra bu ideoloji 

penceresinden incelemeler yapılır. “İslamcı şiirin mektebi” olarak görülen Edebiyat 

dergisinin yanısıra, Mavera, Töre, Yönelişler gibi benzer eğilime sahip dergilerdeki 

şiirlere değinilir.      

Necmettin Turinay’ın yazdığı “1982’de Roman ve 1982’nin Romanlarına 

Bakış” başlığını taşıyan bölümde o senenin eserleri incelenir. Bu çerçevede Mustafa 

Miyasoğlu, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Emine Işınsu, A. Günbay Yıldız, Yavuz 

Bahadıroğlu, Tarık Buğra gibi yazarların eserlerine değinilir. Farklı görüşten sadece 

Yaşar Kemal’in ismi Fransa’da aldığı ödül dolayısıyla anılır ama hemen ardından 

Kemal’in romancılığına dair sorunlar dile getirilir.  

Suffe yıllığının ilerleyen sayfalarında Afganistan’ın edebiyatımıza yansıması 

konu edilir. Burada amacın, edebiyattan çok, İslami hareket açısından önemli 

görülen Afganistan olaylarının tekrar hatırlatılması olduğu açıktır. Ayrıca, Suffe 

yıllığı çok geniş bir bölümde İslami yayınevlerinin faaliyetlerini de aktarır.  

Suffe yıllığının Yazarlar Birliği yıllığına göre, edebiyatta çok daha kesin 

çizgiler çizdiği ve kendi görüşlerine uzak olan edebi üretimleri tamamen göz ardı 

ettiği görülmektedir.      

Örneklerden de anlaşılacağı gibi Türkiye’de her siyasi anlayış kendi 

kanonunu oluşturma çabasına girişmiştir. Bu çaba esnasında devlet tarafından 

                                                 
242 Suffe Kültür Sanat Yıllığı 1983, İstanbul, Suffe Yayınları, 1983.  
243 A. g. e., s. 5-6. 
244 A. g. e., s. 41. 
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oluşturulan kanona ve bu kanonun ifade ettiği düşünceye alternatifler ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Temelde İslami ve Marksist düşünceye sahip edebiyat 

çevreleri kendilerini devletten tamamen ayrı görmüş, devletin kanonuna karşılık 

kendi düşüncelerini hâkim kılan, sivil, alternatif bir kanon oluşturmaya 

çalışmışlardır.   

Kimi ana eğilimleri belirleme amaçlı bu çalışmanın ortaya koyduğu veriler, 

Türk edebiyatında kanon konusunun çok daha ayrıntılı incelenmesi gereken bir alan 

olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Türkiye’de vatandaşlar arasında kabul gören 

isimlerin belirlenmesi için sivil alandaki edebi üretim daha derinden incelenmelidir. 

Basılan kitap sayılarının ve çok satılan yazarların belirlenmesi bu türden bir çalışma 

için vazgeçilmezdir.  

Türk ulusal kanonu, ulus devletin yerleşme aşamasında çeşitli biçimlerde 

siyasetin etkisinde kalmıştır. Edebiyatın özerk bir yapı haline gelmesiyle birlikte 

siyaset dışındaki faktörler de kanonun şekillenmesine katkıda bulunmaya 

başlamıştır. 1980 sonrasında ve özellikle 1990’larda ideolojik kamplaşmaların 

Türkiye ve dünyada azalmasıyla birlikte “eğlence”nin edebiyat ve diğer sanatlar 

üzerindeki etkisinin giderek arttığı gözlenmektedir. Popüler eserlerin her geçen gün 

sayıca artması ve daha önce örneği çok az olan türlerde eserlerin Türk edebiyatında 

görülmeye başlanması kanonu da etkilemektedir. Batı’da kanonun sorgulanarak 

popüler edebiyat eserlerinin de bu çerçeveye dâhil edilmesi ya da her türden seçkin 

listenin kaldırılmasına yönelik tartışmalar Türk edebiyatının da önüne gelmiştir. Bir 

başka deyişle popüler edebiyatın tıpkı Batı’da olduğu gibi kanon kapılarını zorladığı 

bir aşamaya geçilmiştir.    

Kanonun Türk edebiyatındaki varlığına dair tartışmalar sürmektedir. 

Konuyla ilgili olarak yazılan çok az sayıdaki yazıda kimi yazarlar kanonun 

olmadığını savunurken kimileri de bu konuda sonuca varmak için henüz erken 

olduğu belirtmektedirler245. Ancak popüler edebiyat cephesinden bakıldığında daha 

net bir durum vardır. Cumhuriyet sonrasında gelişme gösteren akademik alanda 

                                                 
245 Süha Oğuzertem, bir yazısında kanon üzerine yeterince araştırma yapılmadığını, bu aşamada  

söylenecek sözlerin “havanda kanon dövmek” olduğunu belirtir.  Süha Oğuzertem, , 
“Sentetik Bir Salata ya da Fil Hayaleti Olarak Kanon”, Kitaplık, Yapı Kredi Yay., Ocak 
2004, Sayı:68, s. 68. 
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bugüne kadar popüler edebiyat ürünleri ihmal edilmiştir. İkincil edebiyat olarak 

görülen bu türdeki eserlerin çok az bir kısmı üniversitelerde ve liselerde 

okutulmuştur. Dolayısıyla popüler edebiyat söz konusu olduğunda kanonik bir 

seçmenin varlığı net biçimde görülmektedir. Bu bölümde adı anılan yazarların 

kanonla ilişkileri üzerine birçok tartışma yapılabilir. Ancak popüler edebiyatın 

eğitim kurumlarında yeterince ilgi görmediği açıktır. Dolayısıyla popüler edebiyat 

ürünlerinin dâhil edilmediği bir kanondan söz etmek mümkündür.  

Türk edebiyatında kanonun var olup olmadığının daha somut biçimde 

tartışılabilmesi için bu alandaki araştırmaların derinleştirilmesi gerekmektedir. 

Burada yapılan çalışma bu konuya giriş niteliği taşımaktadır. Kanon, kendi başına, 

ayrı bir çalışmanın konusu yapılarak daha detaylı biçimde araştırılmalıdır.  
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2. BÖLÜM 

A. Popüler Edebiyat Kavramı 

Günümüz dünyasının vazgeçilmez yanlarından biri de eğlence endüstrisidir. 

Gelişmişlik farkları olsa da bütün toplumların, kitlesel üretilmiş eğlence biçimlerini 

tükettiği bu dünyada popüler edebiyat her geçen gün maddi gücünü arttırmaktadır. 

Bu gücün yanında sanatsal üretimde popüler edebiyatın etkisinin arttığı, sanatsal 

olana dair geleneksel tartışmaların bir yana bırakılığı yeni bir döneme şahit 

olunmaktadır. Bu dönemde Stephen King’in ilk e-kitabı olan ve 1999’da 

yayımladığı The Plant adlı eseri ilk hafta 152.000 kişi tarafından internetten 

indirilmiş, Riding The Bullet adlı e-kitabından ise ilk beş günde yaklaşık 500.000 

dolar kazanmıştır1. En büyük temsilcisi King olan korku edebiyatının çok farklı 

türlerdeki eserlere nüfuz etmiş, gizemin çözülmesine dayanan ve geleneksel dedektif 

öyküsü planı, Umberto Eco’nun Gülün Adı adlı romanında karşımıza çıkmıştır. 

Sinema gibi bir endüstriyi de arkasına alarak gücünü arttırması nedeniyle 

popüler edebiyatın ne olduğuna yönelik akademik merakın da arttığı 

gözlemlenmektedir. Özellikle 60’lı yıllardan sonra kültürel çalışmalar, yeni 

tarihselcilik, iletişim gibi disiplinler arası (interdisipliner) alanların gelişmesi 

popüler edebiyat araştırmalarına da hız vermiştir.  

Popüler edebiyatın ne olduğu, karşıtı olduğu söylenen edebiyatla birlikte ele 

alındığında daha net ortaya çıkmaktadır. Geleneksel, elit edebi yaklaşımın temelinde 

yer alan yansıtmacı (mimetik) kuram popüler edebiyatın kimliğini gözler önüne 

serecek bir bakışa sahiptir.  

Umberto Eco bu iki anlayışı karşılaştırdığı Kara Korsanın Gözyaşları adlı 

yazısında Aristoteles’ten yola çıkarak iki çizgi ortaya koyar. İlk modelde “öykünün 

sona ermesi seyirci için yeni bir sorunun başlangıcını oluşturur. Gerek olay örgüsü 

gerek kahraman sorunsaldır: kitap sona erdiğinde okur yanıtı olmayan bir dizi 

sorunla karşı karşıya kalır.”2 Bu, Eco’nun “sorunsal roman” adını verdiği yansıtmacı 

anlayıştır.  

 İkinci çizgi ise;  

 

“Tom Jones’tan Üç silahşörler’e oradan da tefrika romanın günümüzdeki 

örneklerine dek uzanmaktadır. Burada olay örgüsü bütün düğümleri çözerek, gerek 

                                                 
1 Clive Bloom, Bestsellers: Popular Fiction Since 1900, New York,Palgrave Macmillan, 2002,s.3. 
2 Umberto Eco, Kara Korsanın Gözyaşları, Adam Sanat: Aylık Sanat Dergisi, sayı 111, Şubat  

1995, s. 49. 
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kendini gerekse okuru rahatlatır. Her şey tıpkı bitmesini arzu ettiğimiz gibi biter. 

…bu ikili seçenek, roman ile “popüler” olarak adlandırdığımız roman arasındaki 

ayrımı belirler… beklentiler bilindikten sonra yazar ya bu beklentilerin karşısında 

ya da beklentiler doğrultusunda yapıt üretecektir. “Popüler” romanı (tefrika roman, 

seri roman) belirleyen nitelik ikinci seçeneği benimsemesidir.” 3 

… 

“Kısacası popüler roman barışa eğilimlidir, sorunsal roman ise okuru 

kendi kendisiyle savaşım içine sokar.”4  

 

Eco, aradaki farkı yansıtmacı eserlerin sorgulayıcılığı, popüler eserlerin ise 

uzlaşmacı yanı ile açıklamaya çalışmaktadır. Kimi edebiyatçılarca popüler romanın 

güçsüzlüğü olarak tanımlanan bu durum aynı zamanda söz konusu edebi anlayışın 

en güçlü olduğu yanıdır. Bahsedilen bu uzlaşımlar popüler eserlerin, birbirinden her 

anlamda farklı milyonlarca insan tarafından tüketilmesini ve bir rahatlama kaynağı 

olarak görülmesini sağlamaktadır. 

Eco yukarıda değinilen yazısında seri üretime dikkat çekerek, bu edebiyatın, 

derinliği olmayan karakterler yarattığını belirtir. Eco gibi, birçok kültür eleştirmeni 

de, birbirine benzeyen, çok sayıda eserin seri imalatla üretilmesini sanatsal 

yaratıcılığa aykırı olarak görmekte, elit sanat yapıtlarının modernist anlamdaki 

tekilliğini ise sanatsallığın ön koşulu olarak kabul etmektedir.  

Popüler eserler seri üretim koşulları nedeniyle, yaşama dair,  birbirinden 

farklı birçok sorunu benzer şekillerde ele aldıkları için ayrı bir eleştiriyle 

karşılaşırlar. Popüler eserlerin dünyevi problemleri basitleştirdiği, dünyayı iyi ve 

kötü, siyah ve beyaz arasında bölünmüş basit bir yapıya indirgediği ileri 

sürülmektedir. Bu indirgeyici anlayışın sonucunda ise verili ideolojinin yeniden 

üretildiği, dolayısıyla edebiyatın, sorgulama ve değiştirme işlevlerinden yoksun 

bırakıldığı söylenmektedir.  

Çalışmamızın ilk bölümde de ifade edildiği gibi ideoloji gibi karmaşık bir 

yapının nerede, hangi koşullarla üretildiği ve kime hizmet ettiği her zaman tartışmalı 

olmuş bir konudur. Burada söylenmesi gereken, popüler edebiyatı üreten kitlelerin 

her zaman ve her durumda edilgen olmadıkları, yaşamlarındaki kültürel biçimlerin 

de sadece yansıtmakla, yeniden üretmekle kalmayıp dönüştürücü etkilerinin de 

görülebileceğine dair bir sorgulamanın gerekli olduğudur. Martin Jordin, Wolfbane 

                                                 
3 A. g. e., s. 49. 
4 A. g. e., s. 51. (Vurgular bana aittir. 
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adlı roman hakkındaki yazısında, eserin, geçerli ideolojik düşünceleri yansıtmaktan 

çok, bir ideolojik pozisyon kurduğunu belirtir5. Bu sözler popüler edebiyat için de 

geçerlidir. Dolayısıyla popüler edebiyat salt edilgin bir ürün değil, kendi başına 

işleme olanaklarına sahip, birçok noktada verili ideolojiden bağımsızlaşabilen bir 

yapıdır. 

Popüler edebiyatın eleştirileri üzerine çeken bir başka yanı ise kaçış ve 

rahatlamaya yönelik etkileridir. “Formülleşmiş edebiyat kaçış ve rahatlama için en 

önemli araçlardan biri”6 olarak görülmektedir. Bireyin dünyayı anlamak yerine onun 

sorunlarından kaçmak ve rahatlamak için popüler edebiyat ürünlerini okuması bu tür 

eserlerin alt/değersiz edebiyat olarak görülmesine neden olmuştur. Ancak insanın 

genel yaşamı düşünüldüğünde kaçış isteğinin en temel dürtülerden biri olduğu, tarih 

ve coğrafyalar değişse bile bu istencin aynı kaldığı görülmektedir. Harry Berger bu 

duruma yönelik şunları söyler: 

 

“İnsanın iki temel ihtiyacı vardır. İlki hayatın karmaşasına ve terörüne karşı 

korunmak için düzen, barış ve güvenlik ihtiyacıdır.  Ancak ikincisi ise birinci ile 

çelişkili bir ihtiyaçtır: İnsan pozitif anlamda kaygı ve belirsizliğe, risk ve çelişkiye 

ihtiyaç duyar.”7 

 

Modernizmin son üçyüz yıllık gelişim çizgisine bakılarak, insan hayatının 

her anını programlayıp belirli mantık sınırları içine hapsettiği göz önüne alındığında, 

özellikle Batılı ülkelerde yaşayan bireylerin, yani popüler edebiyatın en büyük 

tüketici kitlesinin, kaçma isteği daha anlaşılır olmaktadır.  

Formüle bir eseri okuma süreci okuyucuya öncelikle gerilimin zevkini verir. 

Ayrıca eserin kurmaca bir dünyada geçtiğini bildiğinden, okuyucunun kendi 

hayatına yönelik güvenlik duygusu pekişir. Böylece popüler eser okuyucunun 

gündelik hayatın sorunlarından kaçmasının en kolay yollarından biri haline gelir. 

Popüler edebiyat ürünlerini tüketmek okuyucuya bazı hazlar verdiği gibi, bu 

eserleri inceleme nesnesi yapanlara da toplumsal yapı hakkında önemli bilgiler 

                                                 
5 Martin Jordin, Contemporary Futures: The Analysis of Science Fiction,  Christopher Pawling (ed.)  

Popular Fiction and Social Change, London, Macmillan Publishers, bs. 2, 1985 içinde, s.  
70.   

6 John G. Cawelti, Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular  
Culture, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1976, s. 10. 

7 Harry Berger, Jr., Naïve Conciousness and Culture Change: An Essay in Historical  
Structuralism, Bulletin of the Midwest Modern Language Association, 6, no.1 (Spring, 
1973) s. 35'ten aktaran Cawelti, a.g.e. , s. 16. 
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verebilmektedir. Her kültürel ürün gibi popüler edebiyat eserleri de içinde 

yapılandıkları toplumsal ortam ve bu ortamın değişimine dair önemli bilgiler 

edinilmesine yardımcı olabilir. Günümüzde tarihe ve topluma yönelik çalışmaların 

disiplinler arası yapıldığı, yaşamın her parçasının diğerleri ile ilişkileri çerçevesinde 

incelendiği göz önüne alındığında, milyonlarca insanın ilişkilendiği ve büyük bir 

endüstri hali gelmiş olan popüler edebiyatın değeri daha iyi ortaya çıkmaktadır.  

Popüler edebiyatın tarihsel gelişimi incelendiğinde sosyal, kültürel ve 

ekonomik alanlardaki her değişimi yansıttığı görülmektedir. Bu değişimle beraber 

popüler edebiyat da kendi içinde gelişmiş ve evrimleşmiştir. Popüler edebiyat 

türlerinin ortaya çıkışı, kendi aralarındaki etkileşimleri dünyadaki birçok 

değişiklikle paralel olmuştur.   

18. yüzyılda İngiltere’de endüstri devriminin başlaması yaşamın her alanını 

olduğu gibi edebiyatı da etkilemişti. Diğer mallar gibi kâğıdın da ucuza imal 

edilmesi kitabın ucuz bir mal olarak piyasada daha fazla tüketilmesinin önünü 

açmıştı. Kitabın çok fazla tüketilen bir mal haline gelmesi, üreten kişilerin bu 

sektörden ciddi paralar kazanmasını sağlamıştı. “18. yy. bir yazarın yazdıklarıyla 

geçinebildiği bir dönem olması anlamında moderndi8.” Sektördeki kârlılık, her 

geçen gün daha fazla insanın bu çevrelerde iş aramasını kolaylaştırmıştı. Bu 

yüzyılda ve devamında yazar gerçek bir yatırımcı kimliği kazanmaya başlamıştı9. 

Bu gelişmelere paralel olarak, basılan kitap sayısı her geçen gün artmaktaydı.  

Aynı dönemde yani 19. yüzyılda Batı Avrupa’da okuma yazma oranlarının 

da hızla yükseldiği görülmekteydi. “İngiltere’de 1896 ila 1900 arasında erkeklerin 

%3’ü ve kadınların da %4’ü okuma yazma bilmiyordu. 1907’de ise bu rakamlar her 

iki cins için de % 2 ye,1914’te ise %1 e düşmüştü.”10 Okuryazar olan bireyler 

okuyacak materyaller aradıkları için bu durum doğrudan kitap piyasasına yansımıştı. 

Kitap fiyatlarının düşmesi ve okuryazarlıktaki artışla birlikte sayıları artan 

okuyucu kitlesinin beğenilerine hitap edecek malların-eserlerin üretilmesi sorunu 

ortaya çıkmıştı. Daha önceki yüzyıllarda İncil ve diğer dini eserler yayıncılık 

piyasasının temel ürünleri iken, artık dinin gerilemeye başlaması nedeniyle 

bireylerin dünyevi zevkleri daha fazla önem kazanmaya başlamıştı. Her birey aynı 

                                                 
8 Leo Löwenthal, Literature, Popular Culture, and  Society, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall  

Inc., 1961, s. 55. 
9 Clive Bloom, Bestsellers: Popular Fiction Since 1900, New York, Palgrave Macmillan, 2002, s.  

10. 
10 A. g. e., s. 29. 
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metinleri okumak istemiyordu. Kitap tüccarları da gelişen, farklılaşan bu yeni piyasa 

koşullarına uyum sağlamak için her türde edebiyat eserini piyasaya sürüyor, 

bunların toplum tarafından ne ölçüde tüketildiğine bağlı olarak üretimi 

yönlendiriyorlardı. 

Özellikle kâğıt kapaklı ucuz kitapların basılmaya başlanması kitap 

endüstrisinde bir devrim yaratmıştı. Bu sayede kitap fiyatları daha da düşmüş, on 

cent gibi düşük bir fiyattaki bu eserler tüm Avrupa ve ABD’de yaygın bir tüketici 

kitlesi bulmuştu. ABD’de “Dime Novel”, Avrupa’da ise “Paperback” adıyla anılan 

bu ucuz eserler popüler edebiyatın gelişip kitleler tarafından sevilmesinde baş rolü 

oynamışlardı.  

Ucuz roman (Dime novel) terimi ilk olarak ABD’de Irwin P. Beadle adlı bir 

yayınevi sahibi tarafından kullanılmıştı. Beadle 1860 yılında bastığı kağıt kapaklı 

ucuz kitap serisine Beadle’s Dime Novels adını vermişti. Ann Stephens tarafından 

yazılan Malaeska, the Indian Wife of the White Hunter isimli eser ilk ucuz 

romandı11. Beadle’ın ticari başarısını gören başka yayınevleri de aynı eserlerden 

basmaya başlayınca bu metinlerden onbinlerce üretilmeye başlanmıştı. Bu alanda 

eser veren Edward S. Ellis, Harrie Irving Hancock, W. Bert Foster, William G. 

Patten, Edward Stratemeyer gibi yazarlar ciddi başarılar elde etmişlerdi12.  

Konu olarak ucuz romanlar, haydutları, dedektifleri, aşık genç kızları, 

westernleri, her türden kötü adamları, madencilerin hikayelerini ve 19. yüzyıl 

Amerika’sında akla gelebilecek hemen her konuyu ele alan eserlerdi. 

Ucuz romanın en önemli etkisi yeni ortaya çıkan kimi edebi türlere yaşama 

şansı vermesiydi. Geleneksel edebi türlerin yanında western ve dedektiflik 

hikâyeleri gibi yeni türler bu sayede toplum tarafından benimsenmiş, edebiyat 

dünyası içindeki yerlerini giderek sağlamlaştırmışlardı. 

Genel olarak bakıldığında yeni türlerin de eski türlerden ödünç alınan bir 

takım öğelerle kurulduğu göze çarpar. Türlerin gelişimine dair yapılacak bir 

inceleme eski ile yeni arasındaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu göstermektedir. 

                                                 
11 Edward T. LeBlanc, A. Brief History of Dime Novels: Formats and Contents, 1860-1933, Larry E.  

Sullivan – Lydia Cushman Schurman (eds.), Pioneers, Passionate Ladies, and Private 
Eyes: Dime Novels, Series Books, and Paperbacks, New York-London, The Haworth 
Press Inc., 1996, s. 13. 

12 John T. Dizer, Authors Who Wrote Dime Novels and Series Books, Larry E. Sullivan – Lydia  
Cushman Schurman (eds.), Pioneers, Passionate Ladies, and Private Eyes: Dime Novels, 
Series Books, and Paperbacks, New York-London, The Haworth Press Inc., 1996, s. 73.  
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Rus biçimci Viladimir Propp’un halk masalları üzerine yaptığı araştırmalar 

geleneksel türlerin modern türlere etkilerini açık biçimde ortaya koymuştur. Propp 

1928 yılında yaptığı araştırmada masalların hangi aşamalardan geçtiğini ve 

karakterlerin temel fonksiyonlarının neler olduğunu açıklar. Propp, araştırmasında 

masal karakterlerinin eylemlerini 31 fonksiyonla tarif eder13. Eserlerde 

kahramanların ve kötülerin yaptıkları eylemler bu fonksiyonların sırasına göre 

şekillenir. Örneğin kahramanın temel görevlerinden biri başı belada olan kadın 

kahramana yardım etmektir. Erkek kahramanı harekete geçiren temel güçler 

ailesinin intikamı, bir kadına duyulan aşk gibi duygulardır. 

Modern popüler eserler bu unsurlar dikkate alınarak incelendiğinde eski 

mitlerle bağlantıları daha iyi ortaya çıkmaktadır. Eski mitlerdeki kahramanlar 

modern kahramanların oluşturulmasına öncülük etmişlerdir. Masallardan alınan 

elementlerin niteliği bu gelişimin doğasını ortaya koyar14. 

İyi ve kötü karşıtlığı geleneksel hikâyelerdeki en temel ayrımlardandır. Bu 

ayrım yüzyıllardan beri değişmeden edebi ürünleri şekillendirir. Biz, geleneksel 

masal dinleyicileri veya modern, popüler edebiyat okurları, iyilerin her zaman 

kazanacağını biliriz ancak bizim için merak unsuru olan nokta bunun nasıl 

gerçekleşeceğidir.  

 

“Bu eserlerde temel ahlaki fantezi ölüme karşı zaferdir. … Westernde kanunsuzluğa 

ve adaletsizliğe karşı zafer, casus öykülerinde ulusun korunması, savaş hikayesinde 

korkunun alt edilerek düşmanın yenilmesi. Kahramanların kişileştirilmesi farklı 

kültürel motiflere ve temalara bağlı olmakla birlikte temelde kahramanın iki şekilde 

çizildiği görülür. Süper kahraman ve içimizden biri.”15 

  

Eski mitler, modern popüler ürünlerde belirli formüllerle şekillenmiştir. 

Formül genel bir yapıyı ifade etmektedir. Zaman içinde belirli bir standarta sahip 

olan bu formüller, evrensel olan mitlere göre daha sınırlı bir yapı oldukları için aynı 

zamanda belirli kültürel gelenekleri ortaya koyarlar.  Dolayısıyla “westernler belirli 

kurguya, karakterlere, ve sınırlı hareket türlerine sahiptir. Örneğin Batı’nın 

sınırlarında, sosyal düzenin bozuk olduğu bir tarihte geçmeyen ve belirli biçimlerde 

ilerlemeyen bir eser western olamaz. Gizemli bir suçun çözümüne dayanmayan bir 
                                                 
13 Bu fonksiyonlar için bkz.: Arthur Asa  Berger, Popular Culture Genres: Theories and Texts,  

Newbury Park, California, Sage Publications, 1992, s. 16. 
14 Bu bilgi için bkz. A. g. e., s. 37. 
15 John G. Cawelti, a. g. e., s. 40. 



 123 

metin dedektif hikâyesi olamaz.”16 Bu noktada kötülerle savaşan kovboy ile ortaçağ 

hikâyelerinin vazgeçilmezlerinden olan şövalye arasındaki benzerlik dikkat 

çekicidir. 

Kültürel biçimler dışında formülün en önemli unsurlarından biri de 

basmakalıp tiplerin oluşturulmasıdır. Klasik dedektif öykülerinde dedektifin 

mantıklı, diğer karakterlerden daha ince bir zekâya sahip olması gerekir. Zeki 

dedektif günlük hayatında ise “kendine has” (eccentric) özelliklere sahiptir. 

Sherlock Holmes’in sıra dışı alışkanlıkları gibi. Buradaki önemli nokta, 

formülleşmiş karakterin çok karmaşık bir yapıda çizilmemesi gerektiğidir.  

Formüller kültürlere göre kimi değişiklikler gösterebilmektedir. Hitap edilen 

toplumun geleneksel yaşam biçimleri ve eserden beklentileri formülü bu anlamda 

şekillendirir. Amerikan ve İngiliz casus hikâyelerinin farklı oluşunun nedeni içinden 

çıktıkları kültürel yapılardır. 

Formüle edebiyat türlerinin 1920’lerden itibaren iyice netleştiği 

görülmektedir. Türlerin belirlenmesinde okuyucu ilgileri belirleyici olmuştur. 

Edebiyatın kategorik olarak isimlendirilmesi okuyucuların bunlara daha kolay 

ulaşmasını sağlıyordu. Yayınevleri ise müşterilerin belirli konulardaki beklentilerini 

hesaba katarak üretim yapıyor, bu sayede riski azaltıyorlardı. Kategorileşmiş 

edebiyat, müşteriye aradıklarını bulma garantisi vermekteydi. Belirli bir alana ilgi 

duyan bütün okurlar o alanın yeni eserlerini takip ettikleri için ayrı bir reklâma 

gerek kalmıyordu. Okur kitap evine gidip polisiye romanları sorduğunda hemen bu 

başlıktaki eserlerin yeri rahatlıkla gösteriliyor, müşteri de bunlardan birini 

seçebiliyordu.  

 Kategorik edebiyat, yazarlar için de birçok kolaylık sağlamaktadır. Her 

formülün önceden belirlenmiş olan yapısına uyarak çok sayıda eseri üretmeleri 

mümkün olabilmektedir. Bu yöntem özellikle romans türünde Barbara Cartland gibi 

kadın yazarların onlarca romanı birkaç ayda üretebilmesini sağlayabilmektedir. 

Türlerin gelişimine bakıldığında zamana yayılan ve çok sayıda değişikliklere 

neden olan bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde popüler edebiyat türlerinin 

genel başlıklarının yanında çok sayıda alt türlere sahip oldukları görülmektedir.  

Geleneksel edebi türlerden olan epik,  pastoral,  trajedi ve komedi, zaman 

içerisinde yerlerini yeni türlere bırakmıştır17. Modern popüler ürünlerden olan 

                                                 
16 John G. Cawelty, Mystery, Violence, and Popular Culture, Madison, Wisconsin, The University  

of Wisconsin Press, 2004, s. 9-10. 
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romans, gotik, dedektif gibi türler ise 18. yüzyıldan itibaren şekillenmeye 

başlamıştır. Romans ve dedektif öyküleri birbirine çok benzeyen formüllerle 

üretilirken, bilim kurgu ve gotik edebiyat formüllere daha az sadık kalmıştır. 

17 ve 18. yüzyıllar boyunca romanslar ve gotik edebiyat türü edebiyata 

hâkimken, 19. yüzyıl sonunda ortaya çıkan ve giderek daha çok sevilen dedektif 

öyküleri ve bilim kurgu bu türlere rakip olmuşlardır. Aynı dönemde westernler 

büyük ilgi görmüştür. 19. ve 20. yüzyıllar gotik türünün kendi adıyla ortadan 

kalktığı ve diğer türler içinde yer aldığı bir dönem olmuştur. Ayrıca bu tarihten 

itibaren gotik edebiyat, modern korku-gerilim türüne evrilmiştir. Westernler ise 

özellikle sinema endüstrisinde etkilerini uzun yıllar devam ettirmiş ancak romanda 

eski ağırlıklarını yitirmişlerdir. 

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte devletlerin birbirleri hakkında bilgi 

toplamak amacıyla modern casusluk şebekeleri kurmaları popüler edebiyata da 

yansımış casus öyküleri giderek daha fazla yazılmaya başlamıştır. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında havacılığın hem askeri hem de sivil alandaki 

gelişimi bu yöne olan toplum ilgisini arttırmış, havacılık öykülerinin çok miktarda 

yazılmasına neden olmuştur.  

1960 ve 70’li yıllarda kadın romansları büyük bir çıkış yapmış ve suç 

öyküleri ile beraber en çok tüketilen eserler haline gelmişlerdir.  

Görüldüğü gibi zaman içerisinde kimi türler yeni türlerin içinde erirken kimi 

yeni türler de etkilerini giderek arttırmıştır. Çağımızda her geçen gün türlerin daha 

fazla melezleştikleri gözden kaçmamaktadır. Türlerin okur çevreleri şimdiye kadar 

birbirinden farklılaşabilirken, son dönemdeki bu melez eserler okuyucu kitlelerinin 

de değişmesine veya yeniden şekillenmesine yardımcı olmuştur. Çocuklara hitap 

eden Harry Potter, macera, gizem ve eğlence unsurları nedeniyle büyüklerin de 

merakla okuduğu bir eser haline gelmiştir. Benzer şekilde, Kuzuların Sesssizliği adlı 

eser hem polis prosedürlerini hem de gotik dehşeti içinde barındıran melez bir 

eserdir18.  

Popüler edebiyat üzerine yapılan bir araştırmanın en önemli sorunlarından 

biri tür isimlerinin belirlenmesidir. Bu isim belirleme işlemi türün özelliklerini 

ayrıntılı biçimde ortaya koyabilmek açısında önemlidir. Ancak tür isimlerinin 

                                                                                                                                         
17 Scott McCracken, Pulp: Reading Popular Fiction, Manchester and New York, Manchester  

University Press, 1998, s. 12. 
18 Clive Bloom, Bestsellers: Popular Fiction Since 1900, New York, Palgrave Macmillan, 2002, s.  

101-106. 
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ülkelere, yayınevlerine ve hatta kütüphanelere göre değişiklik göstermesi ve kimi 

zaman bir türün içinde farklı türlerin özelliklerinin bulunması nedeniyle böylesi bir 

çalışmada, popüler edebiyat alanına mümkün olduğunca genel bakmak 

gerekmektedir. Bu amaçla bizim araştırmamızda popüler edebiyat türlerinden gotik, 

romans, western, suç ve dedektif, bilim kurgu ve fantastik başlıkları incelenecektir. 

Kimi durumlarda, ağırlığını hissettiren bazı alt türler hakkında bilgiler verilecektir. 

Dünya edebiyatındaki bu türlerin anlatımından sonra Türk edebiyatına geçtiğimizde 

ise ülkemizde yazılmamış olan western başlığı dışarıda bırakılacaktır. Ayrıca Türk 

edebiyatında belirgin olan tarihsel macera romanları ayrı bir başlık altında 

incelenecektir.    

Edebiyat ürünleri içerisinde popüler edebiyat kapsamına girebilecek çok 

sayıda örnek vardır. Herhangi bir türe girmeyen ancak konu ve işleyiş biçiminden 

yola çıkılarak “popüler edebiyat” olarak adlandırılan eserlerin tamamının 

incelenmesi neredeyse imkânsızdır. Sayı fazlalığı yanında, bu tür eserlerin belirli bir 

türe girememesi, onlara yönelik edebiyat incelemesinin teknik meselelerin ötesine 

geçemeyeceği ortadadır. Bu nedenle çalışmamızda Batı’da olduğu gibi popüler 

edebiyat türleri içerisindeki en önemli türler inceleme konusu yapılacaktır. Bir türün 

belirgin özelliklerini göstermeyen romanlar ise bu çalışmanın dışında tutulacaktır. 

 

1. Bilim Kurgu Romanı 

 Bilimsel gerçeklere aykırı olmadan geleceğe dair olayların edebi bir dille 

anlatıldığı eserlere bilim kurgu adı verilmektedir. 

Bilim kurgu, kimi yazarlarca hayalet hikâyelerinden uzay yolculuğuna kadar 

geniş bir alanı içerecek şekilde tanımlansa da türü giderek belirsizleştirmesi 

nedeniyle bu genişlikteki bir tanımlama doğru değildir. Özellikle klasik dönem 

bilim kurgu eserleri geleceğe dair bilimsel, teknolojik gelişmeleri öne çıkarırken 

günümüzdeki bilim kurgu edebiyatı gelecekteki yaşam biçimleri ile insan ilişkileri 

üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Diğer türler gibi bilim kurgu da kendisi 

dışındaki türlerden alıntılar yapıp zenginleşerek ve teknolojinin yanında, insani 

bilimleri de yakından takip ederek yoluna devam etmektedir. 

Scott McCracken’e göre bilim kurgu dört dönemde incelenebilir. İlk dönem 

19. yüzyıl ve öncesindeki yolculuk ve fantezi tarzlarını içerir. İkinci dönem 19. 

yüzyıldaki endüstri devrimiyle birlikte gelişen reaksiyonları işler. Üçüncü olarak 19. 

yüzyıldan 20. yüzyıla kadar aydınlanmacı anlayışın tüm toplumu sardığı dönemin 
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bilim kurgu edebiyatı gelir. Dördüncü ve son dönem ise 20. yüzyıl ve sonrasındaki 

postmodern düşünüşün etkilediği bilimsel anlayışın edebiyata yansımasıdır19. 

Bilim kurgunun ilk dönemi incelendiğinde kendi başına bir tür olmadan önce 

yolculuk edebiyatından yoğun biçimde etkilendiği görülür. 16. yüzyılda coğrafi 

keşiflerin yapılması ve ardından bilimsel-teknolojik gelişmelerin artması insanların 

yeni topraklardaki yaşamın şekillenmesine yönelik hayallerini süslemeye başlamıştı.  

Thomes Moore, Ütopya adlı eserini Amerika’ya yapılan yolculuklardan esinlenerek 

yazmıştır. Yeni topraklara yönelik kurulan ütopyalar yeni toplumsal yapıları 

düşlerken bilim kurgu edebiyatı da yeni hayatı şekillendirecek olan fikirlerini dile 

getirmeye başlamıştı. Bishop Godwin’in Man in the Moon (1656), Cyrano De 

Bergerac’ın Voyages to the Moon and Sun (1656) adlı eserleri, dünya ile yetinmeyip 

dünya dışına yapılan seyahatleri dile getirmekteydiler. 

Gotik edebiyat bölümünde anlatıldığı gibi Mary Shelley’in Frankenstein adlı 

eseri, içerisindeki korku unsurları ile birlikte bilimsel öngörüleri de içerdiği için 

kimi araştırmacılarca bilim kurgunun gerçek öncüsü olarak görülmüştür. 

Bilim kurgu türünü gerçek anlamda başarıya kavuşturan yazar ise Jules 

Verne’dir. İlk romanı 1863’te yayımlanan Five Weeks in a Baloon adlı eseridir. 

Bunun başarısından sonra  Journey to the Centre of the Earth (1864) ve From the 

Earth to the Moon (1865) adlı eserleri piyasaya sürülmüştür. 20000 Leagues Under 

the Sea (1869), Around the World in Eighty Days (1873) adlı eserleri neredeyse tüm 

dillere çevirilen Jules Verne seksenden fazla roman yazmıştır. Büyük bir hayran 

kitlesi kazanan Jules Verne’in eserleri Tanzimat sonrası dönemden Cumhuriyete 

kadar Türkçe’ye en çok çevirilen eserlerden olmuştur. 

Amerika’da Edward Bellamy’nin Looking Backward, 2000-1887 adlı eseri 

büyük bir satış rakamı ile karşılaşınca bilim kurgu türü de yerini sağlamlaştırmıştır.  

İngiltere’de ise H. G. Wells Time Machine (1895), The Island of Dr. Moreau 

(1896) The Invisible Man (1897) ve War of the Worlds (1898) gibi daha sonra çizgi 

roman ve sinemaya da uyarlanan eserleri ile bilim kurgu alanında çok önemli eserler 

vermiştir.  

1920 ve 1940 yıllar bilim kurgu türünün tüm dünyada çok popüler olduğu 

yıllar olmuştur. Bu dönemde “the big tree” olarak adlandırılan Robert A. Heinlein, 

Isaac Asimov ve A. E. Von Vogt bilim kurgunun gerçek başarısını sağlamışlardır.  

                                                 
19 Scott McCracken, Pulp: Reading Popular Fiction, Manchester and New York, Manchester  

University Press, 1998, s. 103. 
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Isaac Asimov’un kendisine büyük hayran kitlesi kazandıran Vakıf dizisi 

1951’den itibaren yayımlanmaya başlanmıştır. Yedi cilt olan Vakıf dizisi ile birlikte 

1951 tarihli The Stars Like Dust, 1957’deki Earth is Room Enough, 1976 yılında I 

Robot, 1990’da Nemesis adlı eserleriyle bilim kurgunun en önemli isimlerinden biri 

haline gelmiştir. 

Asimov, özellikle robotlar hakkındaki yazdıkları ile bu türden insansı 

makinaları bilim kurgunun en önemli aksesuarlarından biri yapmıştır. 

Robotlar hakkında koyduğu kurallar bilim kurgu eserlerinin sonraki 

dönemlerde de sıkça kullandığı yasalar haline dönüşmüştür. Bu kurallar şunlardır: 

 

“1- Bir robot, insan yaşantısına asla kast edemeyeceği gibi, etkisiz kalmak yoluyla 

bile olsa, bir insanı, karşı karşıya kaldığı tehlikeyle yapayalnız bırakmaz. 2- Birinci 

kuralla çelişkili olmamak koşuluyla, verilen bütün emirleri yerine getirmekle 

yükümlüdür. 3- Bir robot, kendi öz varlığını korumak için, birinci ve ikinci kuralla 

çelişkili olmayan her türlü yola başvurabilir.”20 

 

Bir başka önemli isim olan Robert A. Heinlein Puppet Masters (1951), Lost 

Legacy  (1941), Red Planet (1949)  adlı eserleriyle tanınmıştır. Red Planet’te Mars 

gezegenine yerleşen insanların dünyadaki yöneticiler tarafından kendi çıkarları için 

kullanılmasını anlatan Heinlein, romanına Marslıları da ekler. İnsanlar ve Marslılar 

birbirlerinin yaşamlarına karışmadan yaşamayı öğrenmişlerdir.  

Do Androits Dream of Electric Sheep (1968) adlı eserinin sinema versiyonu, 

gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmi seçilen Philip K. Dick, bu eserinde insani 

özellikler kazanan robotların maceralarını anlatmaktadır. Nükleer savaş sonrasında 

hayvanların hemen hemen tamamı ölünce insanlar robot hayvanlar beslemeye 

başlarlar. Ancak bu robotlardan bazıları insanlara zarar vermeye başlayınca yok 

edilmeleri için polisler devreye girer ve robotlarla insanlar arasında kovalamaca 

başlar21. 

Bilim kurgu türünün önemli yazarlarından olan Arthur C. Clarke A Space 

Odyssey (1951), 2010 Odyssey Two, 2061 Odyssey Three ve Rama serisi ile 

tanınmıştır.  

                                                 
20 Mustafa Yelkenli, Öteki Dünyalı: Bilimkurgu Dünyasına Gizemli Bir Yolculuk, İstanbul,  

Çiviyazıları Yay., 2000, s. 79-80. 
21 A. g. e., s. 155-156. 
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1948 yılında BBC’nin hazırladığı bir yarışma için yazdığı öyküsü reddedilen 

Clarke, bu eserini 1951 yılında  “Story Fantasy” adlı dergide yayımlamış ve film 

daha sonra Stanley Kubrick tarafından sinemaya aktarılınca büyük ün kazanmıştır. 

1972 yılında yayımlanan Rendez-Vous With Rama adlı romanı ile bilim kurgu 

alanındaki bütün ödülleri alan Clarke bu eserinde uzayda kendi halinde dolaşan ve 

biyolojik robotların yönettiği Rama gezegenini ve onu inceleyen insanları anlatır.  

1950’lerden başlayarak bilim kurgu türünün önemli yazarları arasına giren 

diğer isimler ve eserleri ise şunlardır: Ray Bradbury,   Fahrenheit 451 (1953), The 

Illustrated Man (1953); Stanislaw Lem, Solaris (1961), Eden (1989), Sledztwo 

(1964); Alfred Bester, Demolished Man (1953), The Stars My Destination (1956). 

1950’lerdeki bilim kurgunun bir başka dikkat çekici yönü ise soğuk savaşın 

bu eserlerde kendisini göstermesi idi. Başka dünyalardan gelen canlıların dünyayı, 

tabii özellikle de ABD’yi işgal etmesini anlatan bilim kurgu eserleri, isim vermeden 

Sovyet tehlikesini anlatıyorlardı. Yabancı yaratıklar (Alien) tehlikesi, soğuk savaş 

sonrasında da sıkça işlenerek bilim kurgunun alt türlerinden birini oluşturmuştur.  

Soğuk Savaş’ın yarattığı nükleer savaş korkusu ise bilimsel gelişmelere 

yönelik şüpheci yaklaşımları yoğunlaştırmıştır. 1960’lı yıllarla birlikte bilime 

duyulan şüphe Yeni Dalga (New Wave) adlı bilim kurgu akımının doğmasına neden 

olmuştu. İngiltere’de yayımlanan “New Worlds” adlı dergi aracılığıyla geniş 

kitlelere sesini duyuran bu akım, saf teknolojik gelişmeler yerine sosyoloji ve 

psikoloji gibi diğer bilimleri ele alan bir tarz yaratmıştı. Bu türün önemli yazarları 

arasında J. G. Ballard, Brian Aldiss ve Michael Moorcock ve Amerika’dan da John 

Sladek, Thomas Disch, Samuel Delaney ve Harlan Ellison gibi isimler vardı22.   

Bilim kurgunun özellikle 1930’larda çok popüler olan ve sonra da ürünler 

verilen bir alt türü de Uzay Serüvenleri’(Space Opera)dir. Uzay gemilerinde, uzayda 

değişik yerlerde geçen ve kimi zaman yabancı canlıları da içeren bu tür özellikle 

sinema sayesinde büyük bir başarı yakalamıştır. 1970’lerde çekilen Star Wars adlı 

seri sinema filmleri edebiyatın yaratıcılığının diğer sanatlara yansımasının en iyi 

örneklerinden olmuştur.  

1980’li yıllarda bilgisayarların gelişimi, bilim kurgunun alt türü olan 

Siberpunk(Cyberpunk)’un ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu türdeki eserlerde 

bilgisayarların, internetin ve diğer teknolojik aygıtların neden olabileceği felaketler 

                                                 
22 Adrian Mellor, Science Fiction and the Crisis of the Educated Middle Class,  Christopher Pawling  

(ed.) Popular Fiction and Social Change, London, Macmillan Publishers, bs. 2, 1985 
içinde, s. 28.   
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anlatılmaktaydı. Örneğin Dean Koontz’un Dark Rivers of the Heart (1994) adlı 

eserinde lazer silahlara sahip uyduların yarattığı dehşet anlatılırken, Clive Barker’ın 

Everville’inde (1994) şeytani güçler, her yerden bilgi toplayan bir bilgisayar ağı ile 

takip edilmekteydi23.   

William Gibson’ın çok ödüllü romanı Neuromancer (1984) bu türün önemli 

örneklerindendir. Yazarın diğer romanları Count Zero (1986) Mona Lisa Overdrive 

(1988) ile cyberpunk üçlemesi oluşturmaktadır24.  Türün diğer önemli yazarları John 

Shirley, Lewis Shiner, Rudy Rucker, Pat Cadigan’dır.  

Bilim kurgunun modern alt türlerinden biri de insansı robot (Cyborg) 

romanları idi. Bu eserlerde insansıların, insansı özellikleri ile evrende kendilerine ait 

bir dünya kurmak isterlerken insanlarla çatışmaları konu edilmektedir. Söz konusu 

çatışma ortamı, insansıların ve dolayısıyla benzeri oldukları insanların kimlik 

sorunlarının da işlenmesine vesile olmuştur. 

 

2. Fantastik Roman 

Fantastik sınırları uzun zaman belirsiz kalmış bir türdür. Metnin gerçeklikle 

ilişkisinin nerede başlayıp nerede bittiği her zaman tartışmalı olduğu için fantastiğin 

hangi metinleri içine aldığı da uzun zaman sorgulanmıştır. Örneğin Erik Rabkin’e 

göre fantastik, halk masallarından dedektif hikâyelerine kadar çok geniş bir alandan 

oluşmaktadır. Bu yüzden de tek başına bir tür olarak adlandırılması zordur.25 

Fantastik türünü bu kadar geniş düşündüğümüzde Rabkin haklı görünmektedir. 

Böylesi bir bakış, türe, gotik edebiyat ürünlerini, Kafka’nın Metamorfoz’unu ya da 

Shelley’in Frankenstein’ını da dâhil etmektedir. Dolayısıyla sınırlar iyice 

belirsizleşmektedir. Bu durumu ortadan kaldırabilmek için belirli kriterler 

oluşturulmalı ve fantastik tekrar değerlendirilmelidir.  

Fantastik edebiyata dâhil edilen türlerin başında gotik gelir. Gotik edebiyat 

ilk oluşumundan itibaren arzu ve dehşetin birlikteliğine dayanmaktadır. Sapkın 

şehvet ve şiddetin yol açtığı yıkım ile ardından kurulan düzen gotik edebiyatın 

                                                 
23 Scott McCracken, Pulp: Reading Popular Fiction, Manchester and New York, Manchester  

University Press, 1998, s. 124. 
24 Claire Sponsler, William Gibson and the Death of Cyberpunk, Robert A. Latham- Robert A.  

Collins (eds.) Modes Of Fantastic, Selected Essays from the Twelfth International 
Conference on the Fantastic in the Arts, Westport, Connecticut-London, Greenwood 
Press, 1995, s. 47. 

25 Eric S. Rabkin, The Fantastic in Literature (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976),  
117-118’den aktaran Jacqueline Howard, Reading Gothic Fiction: A Bakhtinian 
Approach, Oxford, Clarendon Press, 1994, s. 37. 
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temelidir. Oysa fantastik edebiyat geleceğe dair umudu içermektedir. Gotik 

edebiyatta korku en temel duygulardan biri olarak sürekli tekrarlanırken, fantezi 

türü, olumlu bir arzunun yaşamın şimdi ve geleceğine hâkimiyetini işler. Dolayısıyla 

gotik ve fantezi türleri temelde ayrı yönlerde ilerlemektedirler. 

Fantastiğin tanımı zaman içerisinde değişmiştir. Kimi yazarlar 

“olağanüstü”ye dair eserlerin tamamını fantastik olarak adlandırırken türün alanını 

yukarıda belirtildiği şekilde genişletirler. Buna karşı çıkan ve “olağanüstü”nün 

yerine belirsizliği, karasızlığı getiren Todorov farklı bir yaklaşım ortaya koyar. 

Todorov’a göre bir esere fantastik diyebilmemiz için onun gerçekliğinden 

şüphe etmemiz gerekir. “Gerçek mi, yanılsama mı” şeklindeki ikilem fantastiği 

oluşturan temeldir.  

 

“Fantastik bu kararsızlık süresinde yer alır: Yanıtlardan herhangi birisini seçtiğimiz 

anda fantastikten uzaklaşarak komşu bir alana, ya tekinsiz ya da olağanüstü türlerin 

alanına girmiş oluruz. Fantastik, kendi doğal yasalarından başka yasa tanımayan bir 

öznenin görünüşte doğaüstü bir olay karşısında yaşadığı kararsızlıktır.”26 

 
Todorov sanat ve edebiyattaki fantastiğin yerini daha iyi belirleyebilmek için 

aşağıdaki şemayı önerir ve sonrasında onu yorumlar: 

 
 

“ 
S

”Saf fantastik bu şemada tekinsiz-fantastik ile olağanüstü fantastiği birbirinden 

ayıran orta çizgide gösterilebilirdi: bu çizgi, iki komşu alan arasında sınır olan 

fantastiğin doğasına uymaktadır.”27 

 

 

Vijay Mishra’nın belirttiği gibi Todorov’un tanımlamasındaki sorun ideal bir 

okuyucuya göre kurulmuş olmasıdır28. Todorov, fantastik metinlerin okuyucuda 

uyandıracağı etkinin ne olacağını tahmin etmeye çalışır. Burada sorun bir metnin her 

okuyucuda aynı etkiyi bırakmamasıdır. Bir okuyucunun kararsızlık içinde kalması 

diğer okuyucu için geçerli olmayabilir. Dolayısıyla bir okur için “fantastik” diye 

tanımlanabilecek bir eser diğeri için aynı anlama gelmeyebilir. Sonuçta metinle 

                                                 
26 Tzvetan Todorov, Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım, İstanbul, Metis Yay. 2004, s. 31 
27 A. g. e., s. 50. 
28 Vijay Mishra, The Gothic Sublime, Albany, State University of New York Press, 1994, s. 12.  
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yüzleşme süreci Todorov’un beklentilerine uymayan sonuçlar ortaya koyabilir. Bu 

gibi nedenlerle Todorov’un fantastik tanımlaması sorunlar yaratmaktadır. 

Todorov’un fantastik tanımlaması birçok yazarı etkilemiştir. Ancak 

günümüzde Todorov’un kararsızlık üzerine kurulu tanımlaması etkisini yitirmiştir.  

Hâkim olan yeni anlayışa göre fantastik, ona bağlı kalarak ya da tamamen farklı 

dünyalar kurarak gerçek dünyaya alternatif oluşturmakla mümkündür. Bu anlayışta 

en büyük pay Tolkien’indir. Yazarın Yüzüklerin Efendisi adlı seri romanı 1954-1955 

yıllarında yayımlandıktan sonra tüm dünyada büyük ilgi uyandırmış, bilgisayar 

oyunlarından sinemaya kadar kültürel hayatın birçok alanını etkilemiştir. Bugün 

fantastik roman dendiğinde akla ilk gelen eser Yüzüklerin Efendisi’dir.  

Tolkien bir başka eserinde de fantastiğe dair görüşlerini açıklar. 1964 yılında 

yayımlanan Tree and Leaf adlı uzun makalesi daha sonra Peri Masalları Üzerine 

adıyla kitap olarak piyasaya çıkmıştır.  Bu eserinde Tolkien, asıl dünya (primary 

world) ve ikincil dünya (secondary world) ayrımı yapar. Fantastiği, ikincil dünyaya 

öncelik vererek açıklar.  

 

“… Fantezi kelimesini bu amaç için kullanmayı öneriyorum: yani, bir anlamda 

hayal gücünün dengi olarak daha eski ve daha asil kullanımıyla “gerçek olmayanın” 

(yani Birincil Dünya’ya benzemezlik) ve gözlenmiş “gerçeğin” başatlığından 

bağımsızlığın, yani kısaca fantastik olanın türetilmiş kavramlarını birleştiren.”29 

 

İkincil dünyanın gerçek olanla bağlantısı şüphelidir. İkincil dünya halk 

masallarından edinilen olağanüstü olaylarla doludur. Peri masalları, cadılar, 

ejderhalar, hayal gücü, periler, sihir, elfler, büyü bunlardan bazılarıdır. İkincil 

dünyada da halk masallarındaki gibi savaşlar, kahramanlık öyküleri, arkadaşlık 

değerleri vb. konular anlatılır.  

Tolkien’e göre fantastik kurgular insanın en doğal etkinliklerinden biridir. 

Fantastik edebiyatı küçümseyen, gerçek dışılıkla suçlayanlara karşı çıkar. Fantastik, 

aklın ve bilimin reddedilmesine yol açmaz, tam tersi bir sonuç doğurur. 

 

“Fantezi doğal bir insan etkinliğidir. Aklı kesinlikle yok etmez hatta ona hakaret 

bile etmez ve bilimsel gerçekliğe olan açlığı körleştirmez ya da bilimsel gerçekliğin 

algılanışını çarpıtmaz….. Çünkü yaratıcı Fantezi, dünyadaki olayların güneşin 

                                                 
29 J. R. R. Tolkien, Peri Masalları Üzerine, İstanbul, Altıkırkbeş Yayın, 1999, bs.2, s 



 132 

altında göründükleri gibi olduklarının güç bir biçimde tanınmasına dayanır; 

gerçeğin tanınmasına dayanır, gerçeğin esiri olmaya değil. … Eğer insanlar, 

gerçekten kurbağalarla insanları ayırt edemeyecek olsalardı, kurbağa krallar 

hakkındaki masallar ortaya çıkmazdı.”30 

 

Gerçekliği bilmeden fantastik bir ürün yaratılamayacağına göre, gerçeği 

araştırmayı ve bilmeyi zorunlu kılan bu türdeki eserler sanatın en saf biçimi 

oluştururlar31. 

Günümüzde fantastik, Tolkien tarafından işaret edilen ikincil dünyayı, 

masallardan alınan motiflerle anlatan eserleri tanımlamakta kullanılmaktadır. Süreç 

içinde fantastiğin de alt türleri oluşmuştur. Bunlardan bazıları, komik fantezi, 

karanlık fantezi, yüksek epik fantezi, tarihsel fantezi, şehir fantezisi, “kılıç ve büyü” 

fantezileridir. 

Fantastik edebiyatın tarihi incelendiğinde destan ve romanslarla yakın ilişkisi 

göze çarpar. Eski çağların epik eserlerindeki olaylar ortaçağların romanslarıyla 

birleşerek ikincil dünyalar oluşturmuşlardır. Hemen her ulus içinde yüzyıllar boyu 

anlatılagelen bu öykülerde büyük kahramanların olağanüstü maceraları 

resmedilmiştir. Dolayısıyla folklor, şövalye romansları, Doğu’da geçen hikâyeler, 

Yunan ve Roma mitolojileri32 modern fantastiğin temelini oluştururlar. 

 Homeros’un Odyssey adlı eseri ilk örneklerden biri olarak görülmektedir. 

Özellikle fantastik eserlerin vazgeçilmez unsurlarından olan uzaklara seyahat bu 

eserde yoğun biçimde işlenmiştir.  

Bütün dünya edebiyatlarında görülen hayvanların konuşmalarına dayanan 

öyküler fantastiğin diğer örnekleridir. Hint edebiyatındaki Panchatantra ile Arap 

edebiyatından Türkçeye de geçen Kelile ve Dimne bunlar içerisinde en ünlü 

olanlardır.  

Dante’nin İlahi Komedya adlı cennet ve cehenneme yapılan fantastik 

yolculuğun öyküsünü anlatan eseri ise fantastik edebiyat da dâhil tüm Batı 

edebiyatını derinden etkilemiştir.   

                                                 
30 A. g. e., s. 77.  
31 A. g. e., s. 68. 
32 Brian Stableford, Fantasy in the Nineteenth Century, 1812-1899, Neil Barron (ed.) Fantasy and  

Horror: A Critical and Historical Guide to Literature, İllustration, Film, Tv, Radio, 
and the İnternet, Lanham, Maryland, and London, The Scarecrow Press, 2000, s. 74. 
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Büyük İskender’in başından geçenlerin anlatıldığı öyküler ile Kral Arthur 

hikâyelerini de macera yönlerinin öne çıkmasıyla fantastiğin geçmişteki ataları 

olarak görmek mümkündür. 

Modern çağlara kadar binlerce örneği görülen fantastik edebiyat 19. 

yüzyıldan itibaren şehir kültürünün etkisine girmiştir. Önceki dönemde ders verme, 

topluma örnek olma özellikleri oldukça baskın olan fantezi edebiyatı bu tarihten 

itibaren güncel hayatla olan bağlarını koparmaya başlamıştır. Bu dönemin 

yazarlarının temel amacı gittikçe daha çok bürokratikleşen ve gelişen devlet aygıtı 

ile toplumsal yaşamın oluşturduğu hapishaneden okuyucularını kurtarmaktı. 

19. yüzyılda başlıca şu yazarlar önemli eserler vermişlerdi: Lewis Carroll, 

Alis Harikalar Diyarında (1865), James Dalton, Invisible Gentleman (1833) 3 cilt, 

Charles Dickens, A Christmas Carol (1843), George Eliot, Lifted Veil (1859), Henry 

Rider Haggart, Kral Süleyman’ın Hazineleri (1885), Rudyard Kipling, Jungle Book 

(1894). Bu eserlerin hemen hepsi uzak ve/veya egzotik diyarlara kaçış öyküleri 

üzerine kuruludur. 

20. yüzyılın ilk yarısında ise üç önemli yazar göze çarpar. “Kılıç ve Büyü” 

(Sword and Sorcery) türünün en önemli isimlerinden olan Robert Ervin Howard, 

yarattığı Conan adlı karakterle büyük bir üne kavuşmuştur. Tarih öncesinde yaşayan 

güçlü savaşçı Conan’ın maceralarını onlarca hikâyede anlatmıştır. Dönemindeki 

popülerliği bir yana Conan hikâyeleri günümüzde de farklı yazarlar tarafından 

üretilmektedir.  

Fantastiği tüm dünyanın en çok sevdiği edebiyat ürünü haline getiren J. R. R. 

Tolkien ise daha önce yayımlanan Hobit (The Hobbit)’in (1937) devamı 

niteliğindeki Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings)  (1954-1955) adlı eseriyle 

ikincil dünya kavramının en önemli örneğini vermiştir.  

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra da fantezi türü etkinliğini yitirmemiştir. 

Anthony Piers, Hasan (1977), Split Infinity (1980), Marion Zimmer Bradley, The 

Sword of Aldones (1962), Samuel Delany, The Jewels of Aptor (1962), John Fowles, 

The Magus (1977) gibi eserleriyle öne çıkmışlardır. Bu dönemin en önemli fantastik 

edebiyat yazarı ise kuşkusuz Ursula K. Le Guin’dir. A Wisard of Earthsea (1968), 

The Wind’s Twelve Quarters, (1975) gibi önemli eserlerinin yanında 1974 yılında 

yayımlanan The Dispossessed, An Ambiguous Utopia (Mülksüzler) ve Earthsea 

(Yerdeniz) adlı 1968’den 2001 yılına kadar beş cilt olarak yayımlanan eserleri 

fantezi türünün en son doruklarından biri olarak kabul edilmektedir.  
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Fantezi türü çok geniş olan hayal dünyasına dayandığı için bu türdeki edebi 

üretimlerin sınırı yoktur. Bu nedenle insanın hayallerinden türeyen fantastik ürünler, 

türün içine dâhil olan yeni buluşlarla tüm dünyada gelişmeye devam etmektedir.  

 

3. Gotik ve Korku Romanı 

Gotik kelimesinin kökeni Roma İmparatorluğu’nu yok eden ve daha sonra 

Got adı verilen kabilelere dayanmaktadır. MS. 410 yılında bu kabilelerden 

Vizigotlar Roma’ya girmişler ve daha sonra da Hıristiyan olarak Fransa ve 

İspanya’ya dağılmışlardı33. Barbarca eylemlerin, zalimliğin ve yıkımın temsilcisi 

olan Gotların yarattığı korku Avrupa’da uzun yıllar yaşamış ve mimariden, 

edebiyata, resimden peyzaja kadar birçok alanda kendini göstermiştir. Ancak bu 

korkunun uzun yıllar sonra ortaya çıkmasının temel nedeni aydınlanma döneminin 

yarattığı tedirginlikti. 

17. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlığın dünyevi etkisi kırılmaya başlamış ve 

modernizm onun yerine oturmuştu.  Yeni bir sistem tüm Avrupa’yı etkisine alarak 

yüzlerce yıldır hâkimiyetini sürdüren her türlü düşünceyi sarsmaya başlamıştı. 

Bilgiye ulaşmayı temel alan, bu amaçla aklı ve bilimi ön plana çıkaran aydınlanmacı 

anlayışın geleneksel düşünce biçimlerini hiçe sayması bu dönem Avrupa’sında 

tepkilere de neden olmuştur.  

Modernist anlayış geleneksel toplumsal yaşam biçimini reddederek bireyin 

doğa ile olan ilişkilerine mekanik-bilimsel bir anlayış getirmişti. Modern kimlikte 

birey, toplumun bir parçası olmaktan çıkarılarak kendi hakları, düşünce biçimi, 

bireysel inanışları olan tekil bir yapıya bürünmüştü. Geleneksel yaşam ise bunların 

tersini yüzyıllar boyunca sürdürmüş, bireyi ancak toplumla ilişkileri düzleminde 

anlamlandırmıştı.  

Aydınlanmacı düşünüş dini düşünceye, hayal dünyasına, toplumların 

yüzyıllarca inandıkları birçok batıl inanışa karşı çıkarak onların yok edilmesi için 

elinden geleni yapmıştır. Toplumu aklın kurallarına göre şekillendirmek için birçok 

yerde şiddete başvurulmuş, Fransız Devrimi ise bu şiddetin en uç biçimlerini 

uygulayarak aydınlanmacı düşünceye duyulan tepkiyi arttırmıştı. Gotik yazının 

önemli isimlerinden olan Marquis de Sade (1740-1814) da çoğunlukla hapishanede 

olduğu yıllarda, Fransız devriminden sonra ortaya çıkan ve kimi yerlerde insanlık 

                                                 
33 Walter Kendrick, The Thrill of the Fear,: 250 Years of Scary Entertainment, New York, Grove  

Weidenfeld, 1991, s. 42. 
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dışı manzaralara dönüşen kitlesel şiddeti gözlemlemişti. Toplumun canice işlenen 

cinayetleri büyük bir hevesle izlediğini gören Sade şahit olduklarını eserlerine 

yansıtmıştı. 

Sade’dan önce ortaya çıkan bu yaklaşım, zamanla bir akım haline gelerek 

estetik bir biçim oluşturmuştu.  

 

“18. yy. da gotiğin ortaya çıkışı doğaüstü güçlerin varlığını reddeden modern 

aydınlanmış seküler dünyada dinselliğe ve aşkınlığa duyulan ilginin yeniden dirilişi 

olarak ya da hayal dünyasının aklın tiranlığına isyanı olarak okunabilir. … genel 

olarak gotik, ilkel ve barbar yaratıcı  özgürlüğü yeniden diriltmek için neoklasik 

birlik ve ideal düzen ve birlik estetiğine isyan ile ilişkilendirilir.”34 

 

Bu isyanı ele alan yazarlar, mekânı korku malzemesi olarak kullanmış, gotik 

edebiyatın vazgeçilmezi olan psikolojik ve fiziksel şiddeti de buna ekleyerek eski 

çağların dehşet ortamını yaratmayı amaçlamışlardı. Bunu yaparken her bilinç 

düzeyindeki insanın kolayca etkisine girebileceği, bilinmezliğe dair merak unsurunu 

ön plana çıkarmışlardı. Bu nedenle gotik, sıradan olmayan, doğal olmayan ve tabu 

olanın gerçeği istilası35 olarak görülmektedir. 

Gotik anlatılardaki şiddet unsuru modernizmin toplumlara baskısının bir 

ifadesi olarak tanımlanabilir. Modernizmin getirdiği yeni düzenin yarattığı endişeyi 

gidermek isteyen yazarlar, bu amaçla eserlerinde modernizmi temsil eden 

canavarımsı bir dünya kurmuşlardır. Şiddet toplumsal düzenin kurallarına aykırılığı 

yansıtmaktadır. Geleneksel toplumsal düzen, insanların mutluluğu, modernizmin 

şiddeti aracığıyla yok edilmiştir. Bu tür eserlerde sonuçta geleneksel düzene aykırı 

olanlar yok olur, şiddetin ve korkunun simgesi olan şatolar yıkılır, toplumsal düzen 

yeniden inşa edilir. Modernizmin yıkıcılığı eserde etkisizleştirilmiş olur. 

 Gotik korku sadece edebiyatta kalmamış, resim, sahne tasarımı ve mimari 

gibi alanlara da yayılmıştı. Gotiğin resimdeki ilk öncüsü olan ve 1615 yılında 

Napoli’de doğan Salvator Rosa’nın Scene of Witchcraft adlı resmi bu anlamda 

büyük önem taşımaktadır. İspanyol ressam Goya da Los Caprichos, Los Chinchillas, 

Desastres de la Guera gibi eserlerinde İspanyol iç savaşı sırasında sınıfların 

                                                 
34 Maggie Kilgour, The Rise of the Gothic Novel, London and New York, Routledge, 1995, s. 3. 
35 Jacquline Howard, Reading Gothic Fiction: A Bakhtinian Approach, Oxford, Clarendon Press,  

1994, s. 43. 
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durumunu gotik malzeme kullanarak resmetmişti. Henry Fuseli’nin The Nightmare 

adlı tablosu gotik resmin en iyi örneklerinden biri olarak anılmaktadır. 

Gotik estetik sadece sanatsal bir akım olarak kalmamış özellikle mimarideki 

örnekleriyle insanlara korku vermek amacıyla kullanılmıştır. Feodal dönemin 

haşmetini ve aristokrasinin gücünü ifade etmek amacıyla Avrupa’nın birçok yerinde 

şatolar inşa edilmişti. Şatolar, dik duvarları, kuleleri, mahzenleri, karanlık güçleri 

hatıra getiren görünüşleriyle insanları ürperten yapılardı. Bu şatolar aracılığıyla, var 

olan hiyerarşinin vazgeçilmezliği, karşı gelinemez gücü ifade edilmek isteniyor, 

köylü sınıfların korkutulması amaçlanıyordu.  

Gotik edebiyat, şatoların yanında birçok korku öğesini bir araya getiriyordu. 

“…dehlizler, iskeletler, zincirler, işkence odaları, hayaletler, batıl inançlar, lanetler, 

kanlı cinayetler, kapkara ruhlar, intikamlar ve ırza geçmeler36” gotik edebiyatın 

temellerini oluşturuyordu. Fırtınalı, karanlık atmosfer, diri diri mezara koymalar da 

bu yapıyı tamamlıyordu. 

Gotik edebiyat bir tür olarak önce İngiltere’de ortaya çıkmıştı. “1788-1807 

yılları arasında basılan romanların yüzde otuzu gotikti.”37 Bu eserlerin büyük 

bölümü ise Dime Novel’ın İngiliz versiyonu olan Shiling Shockers adı verilen ucuz 

kitaplardı. 

1747 yılında Horace Walpole adlı İngiliz, Strawberry Hill’deki gotik mimari 

ile bezenmiş malikânesini yaptırmıştı. Bu mimari üslup daha sonraları iyice stilize 

olarak Avrupa’daki birçok yapıya örnek olmuştu. Horace Walpole aynı zamanda ilk 

gotik romanın da yazarıydı. 1764 yılında yayımlanan The Castle of Otranto adlı 

eseri sonradan yazılan çok sayıda esere örnek olmuştur. Eserde yine bir gotik ressam 

olan Piranesi’nin gravürleri, özellikle de hapishaneler dizisi kullanılmıştı. Aile içi 

sapık ilişkileri anlatan romanda, kalenin sahibi olan Manfred ve onun babası 

aracılığıyla gücün hırs için kullanımı anlatılmaktadır. “doğaüstü olaylar, dev 

hayaletler, kötü kehanetler, hak gaspı, hanedanlık gururu, kutsal kişilere yönelik 

cinayetler, şehvet, ortaya çıkıveren ruhlar,” vs. ile ilerleyen romanın sonunda kale 

dev bir hayalet tarafından yok edilir38. Gücün, yeni sistemin ve sapıklığın kaynağı 

olan kalenin yıkılması ile çok eskilerde kalan mutlu günlerin geri geldiği hesap 

edilir.  

                                                 
36 Giovanni Scognamillo, Dehşetin Kapıları, İstanbul, Kamer Yay., bs. 2, s. 27. 
37 Kaya Özkaracalar, Gotik, İstanbul, L&M Yay, 2005, s. 17. 
38 Daha geniş bir özet için: Richard Davenport-Hines, Gotik: Aşırılık, Dehşet ve yıkımın Dört Yüz  

Yılı, Ankara, Dost Yay., 2005, s. 169-171. 
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Walpole’un eseri geçmişe duyulan özlemin en etkili örneklerinden biri 

olarak görülmüştür. Bilinen geçmişin verdiği güven ile hızlı değişimi ifade eden 

şimdinin arasında kalan bireyin, tercih hakkı doğduğunda eskiyi seçeceğinin açık 

örneğiydi.  

Walpole’dan sonra birçok gotik roman yazılmış olsa da Matthew Lewis’in 

1796 yılında yayımlanan The Monk adlı eseri bu türün en yüksek seviyelerinden 

biriydi. Mitlerden, efsanelerden, folklordan gelen korku unsurlarını kullanan 

Lewis39 bu eseriyle türün bir başka önemli örneği olan Charles Maturin’in Melmoth 

the Wonderer (1826) adlı romanına örnek olmuştu. 

Lewis, eserinde, Ambrosio adlı keşişin şehvet ve mal hırsıyla dolu olan 

oyunlarını anlatmaktadır. Eserde, Agnes adlı kızın kaçırılarak yer altında cesetlerin 

yanına hapsedilmesi, keşişin çürümekte olan cesetler arasında kıza tecavüzü, baş 

rahibenin kalabalık bir grup tarafından parçalanarak öldürülmesi gibi örneklerden de 

anlaşılacağı gibi gotiğin temel araçları kullanılmıştı40. 

Walpole’un izinden giden bir başka önemli yazar ise Ann Radcliffe’ti. 

Doğaüstü olaylara yer verse de eserlerinde romantik duyarlılığın yoğun etkisi 

vardı41. Ann Radcliffe’in (1764-1823) başlıca eserleri A Sicilian Romance (1790), 

The Romance of the Forest (1791), The Mysteries of Udolpho (1794), The Italian 

(1797) idi. Radcliffe’in eserlerinde doğaüstü unsurlar daha sonra akılcı bir şekilde 

açıklanıyor ve bu sayede sosyal düzenin, ahlaki değerlerin güçlendirilmesi 

amaçlanıyordu. Lewis ve Radcliffe ile birlikte gotik edebiyatın iki alt türü 

şekillenmişti. Gotik dehşet (gothic horror) adı verilen Lewis çizgisi romanda 

doğaüstüne geniş yer verip bunlara dair herhangi bir açıklama yapmazken, Gotik 

terör adıyla anılan Radcliffe bakışı bu unsurları her zaman akılcılığı göz önünde 

bulundurarak işliyordu.   

Diğer gotik öncü olan Mary Shelley 1816’da Lord Byron ve diğer 

arkadaşlarıyla gittikleri Cenova’da Frankenstein’ı yazmıştı. Henüz 19 yaşında iken 

kaleme aldığı eseri daha sonraları gotik-bilimkurgu olarak da tanımlanmıştı. 

Romanında Shelley, Victor Frankenstein adlı bir kimya öğrencisinin yarattığı 

canavarı anlatmaktadır. Canavar bir süre sonra yaratıcısından kendisi için bir dişi 

isteyince Frankenstein ikinci bir canavar yaratır ancak sonuçlarından korktuğu için 
                                                 
39 Jacquline Howard, Reading Gothic Fiction: A Bakhtinian Approach, Oxford, Clarendon Press,  

1994, s. 238. 
40 Daha geniş bir özet için: Richard Davenport-Hines, a. g. e., s. 224-225. 
41 Glen Cavaliero, The Supernatural and English Fiction, Oxford- New York, Oxford University  

Press, 1995, s. 26. 
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bu dişi canavarı öldürür. İlk canavar ise bu durum üzerine büyük bir öfkeye 

kapılarak her yeri yakıp yıkar ve birçok insanın ölümüne neden olur. 

Frankenstein, kontrolden çıkan insan dışı varlıkların yaratabileceği dehşeti 

işleyen önemli örneklerdendir. Daha sonraları korku endüstrisi tarafından sıkça 

kullanılan yabancı varlıkların öncülerindendir.  

Mary Shelley’le beraber Cenova gölü kıyısında tatil yapanlardan biri olan 

John William Polidori (1795-1821) de gotik edebiyata en büyük katkıyı yapan 

yazarlardan biridir. Daha önceleri de halk hikâyelerinde adı çok geçen vampirler, 

Polidori’nin yazdığı The Vampire (1891) adlı eserle gotik edebiyatın bir parçası 

olmuşlardı. Polidori’nin hikayesi ile birlikte vampirler asalet kazanmışlar, 

sıradanlıktan kurtulmuşlardı. Polidori’nin vampiri edebiyat için önemli olmakla 

birlikte daha çok ilk olmasıyla anılmaktadır.  

Vampirleri sadece edebiyatın değil, bütün modern eğlence biçimlerinin bir 

parçası yapan kişi ise Bram Stoker adlı bir İngiliz’di. Stoker tarih merakı nedeniyle 

araştırmalar yaparken Romanya’da Türklerle savaşan ve bu eylemi oldukça kanlı 

biçimlerde yapan Vlad Drakul adlı bir prensin ismiyle karşılaşmıştı. Kan dökmeye 

yönelik aşırı merakı nedeniyle Drakul, Stoker’ın ilgisini çekmiş ve kendi yazacağı 

Drakula adlı eserinin temel kişiliği olmuştu. 1897’de yayımlanan romandaki haliyle 

Drakula için kan emmek yaşamsal bir ihtiyaçtır. Kendisi aristokrat bir kişiliktir 

ancak onun aristokratlığı geleneksel olandan farklıdır. Yalnız yaşamayı sever, 

etrafında hizmetçileri, yardımcıları yoktur. Stoker’ın romanının başarısı nedeniyle  

bu tarihten sonra vampir kelimesi Drakula ile özdeşleşmiştir. 

Aynı dönemde gotik terör hikayeleri yazan İrlandalı romancı Joseph 

Sheridan Le Fanu (1814-1873) önemli isimlerdendir. 1872’de basılan Carmilla ve 

aynı yıl basılan Green Tea adlı eserleriyle büyük ün kazanmıştır.  

Yine İrlandalı olan ve din adamı kimliğiyle dikkat çeken Charles Robert 

Maturin (1780-1824) Melmoth the Wonderer (1820) ve ardından George Eliot, The 

Lifted Veil (1859) adlı romanlarıyla gotik edebiyatın en iyi örnekleri arasına 

girmişlerdir.  

Robert Louis Stevenson’ın (1850-1894) Dr. Jekyll ve Mr. Hyde (1886) adlı 

eseri ise döneminde satış rekorları kırmıştır42. Romanın baş karakteri olan Henry 

Jekyll bastırılmış olan kişiliğini değiştirmek için kimyasal bir madde üretir. Bu 

                                                 
42 Richard Davenport-Hines, a. g. e., s. 362. 
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madde, kural tanımaz, uç bir kişilik yaratır. Her iki kişilik arasındaki gerilim 

romanın temasını oluşturur.  

Avrupa’da yazılan gotik eserlerin etkisi okyanusu aşarak Amerika kıtasına 

da ulaşmış ancak burada bazı değişikliklere uğramıştır. Avrupa’da şatoların 

mahzenlerinin oluşturduğu kapalı mekânlar korku unsuru olarak kullanılırken 

Amerika’da bu malzemelerin kullanılmadığı göze çarpmaktadır. Amerika’nın 

coğrafi büyüklüğü ve el değmemişliği Gotik eserleri de etkilemiş uçsuz bucaksız 

topraklar korkunun çıkış noktası olmuştur. Avrupa gotiği eski söylenceleri, batıl 

inanışları, dini baskıları merkeze alırken Amerikan gotiği vahşi doğayı, 

Kızılderilileri ele almıştır. Bu yanıyla Avrupa gotik eserleri eskiye dönük bir yapı 

sergilerler. Amerikan gotik edebiyatı ise şimdiye bağlıdır. Amerikan gotik 

eserlerinin bir başka önemli yanı ise aile bağlarının yıkıcı etkisine işaret etmeleridir.  

Amerikan gotik edebiyatı Charles Brockden Brown (1771-1810) tarafından 

başlatılmıştır. Wieland, or the Transformation (1798) adlı eserinde aile ilişkilerinden 

kaynaklanan dehşeti anlatırken Edgar Huntly or Memoirs of a Sleepwalker’da 

(1799) arkadaşının ölümünden sonra çıldıran Huntly’nin öyküsü dile getirilir.  

 

“Dengesizliği, ilkin, uyurgezerlik olarak belirir, fakat bir gece kendini bir panterin 

ini olan bir mağarada bulur. Gerisi uzun uzun anlatılan, ayrıntılı bir kabustur. 

Huntly ormanda kaybolur, vahşi hayvanların saldırısına uğrar, Kızılderililerle 

savaşır, kaçar, kovalanır. Sonunda Huntly iyileşir, fakat uyurgezer olan ve yardım 

etmeye çalıştığı bir başka arkadaşı çıldırıp intihar eder.”43 

 

Amerikan gotik edebiyatının bir başka önemli ismi de Edgar Allan Poe’dur. 

Metzengerstein, The Fall of the House of Usher, The Pit and the Pendelum adlı 

eserlerinde Poe “romantik eğilimleri, lanetli sanatçı damgası ile Eski ve Yeni 

Dünyayı, Amerikanın edebiyata yansıyan öncü (Pioneer) ruhu ve heyecanı ile 

Avrupa’nın düşünsel, estetik ve metafizik kaynaklarını bir araya getiren bir doruk44” 

olarak görülmüştür.  

Gotik edebiyatta çokça işlenen bir başka konu ise kurt adamlardır. Özellikle 

1847-1949 yılları arasındaki yüz yıllık süreçte çok sayıda kurt adam öyküsü kaleme 

                                                 
43 Giovanni Scognamillo, a. g. e., s. 44-45. 
44 Giovanni Scognamillo, a.g.e., s. 69. 
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alınmıştır. H. Warner Munn’un Warewolf of Ponkert (1958), Franklin Gregory’nin 

White Wolf(1941), Aino Kallas’ın The Wolf’s Bride’ı bu türden eserlerdir45.  

Gotik edebiyat kendi başına bir tür olarak 19. yüzyılda sona ermekle beraber 

ortaya koyduğu korku unsurları farklı türler içinde varlığını sürdürmüştür. Gotik 

unsurlar zaman içerisinde evrimleşerek günümüz sinema ve edebiyatının 

vazgeçilmezlerinden olan korku türüne öncülük etmiş, ayrıca polisiye, macera ve 

bilim kurgu gibi türlerin içinde varlıklarını sürmüşlerdir. Gotik korku edebiyatı 

kendi içerisinde kimi alt türlere de ayrılmıştır. Karanlık fantezi, küçük kasaba 

dehşeti, şehir dehşeti, psikopatlar ve seri katiller bu alt türlerden bazılarıdır. 

1920’li yıllarda ABD’de gotik hikâyelerin yayımlandığı dergiler büyük ilgi 

görmüştür.  “Amazing Stories”, “Strange Tales”, “Horror Stories” gibi dergiler 

arasında en önemlisi olan  “Weird Tales” 1923’ten 1954 yılına kadar devam etmişti. 

Modern gotik edebiyatının önemli isimlerinden olan Howard Phillips Lovecraft’ın 

eserleri ilk bu dergide tanınmış, Conan’ın yaratcısı olan Robert E. Howard da aynı 

yerde eserlerini yayımlamıştır. 

1950’lerde Stephen King’in Rosemary’s Baby, The Exorcist, The Other, Pet 

Semetary gibi eserleri büyük bir satış başarısı yakalamıştır. King bu eserleriyle gotik 

edebiyatı yeni bir tarihsel ortamda tekrar dirilten öenmli isimlerden biridir. 

Bu dönemden başlayarak Robert Bloch, Psycho (1959); William Peter 

Blatty, The Exorcist (1971); Les Daniels, The Black Castle (1978); Ramsey 

Campbell, The Influence  (1988); Nancy Collins, Sunglasses after Dark, (1989); 

Brett Easton Ellis, American Psycho (1991) gibi yazarlar ve eserleri türün gelişimine 

önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Günümüzde değişime uğrayan gotik edebiyat, korku türüne geçerken 

mitoloji, batıl inanışlar vb. unsurların yanında psikoloji bilimini ya da teknolojik 

gelişmeleri de kullanarak başarısını sürdürmektedir. Bilim kurgu edebiyatındaki 

karamsar gelecek düşüncesi ve şeytani, yabancı yaratıklarla insanın maceraları, 

gotik edebiyatın diğer türler içinde başarıyla yer edindiğinin en iyi örnekleri 

olmuşlardır.  

 

4. Aşk Romanı (Romans)  

                                                 
45 Gotik edebiyatın çeşitli dönemleri ve yazılan eserlere dair ciddi bir kaynak olarak bkz.: Neil  

Barron (ed.) Fantasy and Horror: A Critical and Historical Guide to Literature, 
Illustration, Film, Tv, Radio, and the Internet, Lanham, Maryland, and London, The 
Scarecrow Press, 2000. 
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Popüler edebiyat türleri içinde en çok eleştirilen tür romanstır. Kimi zaman 

aşkı gerçeklerden bağımsız ele aldığı ve kadınları hayal dünyasında yaşamaya sevk 

ettiği gerekçeleriyle ideolojik yönden çokça eleştirilen bir türdür romans. 

Düşünsel olarak birbirinden farklı kişilerden eleştiriler alsa da romans türü 

dünyada en çok okunan türlerden biridir. Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) 

adlı roman 1936 yılında ilk çıktığında sadece karton kapaklı baskısı 16 milyon adet 

satmıştır. Bugün yılda 100.000 kopya satılmakta olan kitap 27 farklı dile 

çevirilmiştir46. Kitabın yazarı Margaret Mitchell (1900-1949) kendi hayatını 

anlattığı kitabı sayesinde dünyanın en tanınan yazarlarından biri olmuştur.   

Romans türünün geçmişinin eski Yunan’a kadar dayandığı sanılsa da aslında 

bu durum isim benzerliğinden öte gitmemektedir. Günümüzde üzerine konuşulan ve 

üretilen romanslar 19. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır. Türün ilk göze çarpan 

yazarı olan Laura Jean Libbey 1880’ler boyunca kimi zaman haftada bir roman 

üreterek 80’den fazla eser vermiştir. Libbey’in romanlarının çok satmasının temel 

nedeni çağının değişen kadın erkek ilişkilerini, çalışma koşullarını dikkate alarak 

yazmasıydı. Endüstri devriminden sonra, iş hayatında her geçen gün sayıları artan 

kadınların, edebiyatta en iyi yansımalarından biri Libbey’in eserleriydi. Yazar’ın ilk 

çalışmalarından birinin adının  “Leonie Locke; or, The Romance of a Beautiful New 

York Working Girl” olması tesadüften öte, yazarın dünyaya yönelik dikkatinden 

kaynaklanmaktaydı. Onun eserlerinde romans türü şehir hayatını arka plana almıştı.  

Libbey’i takip ederek birçok yazar romans türünde eserler vermeye 

başlamışlardı. Değişen zamanın da yansıdığı bu eserlerin kadın kahramanları 1920 

ve 1930’larda daha genç yaşlarda çizilmeye ve gece hayatına katılmaya 

başlamışlardı. Berta Ruck, Ruby M. Ayres, Netta Muskett ve Denise Robbins47 gibi 

yazarlar yeni dönemin giderek daha özgürleşen bu kadın tipinin önemli 

yazarlarındandı. Buna rağmen 1960’lı yıllara kadar bakire genç kızların romans 

türündeki ağırlıkları devam etmekteydi. 

Eski romanslarda erkeğin aristokrat sınıfa mensubiyeti önemli iken, değişen 

yaşam koşulları nedeniyle bu tür soyluluğun yerini günlük hayatın karmaşık 

süreçleri almıştır. 

                                                 
46 Helen Taylor, Gone With the Wind: the mammy of them all, Jean Radford (ed.) The Progress of  

Romance: The politics of Popular Fiction, London and New York, Routledge & Kegan 
Paul, 1986, s. 111. 

47 Merja Makinen, Feminist Popular Fiction, New York, Palgrave Pub., 2001, s. 26. 
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20. yüzyıl sonlarında farklı okuyucular için farklı romans türleri üretilmeye 

başlanmıştı. İş kadınları, yaşlı kadınlar, genç kızlar gibi farklı kategorilere hitap 

eden bu eserler romans türünün giderek daha çok okura kavuşmasına yardımcı 

olmuşlardı.  

1980’de “Simon Schuster” yayınevi “Harlequin-Mills and Boon”un ürettiği 

dizilere karşılık “Silhouette”, “Candlelight Ecstasy” gibi serileri piyasaya sürmüştü. 

Bu eserlerde erkek kahramanlar daha seksi biçimde anlatılmaktaydı. 1980 ve 1990 

yıllarının romanslarında en göze çarpan özellik kadın kahramanların cinsellikte daha 

aktif biçimde çizilmiş olmalarıydı.  

Romans türünün en çok eleştirilen yanlarından biri seri biçimde 

üretilmesidir. Seri üretimi en yoğun biçimde hayata geçiren yazarlardan biri ise 

Barbara Cartland idi. Cartland her öğleden sonra altı, yedi bin civarında kelimeyi 

sekreterine yazdırarak büyük bir hızla roman üretiyordu. Yazdığı ölçüde de çok 

okunuyordu. 1980 rakamlarına göre kitapları toplam 100 milyon adet satmıştı48. 

Cartland ve onun gibi yazarların, seri üretim yapan fabrikalar gibi piyasaya roman 

sürmesi, romans türünün eleştirilmesinin en önemli nedenlerindendir.  

Romans türünün edebi formülünde aşk her zaman için merkezi bir unsurdur. 

Merkezde kadın ve erkeğin aşkı vardır. Kadın ve erkek birbirlerinin dikkatini 

çekerler. Genelde kadının herhangi bir yakını yoktur ya da uzaktadır. Erkek ise 

genelde kadından daha zengin ve yaşça daha büyüktür. İşinde başarılıdır ama bazı 

sırları olduğu izlenimi verir.  Birbirlerine ilgi duyan iki kişinin arasına coğrafi, 

sınıfsal vb. engeller girer. Bu türden engeller yoksa birbirlerine olan aşklarını 

söylemeleri zaman alır. Ayrılık sona erdiğinde ise önce erkek sonra da kadın 

aşklarını itiraf ederler. Diğer bölümlerden daha kısa olan bu bölümle roman sona 

erer. 

Duygusal olan bu türün dışında kalan trajik romansta ise kadının iffetli 

olması en temel kurallardandır. Erkek kahraman kadından cinsel isteklerde 

bulunabilir ama kadın kahraman asla kabul etmemelidir. Bu direniş, erkeğe, onun iyi 

bir eş olacağını anlatır. Ahlaki saflığını koruyan kadın erkeği etkiler ve sonuçta ödül 

olarak evlilik bağını kazanır. Kadın, ahlaksız erkeğin isteklerine boyun eğmişse 

büyük pişmanlıklar yaşar ve trajik biçimde ölür. 

                                                 
48 Rosalind Brunt, A Career in Love: The Romantic World of Barbara Cartland, Christopher Pawling  

(haz.) Popular Fiction and Social Change, London, Macmillan Publishers, bs. 2, 1985 
içinde, s. 138.   
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 Romans formülünün tüm dünyada tanınmasında en önemli etkiyi Harlequin 

romansları yapmıştır. 1958’de ilk romansı yayımlayan Halequin şirketi 2300 farklı 

kitap basmış ve bu sayede Kuzey Amerika’daki kitap piyasasının %10’una sahip 

olmuştur49. 1970’lerde en büyük rakibi olan Mills and Boon’u satın alan şirket  168 

milyondan fazla kitap satmış ve dünyanın en çok okunan kitap serilerini 

oluşturmuştur.  

Bütün Harequin romansları aşağı yukarı aynı yani 178 sayfa civarındadır. 

Kadın kahramanlar asla servet avcısı olmaz. Varsa eğer, rakip kadın genellikle, asıl 

kadının aksine, cinsel anlamda tecrübelidir. Romanlar kadının bakış açısından 

yazılır ve her zaman mutlu sonla biter.  

Harlequin romansları bu kadar kesin biçimlerde şekillenmişken Gotik kadın 

romansları birçok yayınevi tarafından basılan, birbirinden farklılaşan konulara 

sahiptirler.  

 

“Gotikler kapak resimleriyle tanınabilirler. Bu resimlerde uzun, kabarık bir elbise 

giymiş bir genç kız, kasvetli görünüşlü büyük bir şato ya da malikânenin önünde 

durur. Atmosfer karanlık ve fırtınalıdır ve bir hayal gibi görünen genç kız korkmuş 

gibidir. Tipik gotik kurguda kadın kahraman belki bir gelin olarak, belki de başka 

bir nedenle gizemli bir eve gelir, kocasına güvensizlik duymaya başlar ve kendisini, 

bir tür cani gibi görünen gizemli bir adama âşık olmuş halde bulur. Onun ilk 

karısını öldürmüş olduğundan veya birini, muhtemelen kendisini öldüreceğinden 

kuşkulanabilir. … Romanın sonunda, genellikle ama her zaman değil, erkek 

kahramanın masum olduğu anlaşılır, gerçek suçlu keşfedilir ve cezalandırılır.”50 

 

Romansların en çok eleştirildikleri nokta muhafazakâr görünümleridir. 

Yukarıda belirtildiği gibi romanslar günlük hayatın değişimine bağlı olarak 

gelişmişlerse de bu değişim sırasında bazı vurguların hala tekrarlanıyor oluşu onları 

bu anlamda duyarlı kılmaktadır. Örneğin, romansların, erkeğin baskınlığını 

vurgulayarak ataerkil değerlere bağlılıklarını göstermeleri temel sorunlarından biri 

olarak görülmüştür.  

Kadınların romanslara yansıyan sorunlarının, yine sorunu yaratan sistem 

içerisinde halledilmeye çalışılması, ataerkil sisteme bağlılığın göstergesi olarak 

                                                 
49 Tania Modleski, Hınçla Sevmek: Kadınlar İçin Kitlesel Fantezi Üretimi, Çev: Yavuz Alogan,  

İstanbul, Pencere Yay., Tarih ?, s. 33.  
50 A. g. e., s. 57. 
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görülür. Romanslar kadın okuyucuların ataerkil yapıyı onaylamasını sağlarlar. 

Kadının tek başına veya kitle halinde bu yapıyı değiştiremeyeceği mesajı aktarılır. 

Benzer türden eleştiriler çoğaltılabilir. Buna karşılık romans türünün olumlu 

yanları da farklı araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır. 1970’li yıllarda feminist 

hareketin güçlenmeye başlaması ile birlikte feministler, kadınların büyük 

çoğunluğunun okuduğu romansları reddetmek yerine anlamaya çalışmışlardır. 

Özellikle Janice Radway’in 1984 yılında yayımlanan Reading the Romance adlı 

eseri bu çalışmaları önemli biçimde etkilemiştir. Ampirik araştırmalara dayanan 

kitabında Radway romans okuyucusu olan kadınların pasif değil aktif tüketiciler 

olduklarını, eserleri sadece okumakla kalmayıp çeşitli değerlendirmeler yaptıklarını 

göstermiştir.  

Radway’e göre romans okumak kadınların geçici de olsa sosyal rollerini 

reddetmeleri imkânını vermektedir51. Romans okuyan kadınlar kendilerine zaman 

ayırmanın mutluluğunu yaşarken aynı zamanda eserlerdeki kadınların mutlu sonla 

biten öyküleri aracılığıyla da günlük sorunlardan kaçma imkânı bulmaktadırlar. 

Radway, araştırmasında, kadınlara eserlerde ne görmek istediklerini sorduğunda en 

büyük kitleyi oluşturan % 32’lik kısım “mutlu son” cevabını vermiştir52.  Günlük 

hayatında az bulduğu mutlulukla romanda karşılaşan kadın, kendi dünyasının da 

eserdeki gibi şekillenmesini ister ve sonuçta karşıt değerler sistemi yaratılmış olur. 

Kadın araştırmalarının en önemli isimlerinden olan Tania Modleski de kitle 

sanatıyla ilgili olarak söylediği: “bu tür sanat görünüşte sadece bir kaçış sağlamakla 

birlikte, geleneksel değerlere, davranış ve tutumlara eş zamanlı olarak meydan okur 

ve bunları tekrar doğrular.”53 Sözleri ile kadın romanslarının çifte işlevine vurgu 

yapar.  

 

5. Polisiye Roman 

Suç, cinayet, katil gibi kelimeleri duyduğumuzda ilk olarak akla dedektifler 

gelmektedir. 150 yıldan daha uzun bir süre boyunca edebiyatta suçların 

aydınlatılması işini dedektifler yaptığı için bu kanı çok yaygındır. Ancak genel 

olarak düşünüldüğünde, bu edebiyatta, sadece dedektiflerin yer almadığı, polis 

ve/veya mafya unsurlarının da yoğun olduğu bir suç dünyası karşımıza çıkar. Bu 

                                                 
51 Janice A. Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature,  

Chapel Hill and London, The University of Carolina Press, 1991, s. 210. 
52 A. g. e., s. 67. 
53 Tania Modleski, a.g.e., s. 108. 
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nedenle polisiyenin başlangıcından itibaren uzunca bir dönem “dedektif edebiyatı” 

adıyla anılırken yakın geçmişte bu isim değişmiştir. İlerleyen sayfalarda 

açıklanacağı gibi casus ve polis öyküleri de suç edebiyatının önemli bir parçası 

haline gelmiştir. 

Suç insanlık tarihi kadar eski olduğu için suç öykülerinin izi de en eski 

metinlere kadar takip edilebilmektedir. Suç öykülerinin geçmişi eski olsa da 

kendilerine has özellikleri dikkate alındığında modern suç öyküleri daha yakın bir 

zamanda ortaya çıkmıştır. 

Endüstri devriminden sonra Avrupa toplumlarının, öncü olarak da 

İngiltere’nin giderek zenginleşmesi suçun da yaygınlaşması anlamına gelmekteydi. 

Bu nedenle İngiliz dedektif romanlarının başlıca konusu hırsızlık idi54. Modern 

dönemlerde suçun giderek yaygınlaşması ve özellikle kent yaşamının bir parçası 

haline gelmesi edebiyatın da dikkatini çekmiştir. Kâğıt kapaklı romanların kitap 

endüstrisini canlandırmasıyla birlikte kitleler merak uyandıran bu tür öyküleri daha 

çok takip etmeye başlamışlardır. Sadece 1945 yılından itibaren polisiye romanlar 

tüm dünyada 10 milyardan fazla satmış, suç hikâyelerinin en önemli isimlerinden 

olan Agatha Christie 500 milyonluk satış rakamıyla55 türün ve genel edebiyat 

dünyasının en önemli isimlerinden olmuştur.  

Popüler romanın en büyük izleyici kitlesini sahip olma rekorunu romanslarla 

birlikte koruyan suç edebiyatı Edgar Allan Poe, Maurice Leblanc, Emile Gobariau, 

William Wilkie Collins, Arthur Conan Doyle, Gaston Leroux gibi önemli isimlerle 

başladığı yoluna her geçen gün yeni yazarları katarak devam etmektedir. Önceleri 

klasik dedektif hikâyeleri ile başlayan suç edebiyatı daha sonra polisiyenin altın 

çağındaki değişikliklerle şekillenmiş, sert dedektif hikâyeleri, casus hikâyeleri, polis 

prosedürleri gibi alt türlerle genişlemiştir.  

Edgar Allan Poe (1809-1849) 1841’de yayımlanan Morgue Sokağı Cinayeti 

adlı eseriyle modern dedektif hikayelerini ilk başlatan kişi olarak bilinmektedir. 

Öyküde  C. August Dupin adlı dedektif suçları aydınlatmaya çalışır. Dedektif Dupin 

sıradışı ilgileri olan bir karakterdir. İpuçlarını kullanarak ve akılcı ilkelerle hareket 

ederek çözüme ulaşır. 

                                                 
54 Zeynep Ergun, Kardeşimin Bekçisi: Başlangıcından İkinci Dünya Savaşına İngiliz Dedektif  

Yazını, İstanbul, Everest Yay., 2003, s. 4.  
55 Ernest Mandel, Hoş Cinayet: Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi, İstanbul, Yazı Yay.,  

1996, bs. 2, s. 89.  
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Poe, Morgue Sokağı Cinayet ve The Purloined Letter adlı eserlerinde klasik 

dedektif öyküsünün temel kurallarını belirlemiştir. Bu anlamda klasik bir dedektif 

öyküsünde dört temel bölüm vardır: 

 

“1- Durum: Klasik dedektif öyküsü çözülmemiş bir suç ile başlar ve gizemin 

çözülmesine doğru hareket eder.  

2- Hareket biçimi: Dedektif öyküsü dedektifin araştırmasını ve suçu aydınlatmasını 

merkeze alır. Altı aşaması vardır: a-dedektifin tanıtılması b- suç ve ipuçları  c-

araştırma d-çözümün duyurulması e-çözüm yolunun  açıklanması f- sonuç. 

3- Karakterler ve ilişkiler: Poe’nun tanımladığı gibi klasik dedektif hikayesi dört 

temel role gereksinim duyar: a-kurban, b-suçlu, c-dedektif, d-suçtan etkilenen ancak 

suçu aydınlatamayan kişiler.  

4-Sahne (setting): Poe’nun öykülerinde sahne dış dünyadan izole edilmiştir. İzole 

ortamlar öyküyü sosyal dünyanın karmaşasından koruyarak mantıklı çözümlerin 

ortaya konmasına yardımcı olur. Şehrin ortalarındaki kilitli bir oda, korkutucu bir 

bataklık ortasındaki izole olmuş bir ev, şehrin kenarındaki yalnız bir villa gibi.”56  

 

Bu tabloya göre önce bir suç işlenir. Birçok zanlı vardır. Dedektif ipuçlarını 

değerlendirir. Bunu yaparken her zaman analitik zekâyı kullanır. Bilimsel olmayan 

hiçbir açıklamayı kabul etmez. Katil kendini gizlemek için dedektifi yanıltmaya 

çalışır. Dedektif ise son sahnede herkesin olduğu bir ortamda suçun kim tarafından 

ve nasıl gerçekleştirildiğini tüm delilleriyle ortaya koyar.  

Klasik dedektif bürokrat değildir. Kendi başına çalışır. Polisin çözemediği 

olaylarda devreye girer. Bilimsel düşünmesinden dolayı döneminin modernist 

akımının bir parçasıdır. Şehirde yaşar ve buradaki suçları çözmeye çalışır. Taşra 

onun uğramadığı bir yerdir. Ayrıca klasik dedektif sıradışı ilgileriyle dikkat çeker.  

Poe’dan sonra klasik dedektif öyküsünü güçlendiren kurucu isimlerden biri 

Emile Gobariau (1832-1873) idi.  1865 ve 1866’da dizi halinde basılan L’Affaire 

Lerouge adlı seride ‘Pere’ Tabaret adlı  amatör bir dedektif yaratmıştı. Monsieur 

Lecoq adlı çok ünlü dedektifi ise  Le Crime d’Orcival (1866-1867) ve Le Dossier 

no. 113 (1867) adlı eserlerinde sahneye çıkmıştı57.  

Wilkie Collins ise The Moonstone (1868) adlı eserinde Sergeant Cuff adlı 

dedektifi yaratmıştı. Romanda cinayet değil, bir Hindu elmasının çalınması öyküsü 

                                                 
56 John G. Cawelti, Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular  

Culture, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1976, s. 80-97. 
57 Merja Makinen, Feminist Popular Fiction, New York, Palgrave Pub., 2001, s. 95. 
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anlatılıyordu. Aynı dönemlerde eser vermeye başlayan Anna Katherine Green ise 

The Leavenworth Case (1878) adlı eseriyle geniş kitlelerce tanınan ilk dedektif 

romanı yazarıydı.. 

Adı geçen bu isimlerin başarılarına rağmen polisiye edebiyata en büyük güç 

veren gelişme Conan Doyle’un 1887’de yayımlanmaya başlayan Sherlock Holmes 

maceraları idi. Bu tarihte, Beeton’s Christmas Annual Book’ta çıkan “A. Study in 

Scarlet” adlı eser ilk Sherlock Holmes öyküsüydü. The Sign of the Four adlı ikinci 

öyküden sonra seri halinde yayımlanmaya başlandı. 1892’de The Adventures of 

Sherlock Holmes adıyla basılan ilk seriden sonra 1894’te The Memoirs of Sherlock 

Holmes piyasaya çıktı58. Sherlock Holmes’ün ünü, zamanla, yazarı Conan Doyle’u 

rahatsız etmeye başlamıştır. Bu nedenle The Final Problem adlı macerada Doyle, 

Holmes’ün bir şelaleden yuvarlanarak kaybolması sahnesini kurgular. Doyle bu 

sayede Holmes’tan kurtulmak istemektedir. Ancak tüm dünyadan büyük bir tepki 

yağar. Holmes hayranları öykülerin devam etmesini ister. Doyle, hem bu hayran 

kitlesinin isteği hem de çok iyi para kazandığı için 1903’te tekrar yazmaya başlar. 

Holmes dizileri 4 roman ve 56 öyküden oluşur. 

Sherlock Holmes keskin zekâsı ile tüm dedektifler içinde en çok tanınanıdır. 

Onun da diğer geleneksel dedektifler gibi sıradışı alışkanlıkları vardır. Keman çalar, 

kokain çeker, tütün üzerine çalışmalar yapar. Aşk hayatı yoktur.  

Aklın ve bilimin suç dünyasına tatbik edilerek çözüm elde edilmesine 

dayanan Holmes öyküleri 19. yüzyıl modernizminin en tipik yansımalarıdır. Sadece 

keskin bir zekânın üstesinden gelebileceği kadar ustaca işlenen suçların bilimsel 

yöntemlerle araştırılması, bu yüzyılın bilime atfettiği değerin edebiyattaki 

yansımasıydı. İşlenen bir suçun salonlarda toplanan insanların önünde akılcı 

delilerle aydınlatılması Sherlock Holmes öykülerinin tekrarlanan eylemleriydi.  

Holmes’ten sonra en ünlü dedektif romanı kahramanı Maurice Leblanc’ın 

(1864-1941) yarattığı Arsen Lupin tiplemesiydi. İlk Arsen Lupin kitabı 1905’te 

yayımlanır. Bir hırsız olan Arsen Lupin eski soylu haydutların modern 

versiyonudur. Toplumu sömüren bankalardan, sigorta şirketlerinden, tefecilerden 

çalarak yoksullara dağıtmaktadır. 

Marcel Allain ve Pierre Souvestre’nin 1909’da yayımlanmaya başlayan 

Fantomas dizisi bir organize suç örgütünü anlatır. Fantomas toplumda korku salan 

cinayetleri ve ele geçmezliği ile tipik bir anti-kahramandır. 

                                                 
58 A. g. e., s. 96. 
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Dedektif romanlarının tanınmasında en önemli katkılardan biri de ucuz 

romanlar(Dime Novel)dır. Polisiyenin ucuz kitap versiyonlarının en önemli 

kahramanlarından biri Nick Carter’dır. 1886’da “New York Weekly” dergisinde 

yayımına başlanan Nick Carter’ın ilk macerasının adı The Old Detective’s Pupil 

idi59 İlk yayımlanışından sonra kazandığı başarı nedeniyle uzun yıllar birçok yazar 

tarafından korsan olarak üretilen Nick Carter öykülerinin toplam sayısı 1000’den 

fazladır.  

Bir başka ucuz roman kahramanı ise Nat Pinkerton’dur. Türkçeye en çok 

çevirilen eserlerden olan Nat Pinkerton serileri ABD’deki Pinkerton Dedektiflik 

Ajansı’nın ilgilendiği suç öykülerini anlatmaktadır. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönem dedektif romanlarının 

“altın çağı” olarak anılmaktadır. Agatha Christie, Ngaio Marsh, J. Dickson Carr, 

Nicholas Blake, Dorothy Sayers gibi yazarlar bu dönemin en önemli 

yazarlarındandı.  

Agatha Christie ve Dorothy Sayers İngiliz “Kim Yaptı?”(Whodunit) türünün 

kurucuları idiler.  

Agatha Christie 1926 yılında yayımlanan The Murder of Roger Ackroyd adlı 

eserinde Hercule Poirot adlı dedektifi yaratmıştı. 1930’da yazdığı The Murder at the 

Vicarage adlı romanında ise Miss Jane Marple adlı kadın dedektifi işi başına 

getirmişti. 

Altın Çağ’ın kadın dedektiflerinin en ünlülerinden biri de Gladys Mitchell’in 

Mrc Bradley adlı karakteridir.    

Bu dönemin dedektif romanlarının geleneksel olanlardan temel farkı olay 

mahallinin şehirden taşraya kaymasıydı.   

İngiltere’de Altın Çağ romanları yazılırken ABD’de “sert” (hard-boiled) 

dedektif hikâyeleri popüler olmuştu. Dashiell Hammett ve Raymond Chandler’ın 

öncülüğünü yaptığı sert polisiye akımı klasik dedektif romanından gerçek bir 

sapmayı temsil ediyordu. 

ABD’de içki yasağının yürürlüğe girdiği yıllarda ekonomik kaosun da 

etkisiyle suç giderek yaygınlaşmaya ve bireysel olmaktan çıkıp çete işi haline 

gelmeye başlamıştı. Mafya örgütlenmelerinin ekonomik yapıda büyük bir güce 

                                                 
59 J. Randolph Cox, “Paperback Detective: The Evolution of the Nick Carter Series from Dime Novel  

to Paperback 1886-1990”, Larry E. Sullivan – Lydia Cushman Schurman (haz.), Pioneers, 
Passionate Ladies, and Private Eyes: Dime Novels, Series Books, and Paperbacks, New 
York-London, The Haworth Press Inc., 1996, s. 121. 
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ulaşması sonucunda suç, toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmişti. Bu nedenle 

klasik dedektif hikâyesindeki bireysel suça dayanan dünya artık ortadan kalkmış ve 

okuyucunun ilgisini yitirmişti. Sıradan okuyucu artık sokaklarda yüzyüze kaldığı 

suçla ilgileniyordu.  

ABD’nin içinde bulunduğu bu ortamda Dashiell Hammett, Raymond 

Chandler, James M. Cain gibi yazarlar yeni bir suç edebiyatı yaratarak geleneksel 

dedektiflik hikâyesi geleneğini yıktılar. İngiliz dedektiflik hikâyelerindeki bireysel 

suçlunun yerine, Amerikan yaşamının realist yansımalarını ortaya koydular.   

Dashiell Hammett, gençlik yıllarında Pinkerton Dedektiflik Bürosu’nda 

çalışmış, suç dünyasını yakından tanıyan biri olarak suçun bireysellikten çıkıp 

örgütlü hale geçişinin birincil tanıklarındandı. Şiddet, artık evlerden, salonlardan 

çıkıp sokağın bir parçası haline gelmeye başlamıştı. Hammett’ın Maltese Falcon 

(Malta Şahini) (1930) adlı eseri böyle bir ortamda doğmuş ve hard-boiled dedektif 

hikayelerinin ilk örneği ve en başarılılarından biri olmuştur. Hammett 1923 ile 1930 

yılları arasında “Black Mask” adlı dergide Continental Op. adlı bir dedektifin 

maceralarını anlatan 36 adet hikaye yayımlamıştı. Bu dedektifi daha sonrları Red 

Harvest (1929) isimli romanının da kahramanı olmuştu. Daha sonra Malta 

Şahini’nde ise Sam Spade adlı şiddete meyyal dedektifi büyük ün kazanmıştır.  The 

Glass Key (1931), The Thin Man (1934) diğer önemli eserleriydi. 

Sert dedektif romanlarının diğer kurucularından olan Raymond Chandler ise 

1939’da The Big Sleep adlı eseriyle bu dünyaya adım atmıştır. Chandler,  Philip 

Marlowe adlı ünlü dedektifini ilk bu romanda canlandırmıştı. Philip Marlowe tipi 

çok başarılı olunca Farewell, My Lovely (1940), The High Window (1942), The 

Lady in the Lake (1943) ve daha sonraki diğer eserlerde de maceralarına devam 

etmişti.  

Hammett ve Chandler yanında James M. Cain The Postman Always Rings 

Twice (1934) ve Double Indemnity (1936) adlı eserleriyle akımın önemli 

yazarlarından biriydi.  

Mickey Spillane’in Mike Hammer adlı dedektifi ise 1940 ve 1950’ler 

boyunca en çok satan dedektif hikâyelerinden biri olmuştur60.  

Sert dedektiflik öyküsü de klasik olan gibi, dedektifin tanıtılmasıyla başlar. 

Ancak klasik dedektif, düzgün, kendine has konforu bile olan bir hayata sahipken, 

                                                 
60 John G. Cawelty, Mystery, Violence, and Popular Culture, Madison, Wisconsin, The University  

of Wisconsin Press, 2004, s. 313. 
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sert dedektifin mekânı şehrin kenarındaki tozlu, pis bir ofistir. Maddi anlamda 

sürekli sorunlar yaşar ama daha fazlasını hiçbir zaman istemez. Dışarıdan başarısız 

görünür ama o aslında suçun başarıyla el ele dolaştığı bir toplumda ayrıksı olmayı 

sever.  

Klasik öykülerde dedektif bir centilmen iken sert dedektifler sert, maço bir 

karaktere sahiptir. Klasik dedektifin kendine has zevkleri varken yeni dedektifin bu 

türden alışkanlıkları yoktur. Ayrıca klasik dedektifler gibi suçu akıl yürütmeyle 

değil, kimi zaman şiddete başvurmaktan çekinmeyen, azimli takip ve sorgulama 

yöntemleri ile çözer. 

Klasik öykülerde merkezde dedektif vardır ve suçlu son sahnede ortaya 

çıkar. Sert polisiye öyküde ise suçlu da dedektif kadar önemli bir yere sahiptir. 

Suçun planlanması ve uygulaması öykünün merkezindeki olaylardandır.  

Sert dedektif öykülerinin başarı kazanmasıyla birlikte kadın yazarların da bu 

türden örnekler verdiği görülmüştür. Ancak bu yazarlar sert dedektifin maço, 

kadınları önemsemeyen kişiliğinin yerine feminist karakterler yaratmışlardır. Sue 

Grafton, Marcia Muller, Sarah Paretsky gibi kadın yazarlar bu türün en önemli 

isimlerindendir61.  

 

6. Casus Romanı 

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte canlanan casusluk faaliyetleri İkinci Dünya 

Savaşı ile birlikte iyice hızlanmış ve soğuk savaş döneminde doruğa çıkmıştır. 

Casusluk, devletlere karşı işlenen bir suç türü olarak yaygınlaşınca bu durumun 

edebiyatta da yansımaları olmuştur. Aslında casusluk romanları James Fenimore 

Cooper’ın Casus (1821) adlı ilk romanından beri, sık olmamakla birlikte, 

yazılmaktaydı. William Le Queux’un England’s Peril (1899) The Invation of 1910  

(1910), Joseph Conrad’ın The Secret Agent (1907) adlı eserleri de türün diğer 

örnekleriydi. Ancak casusluk öyküleri İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyük bir 

ivme kazanarak tüm dünya tarafından tanınan bir türe dönüşmüştür. Fransız Jean 

Bruce’un 1940’tan itibaren yazmaya başladığı OSS 117 adlı roman serisi bu 

dönemin önemli casusluk romanlarındandı. Daha sonrasında John le Carre’ın The 

Spy Who Came in from the Cold (1962) adlı eseri büyük başarı kazanmıştı. Ancak 

casusluk romanlarının en ünlüsü ve bu türü eğlence dünyasının vazgeçilmezi yapan  

                                                 
61 Scott McCracken, Pulp: Reading Popular Fiction, Manchester and New York, Manchester  

University Press, 1998, s. 53. 
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eser Ian Fleming’in James Bond serisi idi. 1953 yılında Casino Royale ile başlayan 

Live and Let Die (1954) devam eden seride Fleming toplam 14 roman yazmış ve 

özellikle film versiyonundan sonra eserleri dünya çapında ünlenmişti.  

Casus romanları genelde benzer formüllerle işlemektedir.  

 
“Casus romanının kurgusu genel olarak Düşmanın gizli planının, Düşmanın kendi 

kampında Bizim Tarafın başarılı bir harekatı sonucu Düşmana karşı 

dönüştürülmesine –genellikle en son anda- dayanır. Gerçi durum fazlasıyla 

aleyhinedir ama Usta Casus, daha yüksek bir form, üstün bir teknoloji, daha iyi 

örgütlenme ve keskin zekâsı sayesinde sonunda kazanır.”62 

 

James Bond hikâyeleri eylem üzerine kuruludur. Bond sürekli olarak 

dünyanın farklı yerlerine gider. Son teknoloji ürünü aygıtlar kullanır. Sert dedektif 

türünde olduğu gibi casus romanlarında da kötü karakterler birçok ayrıntıyla 

görünürler. Kişilikleri, yaptıkları planların ayrıntıları okuyucuya Bond’un özellikleri 

ile eş zamanlı olarak verilir.  

Bond’un kişilik özelliklerinden bazıları Sherlock Holmes’e benzer. Tıpkı 

Holmes gibi Bond’un da kendine has zevkleri vardır. İçkisini çalkalanmış ama 

karıştırılmamış içer, tütün ürünlerini seçerek kullanır. 

Umberto Eco, Dr. No adlı maceradan yola çıkarak Bond hikâyelerinde aynı 

sırada olmamakla beraber dokuz hareket olduğunu belirtir. Bond hikâyelerinin planı 

aynıdır ve bunlar geleneksel masalların varyasyonlarıdır. 

Ayrıca Eco tipik bir Bond hikâyesindeki karşıtlıkları da şöyle belirler63: 

 

 

Bond      Düşman 
 

                                                 
62 Ernest Mandel, Hoş Cinayet: Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi, İstanbul, Yazı Yay.,  

1996,  bs. 2, s. 82 
63 Arthur Asa  Berger, Popular Culture Genres: Theories and Texts, Newbury Park, California,  

Sage Publications, 1992, s. 121. 
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Özgür dünya 

Büyük Britanya 

İdealler 

Görev 

Şans 

Lüks 

İtidal 

Masumiyet 

Sadakat 

    Sovyetler Birliği 

    Anglo-Sakson olmayan ülkeler 

    Güç 

    İdeoloji 

    Planlama 

    Düzensizlik  

    Aşırılık 

    Sapkınlık 

    Sadakatsizlik      

 

Yirminci yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru suç dünyasının her geçen gün 

genişlemesi ve çeşitlenmesi, bireysel çalışan dedektiflerin çözemeyeceği kadar zor 

problemler ortaya çıkarmıştı. Dedektifin bireysel olarak, onlarca kişiden oluşan suç 

örgütlerini çökertmesi, suçluları yakalaması inandırıcı olmaktan çıkmıştı. 1940’lı 

yıllarından itibaren, polis teşkilatlarının kendilerini yenileyerek, teknolojinin de 

yardımıyla suçla mücadele etmeye başlamaları üzerine, polis işlemlerini konu alan  

“polis prosedürleri” adlı yeni bir polisiye edebiyat türü doğdu. Adlı tıp tekniklerini 

kullanan, suçlu profilini öne çıkaran, detaylı laboratuar incelemeleriyle işini yapan 

polis teşkilatının edebiyata yansıması dedektif romanlarının verdiği hazzı azaltmaya 

başlamıştı. 

Polis prosedürleri türünde ilk örneği veren Freeman Wils Crofts’un ardından 

John Dickson Carr, Ngaio Mars, önemli ve başarılı eserler ortaya koymuşlardır. 

 İtalyan Carlo Fruttero ve Franco Lucentini’nin La donna della domenica 

(1973) A che punto è la nottei (1979) adlı eserleri ise başyapıt olmuştur. 

Ayrıca 1950’lerden itibaren Fransa’da ortaya çıkan “serie noire” adı verilen 

“kara roman” türü de saf şiddeti öne çıkaran ve özellikle Mickey Spillane’nin 

eserleri aracılığıyla okuyucu kitlesini genişleten bir tür oluşmuştur. 

 

7. Western 

Türk edebiyatında western türünde eserler üretilmediği için bu kısımda 

verilecek olan bilgiler tezimizin konusundan bağımsızdır. Burada western bahsinin 

açılmasının nedeni ise popüler edebiyat içerisinde kendine has özellikleri olan bir 

tür olmasındandır. Western türü ilk üretildiği zamandan beri geçen iki yüzyıl içinde 

çok az değişmiş ve hala ilk formüllerin başarılı olabildiği tek türdür. Popüler 

edebiyatın en başarılı ve uzun ömürlü türlerinden biri olan western sadece 
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yaratıldığı ülkede değil bu yaşam tarzına çok yabancı olan dünyanın geri kalan 

ülkelerinde de özellikle sinema aracılığıyla büyük başarı kazanmıştır.   

Popüler edebiyat türleri içerisinde en “Amerikan” olanı westernlerdir. 

Sonraki dönemlerde başka ülkelerde öykünme ile yazılmış örneklerinde 

Amerika’nın Batı’sı bu türün değişmeyen sahnesidir. Ayrıca Amerika’nın 

kuruluşunun temel felsefesi olan bireyci düşüncenin en net biçimde yansıdığı tür de 

yine westernlerdir.  

Western türünün mekânının her zaman Amerika’nın Batı’sı olması türün 

Doğu’da yaratılmasının temel nedenlerindendir. Amerika’nın Doğu’su ilk 

keşfedildiği günden itibaren endüstriyel açıdan gelişmiş ve şehir hayatının sağlam 

temellere oturtulduğu bir bölge olmuştur. Bireyin özgürlüğü üzerine kurulan bireyci 

düşünce için bu yaşam her zaman dar ufuklara sahipti. Amerika’nın Batı’sı ise 

sonsuz toprakları ve hiç rastlanmamış vahşiliği ile Doğu’da yaşayan insanların 

bireysel dünyalarının özgürlük miti olmuştu. Bu nedenle Amerika’nın Batı’sını 

anlatan western romanları ilk üretildiği günden itibaren en büyük tüketici kitlesini 

Doğu’da bulmuştur. Westernlerin temel tiplerinden olan Kızılderililerle birlikte, 

Billy the Kid, Jesse James, Dalton Kardeşler, ve Sam Bass64 gibi haydutların 

western kahramanlarının en ünlüleri olmasının nedeni bu özgür Batı düşüdür. 

Western kahramanları, vahşi Batı’nın kural tanımayan, şiddeti yaşamının temel aracı 

yaparak kendi özgür dünyasında yaşayan insanlardır. 

Batı Amerika’nın gerçek tarihinde kovboylar sığır çobanlığıyla geçinen 

şiddetle ilgileri olmayan insanlardır. Western öykülerindeki mit haline gelen 

kovboylar ise hayvancılıktan çok başka işlerle uğraşırlar. Bu öyküler nedeniyle 

okurların kafasındaki kovboy imgesi her zaman silahlı, şiddete hiç çekinmeden 

başvurabilen insanlar olarak yerleşmiştir. Romanlardaki kovboylar genelde 

silahşördürler. Bazen şerif ya da kumarbaz gibi roller de alırlar. 

 

“Kovboy mitinde birçok tanıdık imajlar vardır: yalnız yabancı(kovboy, silahşör, 

kumarbaz); huduttaki toplum (çiftçiler, çobanlar, madenciler); vahşi doğa (dağlar, 

çöller, ovalar); vahşi tehlikeler (yerliler, nehirler, fırtınalar, susuzluk); açgözlü kötü 

adamlar (bankacılar, arazi spekülatörleri, demiryolları, büyük çiftlikler, sigortacılar, 

kiralık silahşörler); çekici kadınlar (öğretmenler, genç kızlar, eğlencelik kadınlar, 

fahişeler); müphem kanunlar (kanun koruyucuların olmayışı, güçsüz kanun 
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koruyucular, rüşvetçi kanun adamları); yeni başlayan şiddet (her yerde silahlar, 

sosyal ortamlarda kavga dövüş); nazik batılılar (güçlü, akıllı, kibar); şehirli 

doğulular (zayıf, kibirli, ahlaksız).”65 

 

Hudutlarda dolaşan yalnız bir kahraman olan kovboyların ilk öyküleri 18. 

yüzyılda Daniel Boon tarafından yazılmıştır. İlk kovboy öyküleri vahşi Batı’da 

izcilik yapan erkeklerin başından geçen maceraları anlatmaktaydı. 19. yüzyıldan 

itibaren ucuz roman (dime novel) biçimde yazılan kovboy hikâyeleri türün 

yaygınlaşmasını sağlamıştı. Ünlü western yazarlarından olan James Fenimore 

Cooper’ın yazdığı ve “Leatherctocking Serileri” olarak bilinen romanlar aracılığıyla 

önce Amerika’da ve sonra tüm dünyada ünlü bir tür haline gelmişti. Cooper’ın 

bugün de okunan eserlerinden bazıları The Pioneers (1823), The Last of the 

Mohicans (1826), The Prairie (1827), The Pathfinder (1840) ve Deerslayer (1841)66 

idi. Fenimore eserlerinde Batı’da yeni yerleşmeye başlayan toplulukların sorunlarını 

dile getiriyordu. Vahşi hayat içerisinde yeni bir toplum yaratmaya çalışan insanların 

hem kendi içlerindeki sorunlar, hem de vahşi doğa ve Kızılderililer ile olan 

gerilimleri sıkça işlenen konulardı. 

1880’lerde ilk defa  “Street and Smith” yayınevi tarafından yayımlanan 

Buffalo Bill metinleri çok tutunca başka yayınevleri onları takip etmişti. Bu sayede 

birçok yayınevinin aynı anda piyasaya sürdüğü ve çok sayıda yazarı olan Buffalo 

Bill romanı türemişti. Bu hikâyeler toplumda türe olan ilgiyi gösterirken bir yandan 

da türün giderek kitlesel bir tüketim ürünü olmasına yardım etmişti. 

20. yüzyılın başında Owen Wister western türünün en önemli yazarı 

olmuştu. 1902 yılında yazdığı The Virginian adlı eseri, takip eden yıl iki milyondan 

fazla kopya satarak türe önemli bir katkıda bulunmuştu67.  

“Standart western hikâyelerinde yeni bir hudutta yaşayan toplum kötüler 

tarafından tehdit edilir ve vahşi doğadan gelen bir yabancı bu iyi insanlara yardım 

eder68” Erkek kahraman başlangıçta toplumun sorunlarıyla ilgilenmezken aşk, 

arkadaşlık gibi nedenlerle bu durumun bir parçası olur. Toplum ise önceleri 

kahramana güvenmezken sonraları onun tek kurtarıcıları olduğu anlar, çünkü 
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kendileri onun kadar yetenekli değildirler. Ayrıca kahramanın cesareti onlarda 

yoktur. Sonuçta kahraman, kötülere karşı onların yanında yer alarak sorunu çözer. 

Kötüleri yener ve daha sonra ait olduğu yere, gizemli bozkıra doğru gözden 

kaybolur. Kahraman yaptığı işten bir kişisel çıkar beklememiştir, her şeyi bulduğu 

gibi bırakır. 

 Western hikâyelerindeki kötüler ise genelde demiryolu yöneticileri, çiftlik 

sahipleri ya da bankacılardır. Genelde Doğu’dan gelen bu kişiler açgözlü 

davranarak, Batı’da yaşayan sıradan insanların mallarına el koymak isterler. Bu 

anlamda western hikâyelerinin temel konusu özel mülkiyet ve sermaye isteği ile 

toplum arasındaki gerilimdir.  

Sixguns&Society isimli kitabında Will Wright western filmlerinin 

formüllerini ortaya koyar. Asıl kaynak filmler olmakla birlikte küçük farklılıklarla 

kitaplardaki öyküler benzer biçimde geliştiği için Wright’ın eseri tür hakkında 

aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Will Wright’a göre klasik western plotu şu 

aşamaları içerir: 

“1- Kahraman bir sosyal gruba girer. 

2- Kahraman toplum için gizemlidir. 

3- Kahramanın özel bir yeteneği olduğu anlaşılır. 

4- Toplum kendi ve kahraman arasında bir farklılık olduğunu anlar.  

Kahramana özel bir statü verilir. 

5- Toplum kahramanı tam olarak kabullenmez. 

6- Toplumla kötü adamın ilgileri arasında bir çelişki vardır. 

7- Kötüler toplumdan daha güçlüdür. Toplum zayıftır. 

8- Kahraman ve kötüler arasında güçlü bir dostluk veya saygı vardır. 

9- Kötüler toplumu tehdit eder. 

10- Kahraman bu çelişkide yer almaktan kaçınır. 

11- Kötü adam kahramanın bir arkadaşını tehlikeye atar. 

12- Kahraman kötü adamla savaşır. 

13- Kahraman kötüyü yener. 

14- Toplum güvendedir. 

15- Toplum kahramanı kabul eder. 

16- Kahraman özel statüsünü yitirir veya vazgeçer.”69 

 

                                                 
69 Will Wright, Sixguns&Society: A Structural Study of the Western, Berkeley-Los Angeles- 

London, University of California Press, 1977, s. 48-49. 



 156 

Will Wright klasik öykülerin yanında başka plotlar olduğunu da belirterek 

bunlara dair bilgiler verir. Westernin, intikam çeşidi, geçiş teması ve profesyonel 

plot adını verdiği türleri olduğunu belirtir. Bunlardan yine çok tanıdık olan 

profesyonel plotun yapısı ise aşağıdaki biçimdedir.  

 

“1- Kahramanlar profesyoneldir. 

2- Kahramanlar bir iş alırlar. 

3- Düşmanlar çok güçlüdür. 

4- Toplum kendini korumakta yetersizdir. 

5- İş, kahramanların savaşmasını içerir. 

6- Kahramanların hepsi özel yeteneklere sahiptirler ve özel bir statüleri  

      vardır. 

7- Kahramanlar iş için bir grup oluştururlar. 

8- Kahramanlar grup olarak saygıyı, sevgiyi ve sadakati paylaşırlar. 

9- Kahramanlar grup olarak toplumdan bağımsızdırlar. 

10- Kahramanlar kötülerle savaşırlar. 

11- Kahramanlar kötüleri yenerler. 

12- Kahramanlar yaşar veya birlikte ölürler.”70  

 

Western türü bugün hala edebiyatta ve diğer eğlence biçimlerinde dünyada 

en çok tanınan imgeleri yaratmaya devam etmektedir. Türe dair ilginç bir konu ise 

anlattığı yaşam biçiminin ortadan kalkmasına rağmen türün tüm canlılığı ile 

yaşamaya devam etmesidir.  

 

 

 

 

 

    

 

B. Türk Edebiyatında Popüler Roman 

Tanzimat sonrasında Batılı edebiyatın, Türk okur ve yazarlarınca takip 

edilmeye başlanması orada üretilen eserlerin yerli karşılıklarını üretme ve okuma 

hevesi uyandırmıştır. Bu amaçla popüler edebiyata dâhil edilebilecek çok sayıda 

                                                 
70 A. g. e., s. 113. 
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eser yazılmıştır. Ancak Batılı edebiyattaki kategoriler göz önüne alındığında bizim 

edebiyatımızda, bazı türlerin öne çıktığı, bazı türlerle de neredeyse hiç 

ilgilenilmediği görülmektedir. Dolayısıyla Türk edebiyatında popüler romanlar 

incelendiği zaman çoğunluğu, aşk, suç edebiyatı ve bizim edebiyatımıza özgü olan 

popüler tarihi maceralar başlıkları altında toplanabilmektedir. 

Türk edebiyatında popüler romanların yazılmaya başlanmasında Batılı 

dillerden yapılan çevirilerin büyük önemi vardır. 

 

 “… Tanzimat sonrası devrede gazete ve dergilerde tefrika edilen veya kitap 

şeklinde okuyucu karşısına çıkan tercüme romanların büyük çoğunluğu, dönemin 

adlandırmasıyla “hissi” veya “cinai” romanlardır.”71 

 

 Bu çeviri ve tefrika faaliyetine dönemin neredeyse bütün yazarlarının dahil 

olduğu ve gazetelerin tirajlarının artmasında yayımladıkları bu tür romanların büyük 

etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan çevirilerin özellikle bazı yazarlarda 

yoğunlaşması da devrin okuyucularının bu yöndeki taleplerinin etkili olduğunu 

göstermektedir. George Ohnet, Octave Feuillet, Michel Zevaco, Aleksandre Dumas, 

E. Sue, Xavier Montepin gibi yazarlar “çok satmaktadır.” Ahmet İhsan Tokgöz, 

Matbuat Hatıralarım adlı kitabında, bir başka önemli yazarın, Jules Verne’in de çok 

popüler olduğu söyler. Kendisinin ilk tercümesi de Jules Verne’in Seksen Günde 

Devr-i Alem adlı romanıdır. Daha sonraları bu çevirilere Gizli Ada ve Kaptan 

Grand’ın Çocukları’nı da eklemiştir72. 

Tefrika romanların gazete ve dergilerin tirajlarını arttırmasının yanında bir 

başka önemli katkıları da halkın bu eserler sayesinde okuma yazma yeteneğini 

geliştirmesidir. Ayrıca bu eserleri okuyabilmek için okuma yazma öğrenmeye 

heveslenenlerin de var olduğunu tahmin etmek güç değildir.  

Türkiye’de popüler edebiyatın babası da Ahmet Mithat Efendi’dir. Ahmet 

Mithat verimli kalemi sayesinde birçok türde eser vermiştir. Dili, üslubu birçok defa 

eleştirilen yazarın, halkın roman türünü sevmesindeki katkıları ise reddedilemezdir.  

Edebiyatçılarımızın Ahmet Mithat Efendi’ye yönelik suçlamaları her devirde 

var olagelmiştir. Tanpınar; 

 

                                                 
71 Fatih Andı, Roman ve Hayat, İstanbul, Kitabevi Yay., 1999, s. 23. 
72 Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, Yay. Haz. Alpay Kabacalı, İstanbul, İletişim Yay.,  

1993, s.46 
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“Onun sanatı yoktur, daima halka yönelen iyi niyetleri vardır. Vazifeden, büyük 

ihtiraslardan değil orta insandaki o çok tabii kaçış hissinden işe başladı. … 

Birdenbire onun kitaplariyle, çalışan insan hayatına dinlenme saati girdi. Okumaya 

ayrılan saat. İşte cemiyetimize getirdiği şey. … ne yeninin, ne realizmin, ne 

romanın peşindedir. O sadece okuyacak şey hazırlayan adamdır.”73  

 

diyerek yazarımızın sanatsal açıdan eksik olsa da, okuyuculara edebiyatı 

sevdirmek yönünden faydalı işler yaptığını belirtir. Ayrıca A. Mithat’ın eserlerinde, 

popüler edebiyatın gündelik hayattan kaçış isteğinin yer aldığını belirtir.  

Banarlı da benzer şekilde sanatsal anlamda A. Mithat’ın sorunlu bir yazar 

olduğunda ısrar eder: 

 

“A. Mithat tam anlamıyla popüler ve ansiklopedist bir muharrirdir. Onun 

eserlerinde derin bir bilgi veya sanat üstünlüğü aramak beyhudedir. Okuyucularına 

hikaye ve roman dışında fizik ve matematik okutmuştur.”74  

 

Ahmet Mithat’ın birçok edebiyatçı tarafından eleştirilmesi onun sonraki 

nesillere olan derin etkisini silememiştir. İsmail Habip, Edebi Yeniliğimiz adlı 

kitabında onunla Hüseyin Rahmi Gürpınar arasındaki bağa dikkat çeker. Hüseyin 

Rahmi’nin de okur kitlesini göz önünde bulundurarak çok külfetli olmayan eserler 

yazdığını söyler75. Bu bağlantı daha sonra Robert P. Fin tarafından da dile 

getirilmiştir76. İnci Enginün de Ahmet Mithat Efendi’yi, Hüseyin Rahmi Gürpınar 

ve Ahmet Rasim’in takip ettiğini77 öne sürer.   

  Görüldüğü gibi popüler edebiyat yazarları kendi dönemlerinde çok 

okunmakla beraber Türk edebiyatı araştırmacıları tarafından çoğunlukla ciddiye 

alınmamıştır. Bu durumun en önemli sonucu birçok yazarın unutulmaya terk 

edilmesidir. Bugüne kadar adı gelen bazı yazarların ise ancak dönemlerinde büyük 

şöhrete sahip kimseler olması şaşırtıcı değildir.  

Türk edebiyatında popüler türler içerisinde belki de en çok ürün verileni aşk 

romanı, diğer adıyla romanstır. Romans türü edebiyatımızda, sadece masum aşkları 

                                                 
73 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Çağlayan Kitabevi, 1997,  

bs. 8, s. 455-460. 
74 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 2001,  

s.965. 
75 İsmail Habip, Edebi Yeniliğimiz, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1935, s. 316. 
76 Robert P. Finn, Türk Romanı: İlk Dönem, 1872-1900, İstanbul, 2003, bs. 2, s. 49. 
77 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul, Dergah Yay., 2001, bs.2, s. 238. 
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değil erotizmin birçok biçimini de içeren bir tür olarak geniş biçimde 

değerlendirilmiştir. Bu türe giren ilk eserlere bakıldığında imparatorluğun çöküş 

yıllarına denk gelen bu yayımlarda erotizmin hâkim olduğunu görülür. 1890’lı 

yıllarda eserler veren Mehmet Celal’in romanlarında kadınlar arası ilişkiler de dahil 

olmak üzere cinsellik işlenmiştir. Yazarın Leman, Damen Alude, Venüs, Bir Sefil 

Kadının Hayatı gibi eserleri daha sonra yazılacak erotik romansların 

öncülerindendir.  

Saffet Nezihi’nin 1902 yılından yayımlanan romanı Zavallı Necdet romanı 

yazarın tanınmasını sağlamış ve kitap döneminde satış rekorları kırmıştır. Necdet’in 

komşu kızı Meliha’ya olan aşkını içli bir dille anlatan roman 1961 yılında filme de 

çekilmiştir.  

Meşrutiyet döneminde yaşanan görece özgürlük ortamında erotik eserlerin 

sayısında bir artış görülmüştür. Bu dönemin erotik romansları arasında “Mehmet 

Rauf’un Bir Zanbağın Hikayesi (1910) ve Kaymak Tabağı, Ebü’l Burhan’ın Bir 

Çapkının Hikayesi (1910), T.P.Z.’nin Muhabbet Odası (1912), M.S.’nin Zifaf 

Gecesi Harem Ağasının Muaşakası (1913), A.Hasan’ın Bir Bakirenin Gebeliği 

(1914), Ahmet Naci’nin Bir Aşüftenin Jurnali (1914), G.R.’nin Beyoğlu Alemi 

(1914), Adil Nami’nin Balodan Sonra (1914), M. Alişan’ın Kadınların Aradığı 

(1914)78 adlı romanları sayılabilir. Burada dikkat edilecek nokta erotizm yoğunluklu 

bu eserlerin yazarların tamamının erkek olmaları ve eserlerin hitap ettiği kitlenin de 

yine erkeklerden oluşmasıdır.   

Aynı dönemlerde yazarlığa başlayan Güzide Sabri ise yoğun duygusallık 

taşıyan eserleri ile sonraki dönemde yazılacak kadın romanslarının öncülerindendir. 

Münevver (1901), Ölmüş Bir Kızın Evrak-ı Metrukesi (1905), Yaban Gülü (1920), 

Nedret (1922), Hicran Gecesi (1930) gibi eserleri Türk kadın okuyucuları tarafından 

çok beğenilmiştir.  

Güzide Sabri ile aynı dönemlerde yaşayan ancak yazmaya daha sonra 

başlayan üç isim ise edebiyatımızın romans yazarları içinde en çok tanınanları 

olmuştur. Bu yazarlar, Muazzez Tahsin Berkand, Esat Mahmut Karakurt ve Kerime 

Nadir’dir. 

Muazzez Tahsin Berkand 1933 yılından itibaren 50’den fazla roman yazmış 

bir yazar olarak üretim anlamında Batılı yazarlarla boy ölçüşecek bir 

                                                 
78 Ömer Türkeş, “Cinsel Özgürlük Neden Masum Değildir?” 

Çevrimiçi:  http://www.milliyet.com.tr/ozel/kitap/040402/02.html 15 Nisan 2008. 
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edebiyatçımızdır. Romanlarında Cumhuriyet ideallerini yaşatmaya çalışan Berkand 

bu amaçla kahramanlarını, özgür, modern bir hayat yaşayan ama sevgilisine veya 

kocasına sadık kadınlar olarak canlandırmıştır. Berkand’da öne çıkan modern kadın 

imajı diğer romans yazarları tarafından da paylaşılmıştır. Bahar Çiçeği (1935), 

Kezban (1942), Lale (1945), Büyük Yalan (1948), Sarmaşık Gülleri (1950),  Uzayan 

Yollar (1967), Uğur Böceği (1974) eserlerinden sadece birkaçıdır. 

Bir erkek yazar olarak Esat Mahmut Karakurt da romans türünün önemli 

isimlerinden olmuştur. Siyaset yapan bir erkek olarak içli aşk romanları yazmada 

kadın yazarlardan geri kalmayan Karakurt bu nedenle eserlerinin uzun yıllar 

boyunca okunmasını sağlamıştır. Vahşi Bir Kız Sevdim (1926), Son Gece (1938), 

Kadın Severse (1939), Bir Kadın Kayboldu (1948), Ömrümün Tek Gecesi (1949), 

Erikler Çiçek Açtı (1952), Kadın İsterse (1960), gibi aşk romanlarının yazarı olan 

Karakurt ilerleyen sayfalarda değinileceği gibi polisiye eserler de yazmıştır79. 

Aşk romanlarının bir başka önemli yazarı da Kerime Nadir’dir. İyi bir eğitim 

alan Kerime Nadir 1937’den itibaren roman yazmaya başlamıştır. 37 romanı olan 

yazar özellikle 1950-1960 dönemlerinde roman okuyan kişilerin en çok beğendiği 

yazarlardan olmuş, kitapları defalarca basılmıştır. Yeşil Işıklar (1937), Günah Bende 

mi? (1939), Seven Ne Yapmaz (1940), Aşka Tövbe (1945), Uykusuz Geceler (1945), 

Balayı (1946), Aşk Rüyası (1949), Son Hıçkırık (1956), Kırık Hayat (1957), Bir 

Aşkın Romanı (1962), Saadet Tacı (1966), Sisli Hatıralar (1967), Dert Bende (1973) 

gibi eserlerinde genç kız duyarlılığını anlatmaya çalışır. Tıpkı diğer romans 

yazarları gibi Kerime Nadir’in kahramanı olan kızlar da aşka dair hülyalar kuran, 

modern ve eğitimli kişilerdir80.  

Erkek romans yazarlarından bir diğer isim de Aka Gündüz’dür. Esat 

Mahmut Karakurt gibi siyasetçi olan yazar 1911’de yayımlanan Türk Kalbi adlı 

hikâye kitabıyla yazarlığa başlamış 1958’deki vefatına kadar da yazıdan 

                                                 
79 Esat Mahmut Karakurt’un hayatı ve eserleri hakkında daha geniş bilgi için bkz: Sağlık, Şaban,  

Popüler Roman ve Estetik Roman Kavramları Açısından Esat Mahmut Karakurt ile 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanları Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı. 
Doktora Tezi. Samsun 1998. 

80 Kerime Nadir’in hayatı ve eserleri hakkında daha geniş bilgi için bkz: Yakın, Aslı, Popüler  
Kültür ve Cumhuriyet Dönemi Popüler Aşk Edebiyatı: Kerime Nadir Romanları. 
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi. 
Ankara. Haziran, 1999. 
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kopmamıştır. Eserlerinden bazıları;  İki Süngü Arasında (1929), Çapkın Kız (1930), 

Aysel (1933), Aşkın Temizi (1937), Yayla Kızı (1940),  Eğer Aşk (1946)’tır81. 

Romans türü yazarlarına çok sayıda başka isim de eklemek mümkündür: 

Peride Celal ilk dönemlerde yazdığı romanslardan Yaz Yağmuru (1940), Aşkın 

Doğuşu (1944), Ethem İzzet Benice, Aşk Güneşi (1930), Sen de Seveceksin (1942), 

Ben Hiç Sevmedim (1947), gibi eserleriyle bu listeye dâhil edilebilir. Ayrıca Oğuz 

Özdeş, Selami İzzet Edes, Mahmut Yesari, Burhan Cahit Morkaya, Mükerrem 

Kamil Su’nun da adları anılmalıdır. 

Türk popüler edebiyatında en az eser verilmiş türlerden biri gotik-korku 

edebiyatıdır. Türk kültüründe cin, peri, büyü, muska, ejderha, sihir, her türden batıl 

inanışlar gibi korku unsurları masallarda ve günlük hayatın her evresinde 

görülmüştür. Yüzyıllar öncesinden kalan inanışlar kimi yerlerde toplumsal hayatı 

şekillendirecek kadar güçlüdür. Bu duruma rağmen Türk edebiyatında korku içeren 

eserlere rastlamak neredeyse imkânsızdır. Edebiyatımızın bu türe ilgi 

göstermemesinin belki de en önemli nedenlerinden biri başlangıcından itibaren yeni 

edebiyatın gerçeklik kaygısıdır. Yeni edebiyatın kurucularından ve en güçlü 

isimlerinden olan Namık Kemal’in “Celal Mukaddimesi”nde, cin, peri masallarını 

aşağılaması kendi dönemini ve sonra gelen nesilleri çok etkilemiştir.  Bu türe yeterli 

ilgi göstermemesinin bir başka nedeni de ülkenin geç modernleşmesidir. Son iki 

yüzyıldır ülkemiz aydınlarının temel kaygısı bir an önce Batı’ya yetişmektir. Bunu 

sağlamak için en kısa yolun Batılı bilim ve tekniği bir an önce hayata geçirmek 

olduğunu iddia etmişlerdir. Yeni nesilleri de bu amaca uygun yetiştirmek için 

eğlencelik eserler yerine, öğretici eserleri öne çıkarmışlar, toplumu değiştirme 

amacını her zaman önde tutmuşlardır. Bu kaygı nedeniyle eğlenceye, kaçışa yönelik 

eserler hakkında her zaman olumsuz yorumlar yapılmıştır. Romans, suç öyküleri 

gibi türler gerçeklik bağları olsa bile bunların da ikincil edebiyat olarak görülmesi 

üretim sürecini de etkilemiştir.  

Edebiyatımızdaki gotik-korku türü eserler içerisinde ilk örneklerden biri 

olarak Sami Aziz’in 1928 yılında “Resimli Ay Mecmuası”nın “Meraklı Romanlar 

Serisi” içerisinde çıkan Hortlayan Cellat adlı eserini görmekteyiz. Büyük ihtimalle 

yabancı romanlardan esinlenerek yazılan eserde Kuyucu Mehmet Paşa’nın cellâdı 

                                                 
81

Aka Gündüz’ün hayatı ve eserleri hakkında daha geniş bilgi için bkz: Aygün, Özcan,   
Edebiyatımızda Popüler Roman ve Aka Gündüz. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı. Doktora Tezi. Ocak, 2002. 
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Kara Musa’nın hortlayarak İstanbul’da cinayetler işlemesi konu edilir. Gazeteci 

İzzet Bülent Bey de konuyu araştırmaya başlar. Roman İzzet Bülent Bey’in dilinden 

anlatılır. Eser ilerledikçe anlatıcı, yeniçerinin ruhunun kendisini de etkisine aldığını 

fark eder. Kendisinin cinayetlerle bir ilgisi olup olmadığını bulmaya çalışan 

gazetecinin başından gerilim dolu bir macera geçer. 

Gotik korku türünde eser verenler içerisinde en tanınmış olan yazarımız 

Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır. Mezarından Kalkan Şehit (1928) adlı romanında 

yazar, Kartal’da bir arkadaşının evine giden Şevki Bey’in mahalledeki bir evden 

garip sesler duyması üzerine konuyu araştırmasını anlatır. Çevreden edindiği 

bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla ev cinlidir. Şevki Bey buna inanmaz ve bir gece eve 

gizlice girerken tanıştığı Şahika ile evlenerek onların yanına taşınır. Daha sonra 

Şahika’nın kardeşinin Sarıkamış’ta şehit olduğunu ve ruhunun eve geldiğini öğrenir. 

Olaylar Şevki Bey’in araştırmalarıyla devam eder ve sonunda mantıklı açıklamalar 

yapılır. Hüseyin Rahmi eserinde doğaüstü varlıkları kullanarak korku dolu bir 

atmosfer yaratmış ve sonunda da sırların akılcı biçimde aydınlanmasını sağlamıştır. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın diğer bir korku romanı da halk arasındaki batıl 

inanışları kullandığı Gulyabani (1913)’dir. Eser evinden kaçan Munise’nin Ayşe 

Hanım adındaki bir kadın tarafından himaye altına alınmasıyla başlar. Ayşe 

Hanım’ın evine her gece cinlerin, perilerin geldiği söylenmektedir. Munise geceleri 

duyduğu seslerden çok korkar. Daha sonra Hasan adındaki şehirden gelen bir genç, 

tüm bunların köylüleri korkutmak isteyen kişilerce düzenlenmiş bir oyun olduğunu 

ortaya çıkarır ve Munise ile evlenirler. Bu romanda da H. Rahmi doğaüstü gibi 

görünen olaylardan yola çıkarak tıpkı Ann Radcliffe’nin yaptığı gibi mantıklı bir 

sona ulaşır.   

Vedat Örfi Bengü’nün 1944-45 yıllarında yayımlanan Lord Lister Serisi dört 

ciltten oluşmaktadır. Cani bir ruha ve doğaüstü yeteneklere sahip olan Lord Lister’in 

polis müfettişi Ceymis Peen’le olan mücadelesinin konu edildiği eserler Batılı korku 

romanlarına göndermeler yapmaktadır. 

Ali Rıza Seyfi’nin 1928 yılında yayımlanan Kazıklı Voyvoda isimli romanı 

daha sonra sinemaya aktarılmıştır.  

Peyami Safa’nın kardeşi olan Behçet Safa’nın 1940’lı yıllarda yazdığı Şeytan 

ve Şeytanın Piçi adlı eserler Suzan ve Mahir adlı karı-kocanın Yezidilerle 

mücadelesini anlatmaktadır.  
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Vala Nureddin’in polis hafiyesi Yılmaz Ali’nin maceralarını anlattığı, tefrika 

edilmiş olan Karacaahmedin Esrarı adlı romanı ise korku edebiyatımızda 

yamyamlık konusunu ilk kez işleyen eserlerdendir. Aynı konuyu işleyen Daniş 

Remzi Korok’un Ölü Ciğeri Yiyen Adam adlı eseri de 1944 yılında basılmıştır82.  

Aşk romanları ile tanınan Kerime Nadir de az sayıdaki korku romanlarına 

katkıda bulunmuştur. 1958 yılında yayımlanan Dehşet Gecesi adlı eser Kerime 

Nadir’in tek korku romanıdır. Eserin, Bram Stoker’ın Dracula’sının bir uyarlaması 

olduğu hemen göz çarpmaktadır. Bir petrol şeyhinin otelinin açılışı için Hakkari’nin 

Cilo dağlarına giden Mümtaz trende bir roman okumaya başlar. Romanda aynı yere 

giden Cengiz’in Prenses Ruzihayal isimli vampirin evine gitmesi ve ardından onunla 

mücadelesi anlatılmaktadır. Daha sonrasında Mümtaz da okuduğu romanda geçen 

maceraları yaşar.  

Bir başka korku romanı yazarımız olan Kenan Hulusi Koray’ın (1906-1943) 

Bahar Hikayeleri (1939) adlı eseri hikaye kitabıdır. Buradaki sekiz hikâyeden üçü 

korku türündedir. Tuhaf Bir Ölüm, Gece Kuşu ve Kavaklıkoz Hanında Bir Vaka adlı 

hikâyelerinde vampir hikâyelerine ve doğaüstü olaylara göndermeler vardır. Kenan 

Hulusi Koray’ın hikâyelerinde, Amerikan gotiklerinin tavrını bulmak mümkündür. 

Amerikalı gotik yazarlar Avrupa’dan farklı olarak kendi ülkelerinin doğasını ve 

şimdiye ait bilinmezlikleri ele alırken Kenan Hulusi Koray da özellikle Kavaklıkoz 

Hanında Bir Vaka adlı hikâyesinde Anadolu’da korku veren bir atmosfer kurmaya 

çalışmıştır.  

   Edebiyatımızda 1980 yıllara kadar yazılmış olan korku hikâyeleri yukarıda 

belirtildiği gibi birkaç hikâye ve romandan ibarettir. Gotik-korku hikâyelerine olan 

ilginin 1980’li yıllardan sonra değiştiği ve sayının giderek arttığı görülmektedir.  

Popüler edebiyatın en çok sevilen türlerinden olan suç-dedektif öykülerinin 

Türk edebiyatında çok sayıda örneği vardır. Tıpkı romans gibi suç hikâyeleri de yeni 

edebiyatımızın ilk dönemlerinden itibaren hayli ilgi çekmiştir. Ülkemizde suç 

edebiyatının ilk örnekleri tercüme çalışmalarıyla verilmiştir. 1880’li yıllardan 

itibaren dönemin aydınlarının en iyi bildiği dilden, yani Fransızca’dan yapılan 

dedektif romanı tercümeleri gazetelerde tefrika olundukça okuyucunun ilgisi 

görülmüş ve daha sonra telif eserler verilmeye başlanmıştır. Dönemin padişahı 

Abdülhamit’in de polisiye edebiyat meraklısı olduğu ve her gece uyumadan önce 

                                                 
82 Türkiye’de korku edebiyatı hakkında daha geniş bilgi için bknz: Oğuz Eren, “Romanızda “korku””  

(1912-74), Virgül Dergisi, Ocak-Şubat 2009, Sayı: 126, s. 35-39.  
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yardımcılarına bu tür romanlar okuttuğu bilinmektedir. Bu dönem suç edebiyatından 

çeviri yapanlar arasında S. Nazif, A. Mithat, A. Rasim, A. İhsan gibi isimler de 

vardır83. 

Suç öyküleri türünde ilk telif eser ise Ahmet Mithat Efendi’nin 1884 yılında 

yazdığı Esrar-ı Cinayat’tır. Eserin kahramanı Osman Sabri adlı polis müfettişidir. 

Boğaz girişindeki Öreke Taşı’nda meydana gelen cinayetleri araştıran Osman Sabri, 

daha sonra Beyoğlu’nda işlenen bir cinayetin de bu olayla ilgisi olduğunu fark eder. 

Osman Sabri bir yandan mantığını kullanarak cinayetleri aydınlatmaya çalışırken, 

bir yandan da suçlularla işbirliği yapan Beyoğlu mutasarrıfının baskılarına karşı 

koymaya çalışır. Bu sırada Kalpazan Mustafa adlı cinayet zanlısı bir gazeteye 

mektuplar göndererek cinayetleri nasıl ve neden işlediğini ayrıntılarıyla açıklar. 

Kalpazan Mustafa daha sonra yurtdışında firardayken bir kaza sonucu ölür, Beyoğlu 

Mutasarrıfı Avrupa’ya kaçar, Osman Sabri de başarıları nedeniyle büyük ün kazanır.  

Ahmet Mithat Efendi, eseriyle Batılı tarzda bir suç öyküsü ortaya koymaya 

çalışmıştır. Kısmi olarak bunda başarılı olmuş ancak tipik dedektif öyküsünün bazı 

aşamalarını ihmal etmiştir. Esrar-ı Cinayat’ta Osman Sabri sürekli olarak zekâsı 

nedeniyle övülmekteyken aslında çok önemli keşifler yapamaz. Klasik dedektif 

romanlarında tüm sırları dedektifin kendisinin aydınlatması gerekirken bu romanda, 

katilin kendiliğinden yaptığı itiraflar ile düğüm çözülür.  

Ahmet Mithat Efendi’nin polisiye türündeki diğer eserleri ise Hayret (1885) 

ve Haydut Montari’dir (1887).  

Daha sonraki dönemlerde Fazlı Necip’in Cani mi Masum mu? (1901), 

Yervant Odyan adlı bir Ermeni yazarın Abdülhamit ve Sherlock Holmes (1912) adlı 

eserleri göze çarpar.  

Erol Üyepazarcı’nın verdiği bilgiye göre Türkçe’deki ilk polisiye roman 

dizisi Ebulbehzat tarafından 1912’de Beyoğlu Cinayat Serisi adıyla başlar ancak ilk 

sayıdan sonra yayımı durur84. 

1914 ve 1915 yıllarında Ebussüreyya Sami tarafında yazılan Türklerin 

Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni adlı polisiye seri 10 kitaptan oluşmaktadır. E. 

Sami, her biri 60-70 sayfalık öykülerinde Amanvermez Avni’nin, İstanbul’un en 

cani ve sahtekar suçluları ile yaptığı mücadeleleri anlatır. Avni de tipik bir polisiye 
                                                 
83 Ülkemizde polisiye edebiyatın 1923’e kadar olan tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.:  

Erol Üyepazarcı, Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes: Türkiye’de Yayınlanmış Çeviri ve 
Telif Polisiye Romanlar Üzerine Bir İnceleme 1881-1928, İstanbul, Göçebe Yay., 1997.  

 
84 A. g. e, s. 177. 
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kahramanı gibi zekidir, kılık değiştirmekte ustadır. Avni’nin hikâyelerinin en dikkat 

çeken yanı klasik dedektif hikâyelerindeki salon havasının olmayışıdır. Her 

macerada Avni birçok tehlikeyle karşılaşır, kimilerinde suçlularla kanlı 

mücadelelere girer. Ayrıca klasik dedektifler gibi, onun da Anderya adlı genç bir 

çırağı vardır. 

1914’de Moralızade Vassaf Kadri ve Kırımlı Süleyman Sudi’nin birlikte 

yazdıkları Milli Cinayat Koleksiyonu ise 20 cilt olarak planlandığı halde 10. ciltte 

sona ermiştir.  

1922’de Hüseyin Nadir’in Fransız polisiyesi olan Fantoma’dan esinlenerek 

yarattığı Fakabasmaz Zihni isimli kahramanın maceraları yayımlanmaya 

başlanmıştır. Ortalama 24 sayfa olarak basılan Fakabasmaz Zihni serileri altı yıl 

boyunca yayınlanmıştır85.  

Peyami Safa’nın Server Bedi takma adıyla yazdığı Cingöz Recai isimli 

kahramanın maceralarını anlatan polisiye dizisi ise türün en popüler eserlerindendir. 

1924 yılından başlayarak çeşitli dönemlerde üç ayrı dizi halinde yayımlanan Cingöz 

Recai serileri Cingöz Recai’nin Harikulade Sergüzeştleri Serisi, Cingöz Recai Kibar 

Serseri  ve Sherlock Holmes’e Karşı Cingöz Recai isimlerini taşır. Eserin kahramanı 

Cingöz Recai, cinayet işlemek istemeyen, zevk için hırsızlık yapan kişiliği ile Arsen 

Lupen’in uyarlaması olarak yaratılmıştır. 

Peyami Safa, yine aynı takma adla, kadın karakterlerin başrolde olduğu 

polisiyeler de yazmıştır. Tilki Leman, Tilki Leman’ın Harikulade Maceraları, 

Çekirge Zehra, Çekirge Zehra’nın Harikaları adlı eserlerde hırsızlık yapan kadın 

kahramanların öyküleri anlatılmıştır. 

Server Bedi ayrıca Civa Necati adlı Cingöz Recai’ye benzeyen bir karakterin 

öyküleri ile Polis Hafiyesi İhsan Kartal’ın Maceraları adlı polisiye serileri de 

kaleme almıştır.  

Suç-dedektif öykülerinin edebiyatımızdaki işlenişi genellikle seriler halinde 

olmuştur. İskender Fahrettin Sertelli’nin Behlül Dana takma adıyla yazdığı 

İstanbul’un Arsen Lupin’i Elegeçmez Kadri’nin Serüvenleri ile Şeytan Hadiye’nin 

İngiltere Sergüzeştleri, Vedat Örfi Bengü’nün Lord Lister serileri de dönemlerinde 

meşhur olmuş eserlerdi. 

Cevat Fehmi Başkurt’un Valde Sultan’ın Gerdanlığı, Hüseyin Rahmi 

Gürpınar’ın Kesik Baş, Dirilen İskelet, Katil Buse, Ümit Deniz’in Murat Davran 

                                                 
85 A. g. e., s. 190-197. 
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adlı karakterinin maceraları, Vala Nurettin’in Tuzaktaki Kaplan adlı eserleri türün 

gerçek anlamdaki roman örneklerindendir. 

Polisiye eserlerin çok sevilmesi nedeniyle bu türdeki çevirilerin her dönemde 

devam ettiği görülmektedir. Çeviri faaliyetinin en önemli isimlerinden biri de Kemal 

Tahir’dir. Yazar ilk olarak Mickey Spillane’in “I, the Jury” adlı Mike Hammer 

romanını “F. M. İkinci” takma adıyla çevirmiştir. Kitap 100 binden fazla satılınca 

yenileri de çevirilir. Ancak Spillane toplam altı kitap yazdığı için, Kemal Tahir 

piyasanın ilgisine karşılık vermek amacıyla telif Mike Hammer maceraları yazmaya 

başlar. Yine takma adla dört adet kitap yazar. Derini Yüzeceğim (1954), Kara Nara 

(1955), Kıran Kırana, Ecel Saati adlı bu romanlarda Mike Hammer’ı kimi zaman 

yerli bir kabadayı ağzıyla konuşturmuştur. 

Türkiye’de Mike Hammer maceraları daha sonra da yazılmaya devam 

etmiştir. Afif Yesari’nin 200 kadar Mike Hammer macerası yazdığı sanılmaktadır. 

 Romans türünün önemli yazarlarından olan Esat Mahmut Karakurt’un 

yazdığı Ankara Ekspresi (1946)  adlı eser Türkçe’de 1980’li yıllardan önce görülen 

ender casus romanlarından biridir. Eserin kahramanı Binbaşı Seyfi’dir. 2. Dünya 

Savaşı sırasında tarafsız kalan Türkiye’yi ele geçirerek buradan Sovyetler Birliği’ne 

saldırmak isteyen Almanlar, açık savaş yerine içeride yapacakları ani bir baskınla 

Türk yöneticileri ele geçirip Türkiye’yi kendi saflarına katmak isterler. Binbaşı 

Seyfi tüm bu planları bozarak ülkeyi felaketten kurtarır. 

Bilim kurgu da edebiyatımızda örneğine az rastlanan türlerdendir. Dr. V. 

Bilgin’in Rüya mı Hakikat mi (1943) adlı eseri politik bilimkurgu olarak 

tanımlanmaktadır. Bilgin kitapta hayali olarak Mars gezegenine yaptığı yolculuğu 

anlatmaktadır86.  1971’de yayımlanan Metin Atak’ın Gezegenler Savaşıyor adlı eseri 

uzay operası türündeki ilk bilim kurgu eserimiz olarak görülebilir.  

Fantastik edebiyat türünün ülkemizdeki ilk temsilcisi olarak Giritli Aziz 

Efendi görülmektedir. Muhayyelat-ı Ledünn-i İlahi adlı eserinde Aziz Efendi, 

gerçeküstü varlıkları ve dünyayı kullanmıştır. Eserin birinci bölümü olan Hayal 

fantastik görüntülerle işlenmiştir.  

 
 “…cinlerin, perilerin olağanüstü varlıkların olduğu bu dünya, gerçek dünyaya 

alternatif bir başka dünya sunar ve bu dünyada yaşanan olağanüstülükler 

okuyucuyu ve karakterleri şaşırtmaz.  

                                                 
86 Zühtü Bayar, Bilim Kurgu ve Gerçeklik, İstanbul, Broy Yay. s. 156. 
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… kahramanlar, gerçek dünyadan çıkarak bir çerçevenin içine, başka bir dünyaya 

girerler. Bu dünyayı yaşarlar ama gerçek mi, yoksa hayal mi olduğu tam 

anlaşılamaz. Böylece bir gerçeklik yanılsaması yaşanır. Yaşananlar hem gerçektir, 

hem de hayal.”87 

 

Edebiyatımızda birçok kitapta fantastik unsurlara rastlansa da Aziz 

Efendi’den sonra bu türle doğrudan bağlantılı eserler verilmemiştir. 1980 sonrasında 

ise tür kendi başına gelişme göstermeye başlamıştır.  

Edebiyatımızda hidayet romanları 1968 yılında Hekimoğlu İsmail’in yazdığı 

Minyeli Abdullah romanı ile başlar. Hidayet romanlarıyla ilgili bölümde daha geniş 

biçimde anlatılacağı gibi Hekimoğlu İsmail, Maznun (1974) adlı kitabıyla birlikte 

hidayet romanlarının temel klişelerini ortaya koymuştur. Sonradan gelen birçok 

yazar da bu klişeleri tekrar tekrar kullanarak bu türün yaygın biçimde tüketilmesini 

sağlamışlardır. Daha sonraki yıllarda Şule Yüksel Şenler’in yazdığı Huzur Sokağı 

adlı roman gençler üzerinde büyük etkilerde bulunmuş ve sinemaya da 

uyarlanmıştır.  

Hidayet romanları, İslami siyasetin gelişimine paralel olarak gün geçtikçe 

daha çok kişi tarafından okunmuştur. 1970’li yıllardan başlayarak birçok yazar 

İslami dünya görüşünü hidayet romanı kalıpları içerisinde dile getirmişlerdir. 

Hüseyin Karatay, 1970 yılında yazdığı Kıbrıslı romanında Kıbrıs’ta Rumlara karşı 

verilen savaşı İslami pencereden yorumlamıştır. Yazar, ayrıca Sürgün Öğretmen 

(1974, İsyan Eşiği (1976) gibi eserlerinde de aynı bakışı ortaya koymuştur. 

Hidayet romanları her geçen gün yeni yazarların katılımı ile 1980’li yıllara 

kadar gelişimini sürdürmüştür. Bu yazarlardan olan Mustafa Miyasoğlu’nun 

Kaybolmuş Günler (1975) adlı romanının ardından, İbrahim Ulvi Yavuz’un Dikenli 

Yollar’ı (1976) yayımlanmıştır.  

Hidayet romanlarına bugünkü gücünü kazandıran en önemli yazar ise Ahmet 

Günbay Yıldız’dır. A. Günbay Yıldız hem hidayet romanları hem de İslami aşk 

romanları ile son iki neslin en çok tanıdığı yazarlardan biri olmuştur. Yazarın 1975 

yılında yazdığı ve çok beğenilen Yanık Buğdaylar adlı romanından sonra Çiçekler 

                                                 
87 Nüket Esen, “Fantastik Bir Osmanlı Metni: Aziz Efendi’nin Muhayyelat’ı”, İstanbul, İstanbul  

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Akşit 
Göktürk’ü Anma Toplantısı: Yazıda ve Çeviride Fantastik, 2006, s. 6-7. 
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Susayınca (1975), Boşluk (1976), Sitem (1978), Figan (1978) adlı eserleri de çok 

satan kitaplar arasına girmiştir.         

Türk edebiyatında en fazla ürün verilen türlerden biri tarihi popüler 

romanlardır. Tarihi romanları genel anlamda iki kısma ayırmak mümkündür. İlk 

olarak, tarihi, bir tarihçi gibi ele alarak onun gerçekliğine bağlı kalmaya çalışan 

romanlardır. “Ciddi edebiyat”a dâhil edilen bu eserler aracılığıyla yazarlar, tarihe, 

topluma ve siyasete dair görüşlerini aktarırlar. Tarih çoğunlukla ülkenin sorunlarını 

çözmenin aracı olarak ele alınır.  

İkinci tür ise popüler roman kapsamına giren eserlerden oluşmaktadır. 

Genellikle macera ağırlıklı popüler eserlerde amaç tarihin kendisi değildir; tarih 

sadece fon olarak kullanılır. Tarihi macera romanlarını bir tür haline getiren ise 

kullandıkları basmakalıp tipler ve formüllerdir. Bu tür romanlarda, asil, tok gözlü, 

ülkesi ve milleti için her an kendini fedaya hazır Türk kahramanlar basmakalıp 

tiplerdir. Ayrıca sıradan karakterler arasında da benzer durum vardır. Türk 

kişiliklerin hepsi dürüst, ülkesine bağlı ve fedakâr iken yabancı olanlar zalim, 

açgözlü, hilekârdırlar. Türk olmayan kadınların hemen hepsi cinsellik konusunda 

çok rahattırlar. Çoğunlukla Türk kahramanı arzularlar. Türk kadınlar ise asla cinsel 

eylemlerle anılmaz.  

 Romanların formülleri de birbirine benzerdir. Genellikle dışarıdan gelen 

tehlikeye karşı, kahraman Türk genci (Kara Murat, Battal Gazi, bunların çizgi 

roman muadili Tarkan)  mücadeleye başlar. Başından çok zorlu maceralar geçer, 

kimi zaman binlerce kişi ile çatışmak zorunda kalsa da sonunda başarılı olarak 

tehlikeyi bertaraf eder.  

Tarihi popüler romanların en büyük ismi şüphesiz Abdullah Ziya 

Kozanoğlu’dur (1906-1966). 1923 yılında yayımlanan Kızıl Tuğ adlı ilk eserinden 

sonra çok sayıda tarihsel macera kaleme almıştır. Diğer tarihi roman yazarları gibi o 

da sık sık İslamiyet öncesi dönemde yaşayan Türklerin maceralarını yukarıda 

anlatılan formüle uygun olarak anlatmıştır. Türk Korsanları (1926), Boğaç Han 

(1929), Kolsuz Kahraman (1930), Battal Gazi Destanı (1937), Atlı Han (1942), 

Hilal ve Salip (daha sonra Hilal Ve Haç adıyla) (1958), Kubilay Han’ın Gelini 

(1966), Cengiz Han’ın Hazineleri (1962), Altın Hançer (1963) eserlerinden 

bazılarıdır. 

Kozanoğlu’ndan sonra türün en çok tanınan yazarları Feridun Fazıl 

Tülbentçi, Oğuz Özdeş ve Reşad Ekrem Koçu’dur.  
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Feridun Fazıl Tülbençi, Serhadlerin Çocuğu Sultan Yıldırım Bayezıd (1947),  

Barboros Hayreddin Geliyor (1949), Osmanoğulları (1950),  Şah İsmail (1956), 

Turgut Reis (1958), Şanlı Kadırgalar (1964) gibi eserleri çok okunmuştur. Oğuz 

Özdeş, Oğuz Han (1964), Karapençe Estergon’da (1966), Oğuz Han, Kartal Başlı 

Kadırga, Karapençe’nin İntikamı, Karapençe’nin Oğlu, Dağ Başını duman Almış, 

Oğuz Han, Vatan Borcu gibi çok sayıda tarihi macera yazmıştır.  

Reşad Ekrem Koçu da eserleri bugün hala okunan kendine has üslubu olan 

bir yazar olarak tanınmıştır. Haydut Aşkları (1961), Forsa Halil (1962), Dağ 

Padişahları (1962), Patrona Halil: Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin 

Romanlaştırılmış Hayatı (1967), başlıca eserlerindendir.  

Bu yazarlar dışında Nizamettin Tepedelenlioğlu, Ragıp Şevki Yeşim, Murat 

Sertoğlu, Refi Cevad Ulunay gibi yazarlar popüler tarihi macera romanlarını Türk 

okuyucusuna sevdiren isimlerdir.  
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3. BÖLÜM 
 
A. 1980 Sonrasında Türk Edebiyatının Genel Görünümü ve   
     Popüler Romanın Gelişimi 
 
1980 yılında yapılan askeri müdahale sonrasında Türkiye’deki tüm 

toplumsal, siyasal ve ekonomik ortam değişmiştir. Bu tarihten itibaren Türk 

toplumundaki değişim eskiye oranla daha hızlı biçimde gerçekleşmeye başlamıştır. 

Gündelik yaşam deneyimlerinden politik tercihlere kadar birçok alanda yaşanan bu 

değişim, edebiyatı da etkilemiştir. 1980’li yıllardan itibaren, edebiyatın öğretici yanı 

gerilemeye başlamış ve edebiyat gündelik eğlence endüstrisinin bir parçası olmaya 

başlamıştır. Bu gelişmeyle birlikte, edebi eserlerde, toplumu değiştirme amacı bir 

yana bırakılmış, piyasa ilişkilerinin belirleyici etkisi artmıştır.  

1970’li yıllarda tüm ülkeyi sarsan çatışmacı ortam 1980’li yıllarda yok 

olmuştur. Askeri müdahale sonrasında tüm ideolojik çatışma gruplarının faaliyetleri 

engellenmiş, ülke genel bir barış ortamına kavuşmuştur. Bu tarihten itibaren politika 

yeniden şekillenmeye başlamış, uç siyasal düşünceler yerlerini daha merkezi 

akımlara bırakmıştır.  

Bahsedilen süreçte yaşanan olaylar nedeniyle toplumun siyasetle arasının 

açıldığı, insanların siyaset yapmaktan çekindiği bir dönem başlamıştır. Dört yıl 

kadar süren müdahale ortamında siyasetle doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan birçok 

insan tutuklanmıştır. Günlük demokratik ihtiyaçların askıya alınması nedeniyle 

bireyler, politik faaliyetlere şüpheyle bakmışlardır. Ancak her gün yaşanan şiddet 

ortamının sona ermesi de toplumun rahat nefes almasını sağlamıştır.  

Şiddetin günlük hayattan çıkması, ülkedeki günlük yaşamın sürdürülmesi 

bakımından sağlıklı olmakla beraber gençlerin politikadan uzaklaşmasına neden 

olduğu da bir gerçektir. Yeni nesil, eski politik deneyimlerin acılı sonuçlarını 

görerek ve duyarak yetiştiği için kendini ifade etmek üzere yeni eğlence biçimlerine 

yönelmiştir. 1980 sonrası gençliğin değişen yaşam biçimi onların edebiyatı 

algılamasını etkilemiş, edebi eserleri, hayatın değiştirilmesi için birer araç olarak 

görmekten çok eğlencelik ürünler olarak değerlendirmelerini sağlamıştır.  

1980 sonrasında, gençliğin içine doğduğu ortam eskisi gibi şiddetin 

hâkimiyetinde değildir. Gençler bu süreçte kendilerini ifade etmek üzere yeni yollar 

aramaya başlamıştır. Bu arayışın bir sonucu olarak arabesk müziğin geliştiği 

görülmektedir. 80’li yıllarda tam bir patlama yapan arabesk müzik ve beraberinde 
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taşıdığı kültür, siyaset ayrımı gözetmeden tüm toplumsal kesimlerde etkisini 

göstermiştir. Arabeskin bu gelişimi sinemaya da konu olmuş, ayrıca üzerine 

akademik çalışmalar yapılmıştır. Gençliğin, ilk dönemdeki arabeske olan bağlılığı 

zamanla azalmış bunun yerini pop müzik almıştır. Arabeskin acılarla dolu olarak 

resmettiği bu dünya, yerini, ekonomik refahın artmasının da etkisiyle, pop 

kültürünün yaşamdan zevk almaya dayalı anlayışına bırakmıştır. Bu anlayış daha 

sonra kültürel ürünlerin üretilmesi sürecine katılacak olan gençlerin dünya görüşleri 

üzerinde önemli etkilerde bulunmuştur.  

1980 sonrasında siyasal alanda oluşan boşluk uzun süre doldurulamamıştır. 

Bu dönemde, eskiden de var olan İslamcı hareket giderek güç kazanmaya 

başlamıştır. Dini eğitim kurumlarının, toplumda yapılan yoğun propaganda 

faaliyetlerinin bir sonucu olarak gelişen İslamcılık, birçok genci bu siyasi eğilime 

dâhil etmiş, pop kültüründen çeşitli nedenlerle uzak duran gençlerin kendilerini 

ifade edecekleri bir alan olmuştur. İslamcı hareket iktidara doğru yürürken ona 

paralel olarak İslamcı kültür de gelişmeye başlamıştır. Kılık kıyafetten, günlük 

yaşam ritmine, konuşmadan beslenmeye kadar bireylerin tüm hayatlarını etkileyen 

İslamcı kültür, İslami edebiyatın geniş kitlelerce tüketilmesinin yolunu açmıştır. Bu 

durum daha sonra hidayet romanlarının satış rekorları kırmasını sağlamıştır.  

Bu dönemde serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte halkın günlük 

yaşamında büyük değişiklikler gerçekleşmiştir. Ekonomi eskiye oranla daha hızlı bir 

gelişme göstermiş, toplumun refahı artmaya başlamıştır. Tarım Bakanlığı’nın DİE 

ve DPT’den alarak duyurduğu verilere göre 1980 yılında 1570 dolar olan kişi başına 

milli gelir, 2000 yılında 2986 dolar’a, 2005 yılında ise 4768 dolara çıkmıştır1. Gelir 

seviyesindeki bu artış halkın yaşam tarzında temel değişimleri de beraberinde 

getirmiştir. Günlük hayatta, otomobil alımından kültürle ilişkilenmeye kadar her 

alanda, eski dönemle mukayese edilemeyecek gelişmeler sağlanmıştır.  

Bir toplumda ekonomik refahın artması toplumsal yaşamın tamamen 

değişmesi anlamına gelmektedir. Batı Avrupa ülkeleri, 1500’lü yıllardan itibaren 

sömürgelerden elde ettikleri kazançla, kendi ülkelerindeki tüm yaşamı yeniden 

kurmuşlar, bu birikim sayesinde aydınlanma dönemini başlatmışlardır. Türkiye’de 

ekonominin 1980 sonrasında büyük bir hızla gelişmesi de Türk insanının bireysel ve 

                                                 
1“GSMH ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir”, (?)  

Çevrimiçi<http://sgb.tarim.gov.tr/Tarim_Politikalari/tarimsal_veri_kitabi/gsmh.htm>, 13 
Haziran 2009.   
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toplumsal tüm ilişkilerini değiştirmiştir. Piyasada her türlü malın bulunması ve 

vatandaşların bunlara erişiminin kolaylaşması günlük hayatta birçok sorunun 

halledilmesi anlamına gelmektedir. Temel yaşamsal ihtiyaçların giderilmesi ile 

beraber kültürel ihtiyaçlar gündeme gelmiştir. Türkiye’de tüm kültürel alanlarda 

1980 sonrasında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Resimden, kitaba, müzikten 

sinemaya kadar her alanda eskiye oranla daha fazla para harcanmaya başlamıştır. 

Sonuçta ekonomik gelişme, genel olarak eğlence kültürüne, özelde ise edebiyata 

harcanan paranın artmasına yol açmıştır.  

Ekonomik gelişmelere bağlı olarak toplumsal yaşam değişime uğramış, 

geleneksel değerler aşınmaya başlamıştır. Özellikle büyük şehirlere göçün 

hızlanmasıyla birlikte eskiden sıkı olan aile ilişkileri yerini bireysel yaşamın 

göreceli özgürlük ortamına bırakmıştır. Yeni nesiller kendi zamanlarının değerlerini 

yaşamaya, yaşamlarındaki kuralları kendileri belirlemeye başlamıştır.  

1980 yılından sonraki toplumu etkileyen gelişmeler içerisinde en 

önemlilerden biri eğitimin gelişmesidir. Bu dönemde, ilk ve orta öğretim 

kurumlarının sayıca artması, bu kurumlarda okuma yazma bilmeyenlere yönelik 

kursların açılması gibi etkenlerle toplumda okuryazarlık oranı giderek artmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre 1980 ile 2000 yılları arasında erkek 

nüfusun okuryazarlık oranı yüzde 80’den yüzde 93’e, kadın nüfusunun okuryazarlık 

oranı ise yüzde 54’ten yüzde 80’e çıkmıştır2. Özellikle kadınlar arasında 

okuryazarlığın artması daha sonra toplumsal değişime önemli katkılar sağlamıştır. 

Son dönemde ise eğitim sektörü özel kuruluşların girişimleri ile daha da 

genişlemiştir. Kamunun yanı sıra, vakıflara ait olan lise ve üniversitelerinin sürekli 

olarak artması bilginin topluma yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 

Eğitim sistemindeki gelişme, yakın dönemde, edebiyatı ve dili derinden 

etkileyen yabancı dilde eğitim konusunu gündeme getirmiştir. Tüm ülkede özellikle 

İngilizce’nin hâkim olduğu yabancı dil eğitimi büyük aşama kaydetmiştir. İngilizce 

eğitimi bireylerin dünya ile iletişim kurması açısından büyük kazanımlar 

sağlamıştır. Üniversitelerde verilen eğitimin yanında özel dil okullarının da 

açılması, sıradan vatandaşın kişisel gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca 

yabancı dilde yapılan yayınların, edebi eserlerin, dinlenme ve okunma oranları 

                                                 
2 “Okur-yazar olmayan ve okur-yazar oranı” (?). 
 Çevrimiçi <http://www.die.gov.tr/tkba/English_TKBA/istatistikler3.htm> 13 Haziran  

2009. 
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artmıştır. Böylece Batılı ülkelerin edebiyatlarının daha iyi tanınması mümkün 

olmuştur.  

Okuma yazma oranlarının artışı kadınların işgücü piyasasına katılımını 

etkilemiştir. Ekonomik güce sahip olan kadınların artmasıyla birlikte aile içindeki 

roller değişime uğramaya başlamış, bu durum, özellikle büyük kentlerde kadının aile 

içinde daha eşitlikçi bir konuma yükselmesini sağlamıştır. Kadınlar, bu kazanımları 

sayesinde, sürekli olarak evde çalışan bireyler olmaktan çıkmış, ev dışındaki tüm 

alanlarla olan ilişkileri yeniden şekillenmiştir. Kadınların toplumsal yaşam çevreleri 

genişledikçe kültürel faaliyetlere katılımları da yoğunlaşmıştır. Bugün, tüm kültürel 

alanlarda kadınların sayısı eskiye oranla çok artmış durumdadır.  

Kadının sosyal statüsünün değişimi ile beraber kültürel yapı yeni bir tüketici 

kitlesi kazanmıştır. 1980’li yıllardan önce kültürel üretim ve tüketim genellikle 

erkeklerin hâkimiyetindeki alanlardır. Cumhuriyet rejimi ideolojik olarak kadının 

toplumsal gelişimini desteklemiş olmakla beraber gündelik yaşamdaki değişim 

hiçbir zaman istenen hıza ulaşamamıştır. Değişimin gerçekleşmesi için gerekli olan 

maddi koşulların, yakın zamanlarda, daha çok kadına ulaştığı görülmektedir.  

Kadınların toplumsal koşullarının farklılaşması edebiyata da yansımıştır. 

Eski dönemin aşk romanları kadınları ikincil planda, edilgen biçimde ele alırken bu 

dönemde aşk romanlarında kadınlar iş hayatı içerisinde edindikleri rolleriyle 

anlatılmışlardır. Ayrıca kadın ve erkeğin karşılıklı ilişkilerinde sahip oldukları roller 

de değişmiş, kadının etkin biçimde tarif edildiği yeni ilişki biçimleri öne çıkmıştır.   

1980’li yıllarda yaşayan insanların zihinsel birikimleri özellikle teknolojinin 

gelişimiyle birlikte çok zenginleşmiştir. Bu dönemde Türkiye’de yaygın biçimde 

kullanılmaya başlayan renkli televizyon ve video, kültürel yapıyı önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Önceki dönemde insanlar tek kanallı televizyon ve radyo ile dünyayı 

tanırken, zaman içinde özel televizyon kanallarının açılması ile birlikte Türk 

toplumu her tür eğlence ve bilgi ortamının evine geldiğine şahit olmuştur. Böylece 

kendi çevrelerinin ötesindeki dünya hakkında geniş bilgi sahibi olmuşlardır. Bu 

durum teknolojinin hâkim olduğu eğlence anlayışını gelişmiştir. Artık komşuluk, 

arkadaşlık ilişkilerinden kopuk biçimde, evde oturarak eğlenceli zaman geçirmek 

mümkün hale gelmiştir. Videolar bu tür bir eğlence anlayışının derinleşmesini 

sağlamıştır. Video aracılığıyla artık bireyler tercih ettikleri filmleri seyretmeye, 

eğlence zamanlarını TV kanallarından bağımsız olarak belirlemeye başlamıştır.   
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Teknolojinin katkılarıyla ve ülkedeki genel demokratik ortamın gelişimiyle 

birlikte çok sesli bir toplumsal model canlanmaya başlamıştır. Çok seslilik, 

toplumda var olan sorunların açık biçimde tartışılmasının önü açılmıştır. 1980’den 

önce toplumsal sorunların çoğunluğu şiddet yoluyla çözülmeye çalışılırken, sonraki 

süreçte toplumdaki bireyler, birbirlerini daha çok anlamaya başlamışlardır. 

Toplumsal yaşam, şiddetin gölgesinden kurtulmuş, liberal demokrasi gelişmeye 

başlamıştır.  

TV ve video, yabancı sinema filmlerinin yaygın olarak seyredilmesini 

sağlamıştır. Kültürel alanların birbirleri ile yakın ilişkisi göz önünde tutulduğunda 

bu durumun edebiyata etkisinin kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Sinema filmlerinin 

yaygın olarak tüketilmesiyle birlikte bu eserlerin edebiyattaki karşılıkları yani 

roman olarak yazılmış ilk halleri de ilgi çekmeye başlamış, yayınevleri bu türdeki 

eserleri basmak için daha hızlı hareket etmeye başlamıştır.  

Sinema filmlerinin bir başka etkisi de romanlar için konu arayan yeni dönem 

yazarlarına ilham vermeleridir. Her türdeki sinema filmi, yazarın ve okurun “Bizde 

neden bu tür eserler yok?” sorusunu sormalarına yol açmıştır. Yazarlar bu ihtiyacı 

göz önüne alarak edebiyatımızda hiç işlenmemiş konulara değinmeye 

başlamışlardır. Bu dönemde büyüyen Özlem Alpin Kurdoğlu’nun, Alien 

filmlerinden etkilenerek Son Cephede Şafak ve Yüreğin Zafere Çağrısı adlı 

romanları yazması, Doğu Yücel’in, içerisinde uçan dairelerin olduğu Kasabanın Altı 

Günü adlı bir korku romanı kaleme alması tesadüfî değildir. Tam tersine tarihsel, 

kültürel ortamın bir sonucudur.     

Televizyon ve video, 1980’li yıllara damgasını vuran teknolojik aygıtlar 

iken, 1990’larda her ikisinin gücünü aşan bilgisayarlar devreye girmiştir. Bireysel 

bilgisayarların üretiminin artması ve ucuzlaması tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de kültürel tüm alanları derinden etkilemiştir. Dünyada bilgisayarın 

yaygınlaşması ile birlikte bireylerin ve toplumların birbiriyle daha yakın ilişkiler 

kurabildikleri, birbirlerini daha iyi tanıyabildikleri bir dönem başlamıştır. Bu 

gelişmeye internetin de dâhil olması kültürel zenginliği geliştirmiştir. Çeşitli 

toplumların kültürlerinin dünyaya sunumunun kolaylaşması, küresel bir kültürel 

dalganın oluşmasına yardım etmiştir. Farklı yaşam biçimlerine sahip insanlar, 

internet sayesinde seslerini duyurabilecekleri bir ortama kavuşmuştur. Ancak 

kültürlerin bu kadar iç içe geçmesinin bir kargaşaya yol açtığı da görülmektedir. 

Artık bir kültüre ait olan kodların, başka kültürlere yerleştiğine şahit olunmaktadır. 
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Yeme içme kültüründen, vücut diline kadar birçok yabancı unsurlar yerel kültürleri 

işgal etmektedir.  

Türkiye’de de bilgisayar ve internet, günlük yaşamla birlikte kültürü de 

etkilemiştir. Bugün internette açılan sayfalar sayesinde birçok amatör yazar edebi 

yazılarını yayımlama imkânı bulabilmektedir. Böylece edebi faaliyetlere katılım 

büyük oranda artmıştır. Katılımın artışı, beraberinde çeşitliliği, farklılığı getirmiştir. 

Farklı değerlere ve yaşam biçimlerine sahip birçok insan, kendi dünyasını anlattığı 

edebi eserleri, internet aracılığı ile Türkçeyi bilen herkese açmaktadır. Dışarıdan 

büyük bir karmaşa gibi görünse de internetteki bu dünya sayesinde bireylerin 

edebiyatla ilişkisi derinleşmiştir.  

İnternetin edebiyata en önemli katkılarından biri kitaba ulaşmayı 

kolaylaştırmasıdır. Bu sayede okuyucular eski ya da yeni birçok kitabı, dolaşmak 

zorunda kalmadan edinebilmektedir. İnternet satışları sayesinde kitap piyasası daha 

önce olmadığı kadar genişlemiştir.  

Son dönemde kitap yayımı ciddi bir sektör haline gelmeye başlamıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 1987-2006 arasında 12 bin 704 yayımcı 

faaliyet göstermektedir3. Bu yayımcılar içerisinde üniversite, vakıf gibi kurum ve 

kuruluşların da olduğu düşünülürse özel sektörde sayının 12 bin civarında olduğu 

anlaşılmaktadır. Yayımcı sayısına bağlı olarak kitap satış rakamları da her geçen 

gün artmaktadır. Sadece bir yayınevi, Doğan Kitap, 2002 yılında 39 bin 500 kitap 

satmıştır. 2003 yılında ise bu rakam aynı yayınevi için 76 bin 200’e çıkmıştır4.  

Kitap yayım ve satışları Türkiye’de okuyucu sayısının arttığını göstermektedir. Türk 

okuyucular artık hemen her alanda yazılmış kitaplara ulaşabildikleri gibi, her türden 

kitap da kendine okuyucu bulabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de kitap piyasası her 

geçen gün gelişmektedir.  

Romandaki değişikliklere neden olan başka etkenler de vardır. Bunların en 

önemlilerinden biri medyanın edebiyata olan ilgisinin artmasıdır. Bu dönemde 

gazete ve dergilerde edebiyata dair eleştiri ve haberlerin arttığı, hatta birçok 

gazetenin edebiyat ekleri verdiği açıkça görülebilmektedir. Bu gelişme, romanın 

reklâmının yapılmasına yardımcı olmuştur. Romanlar, edebiyat dergilerinin 

sayfalarından taşıp günlük olarak yüz binlerce okura ulaşan gazetelerde konu 

                                                 
3 Filiz Aygündüz, Sema Aslan “Yayın Sektörünün Muamma Dolu Profili”,  27 Nisan 2006 
 Çevrimiçi < http://www.milliyet.com.tr/2006/04/27/kitap/akit.html> 15 Mayıs 2009.  
4 Mehmet Yaşın, “Holdingler sayesinde kitap sektörü oluştu”, 13 Mayıs 2003. 
 Çevrimiçi < http://www.tempodergisi.com.tr/eglence/kitap/01991/> 15 Mayıs 2009.   
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edilmeye başlanmıştır. Bu durum kitap piyasasındaki gelişmelerin anında 

okuyucuya ulaşması anlamına gelmektedir.  

 Kitabın reklâmı, bu dönemde, gazete ile de sınırlı kalmamıştır. Kitap 

piyasası geliştikçe bir mal olan kitabın da tıpkı diğer mallar gibi reklâmının 

yapılmasına başlanmıştır. Özellikle büyük şehirlerdeki reklâm panoları aracılığı ile 

yeni çıkan kitaplar topluma duyurulmuştur. Böylece gazete almayan okuyucular da 

kitap reklâmının hedefi haline gelmiştir.  

Kitap reklâmlarının artmasında holdinglerin büyük payı vardır. 1980 sonrası 

dönemde holdingler, kâr ve prestij getiren bir sektör olarak kitapla ilgilenmeye 

başlamış, birçok şirket yayınevi kurmuştur. Kitaba aktarılan para artınca, bir mal 

olarak kitabın pazarlanması için ayrılan para da artmıştır. Kitap satışlarının artışıyla 

birlikte harcanan bu para şirketlere ciddi kârlar olarak geri dönmüştür. 

Kitap sektörünün gelişmesi tüketicinin her türlü isteğine cevap vermekle 

mümkündür. Bu nedenle kitapların konularının sürekli olarak çeşitlendiği, kişisel 

gelişimden edebiyata, bilgisayardan tarihe kadar her alanda kitabın basılmaya 

başlandığı görülmektedir. Son dönem kitap piyasası, hemen her konuda eserlerin 

bulunabildiği zengin bir pazara dönüşmüştür.    

2000’li yıllarda kitap satışlarının arttırılması için yeni yöntemler denenmeye 

başlanmıştır. Marketlerde kitap satışlarının başlaması bu dönemin en önemli 

gelişmelerinden biridir. Sıradan, alışveriş yapmak için markete giren müşterilerin 

istemeden de olsa kitapla ilişkilenmesi, kitap reyonunu görmesi kitabın toplumla 

ilişkisini arttıran bir etki yaratmaktadır. Gelişmiş ülkelerde uzun zaman önce 

başlamış olan bu yöntemin Türkiye’de de uygulanmaya başlaması kitap satışlarının 

arttığının göstergelerindendir.   

Binlerce okuyucunun artan ve çeşitlenen talepleri ile birlikte yazarlar da 

buna cevap vermeye çalışmaktadır. 1980 sonrası dönemde, daha az politik olan yeni 

nesillerin eğlencelik eserler okumak istemesi ve kitap piyasasının eskiye oranla çok 

daha iyi para kazandırması nedeniyle, yeni yazılan eserlerin içeriklerinin de 

değiştiği görülmektedir. Okur kitlesinin, dünya edebiyatından etkilenmesi, TV 

kültürünün toplumsal zihniyeti etkilemesi gibi nedenlerle bu dönemde popüler 

edebiyat türleri gelişmeye başlamıştır. Okurların bu beklentilerini göz önünde 

bulunduran yazarlar, korku, fantastik, bilim kurgu gibi yeni türlerde eserler kaleme 

almıştır.   
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 Son dönem yazarlarının üretimlerini şekillendiren bir başka konu ise 

ideolojik şartlanmalardır. Burada kastedilen, eski türdeki ideolojiler değil, 

posmodernizmdir. Postmodernizm, Dominic Strinati’nin belirttiği gibi her şeyin bir 

şaka, bir oyun olarak algılanabileceğini ileri sürer5. 1980’li yıllarla birlikte dünyada 

değişen siyasal ortam Türkiye’deki atmosferi de etkilemiştir. 1970’li yıllarda tüm 

dünyada süren ideolojik kamplaşmaların 1980’li yıllarda sona ermesiyle birlikte 

edebi üretimleri etkileyen kaygılar ortadan kalkmıştır. Artık yazarların, ülkeyi, kendi 

istedikleri biçimde değiştirmek amacıyla bir kürsü gibi kullandıkları edebiyat siyasal 

baskıdan kurtulmuş, eğlence sektörünün bir parçası haline gelerek ve piyasanın 

beklentilerine göre hareket etmeye başlamıştır. 

Bahsedilen değişimde postmodernizmin önemli katkısı vardır. Postmodern 

kültür Batılı ülkelerde üretildikten otuz yıl kadar sonra Türkiye’deki akademiyi ve 

sanat çevrelerini etkilemiştir. Postmodernizmin her türlü eski ideolojiye karşı çıkışı, 

sağ ve soldaki toplumsal kurtuluş reçetelerini eleştirmesi, dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de karşılık bulmuştur. Yeni dönemde Türkiye’de siyasal dengelerin 

eskisinden farklı olarak şekillenmesi süreci, postmodernizmin etkilerinin ülkeye 

ulaştığı tarihle kesişmiştir. Eski türdeki ideolojik kalıpların geçerliliğini yitirmesi ile 

birlikte yazarlar eserlerinde anlatacak başka konular aramaya başlamışlardır. 

Özellikle yeni nesil yazarlar hem içerisinde büyüdükleri bu yeni “apolitik” ortamın 

hem de kendi zevklerinin etkisiyle romanda anlatacak yeni konular aramışlardır.  

Popüler edebiyat yazarların arayışına verilebilecek en iyi cevaptır. Popüler 

roman içindeki alt türlere bakıldığı zaman konu sayısının neredeyse sınırsız olduğu 

görülür. Örneğin korku edebiyatı söz konusu olduğunda doğanın ve insanın birçok 

sırrı konu edilebilmektedir. İnsanın karanlık yönleri, şehirlerin modern vahşi 

ormanlar olarak görüntüsü ya da kırsal kesimin yabancı doğası korku edebiyatı için 

sonsuz denebilecek bir alan oluşturmaktadır. Aynı şey bilim kurgu, aşk, fantezi gibi 

türler için de geçerlidir. Dolayısıyla güncel hayattan her anlamda kopabilmeye, 

farklı duygusal, mantıksal ihtiyaçları karşılamaya yetkin olan popüler edebiyat, 

kitap sektörünün gelişimi için en önemli kaynaklardan biridir. Son dönemde çok 

                                                 
5 Dominic Strinati, Introduction to Theories of Popular Culture, London, Routledge, 2nd. ed.  

1996. 
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satan kitapların büyük kısmının bu tür ürünlerden oluşması, pazarın popüler 

edebiyata olan bağımlılığını göstermektedir.  

1980 sonrasında Türk toplumu tarihinin en büyük değişimlerinden birini 

yaşamıştır. Bu süreç kendi içerisinde birbiriyle çelişen unsurlar barındırmaktadır. 

Bir yandan Batılı yaşam tarzı yaygınlaşırken bir yandan dini eğilimler 

güçlenmektedir. Ancak bu türden ayrımlar giderek yumuşamaya, toplum 

içerisindeki yeni ideolojik kamplaşma yerini normalleşmeye bırakmaktadır. 

Ekonomik ve kültürel alanlarda da ciddi değişimler olmuştur. Bahsedilen tüm 

gelişmeler, yeni dönemin edebiyatının eskisinden çok farklı bir ortamda ve farklı 

amaçlarla üretilmesine neden olmuştur. Genel olarak kitap ve özelde de popüler 

edebiyat bireylerin hayatında eskisinden daha güçlü bir yer edinmiştir.  

 

B. Aşk Romanları 

1980 sonrası değişen toplumsal, kültürel yaşamla birlikte bireylerin, hayatı 

ve kişisel ilişkileri algılama biçimleri de değişmiştir. Bireylerin büyük şehirlerde 

tutunma çabalarının ve büyük bir hızla gelişen serbest piyasa ilişkilerinin bir sonucu 

olarak maddi değerlerin giderek daha çok önem kazanması insanların aşka olan 

yaklaşımını da yeniden şekillendirmiştir. Maddi kaygılara dayanan ilişkilerin 

gittikçe çoğalması boşanma oranlarının da hızla artması sonucunu doğurmuştur. 

Kadın ve erkek ilişkisi bu dönemde daha maddiyatçı bir muhtevaya bürünmüştür. 

1980 sonrası dönemde kadın istihdamının artışı da edebiyatın ilgisini 

çekmiştir. Ekonomik alanda ağırlığını her geçen gün arttıran kadınlar romanlarda bu 

yeni yaşayış biçimiyle ele alınmaya başlanmış, kadının bağımsızlaşan kimliği ortaya 

konulmuştur.  

Aynı dönemde erkeklerin de kadınlara bakışında değişiklikler olmuş, 

kadınların haklarına daha duyarlı bir anlayış belirmiştir. Bu anlayış, kadının çoğu 

zaman edilgen olarak görüldüğü geleneksel bakıştan farklıdır. Erkeklerin karşı 

cinsle ilişkilerinde baskın ve çoğu kez yönlendirici olduğu düşüncesinin çözülmeye 

başlaması romanlardaki görünümlerini de değiştirmiş, kadınlarla daha eşit bir 

düzlemde ele alınmalarına neden olmuştur.   

1. Aşk Romanlarında Cinsellik 

Toplumsal alandaki bu gelişmeler edebiyatı da etkilemiştir. Bu dönemde 

yazılan aşk romanlarında ilişkiler, geleneksel aşk anlayışından mahrum, cinselliğin 
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öne çıktığı duygusal boyutun gerilediği bir manzara eşliğinde anlatılmaya 

başlanmıştır. Cinsel haz, geleneksel değerlerden kopmaya başlayan kadın ve erkek 

tüketicilerin ilgisine paralel olarak romanlarda eskiye oranla daha yoğun ve çok 

daha açık biçimde ele alınmıştır.  

1980’lerden itibaren yerli aşk romanlarındaki bu değişimin Batılı eserlerde 

de kendini gösterdiği anlaşılmaktadır. Merja Makinen, popüler edebiyatı feminist bir 

gözle ele aldığı çalışmasında bu durumu şöyle anlatmaktadır: 

 

“Romanslar monogami ve evliliği normal idealler olarak sunmaya devam etmekle 

birlikte sosyal değişikliklere de uyum sağlamaya çalışıyorlardı. 1980 ve 1990larda 

kadın kahramanlar yine ekonomik olarak özgür ve evlilikten sonra çalışmaya 

devam ediyorlardı. Kadınlara arzularını seslendiriyor ve sekse katılıyor ayrıca seks 

onlar için daha zevkli ve daha az şiddet dolu olarak sunuluyordu.”6 

 

Batı’da kadınların gündelik yaşamdaki rollerinin ve cinsellikle ilişkilerinin 

değişimi aşk romanlarında kendini göstermiş, aynı durum 1980 sonrasında değişen 

Türkiye koşulları için de geçerli hale gelmiştir. Kadınların toplumsal ilişkilerinin 

yeniden şekillenmesi ile birlikte saf aşkı ifade eden eserler yerine, kadınların da 

etkin olarak cinselliğe katıldığı romanlar kaleme alınmaya başlanmıştır.   

Yakın dönem yazarlarının en çok tanınanlarından olan Ahmet Altan’ın 

romancılık anlayışı, değişen kadın-erkek ilişkilerini, yeni dönemin aşk anlayışını 

açık biçimde ortaya koymaktadır. Ahmet Altan, üzerinde çok söz söylenmemiş 

konulara değinen romanlarıyla farklı bir aşk romancılığı ortaya koymaktadır.  

Ahmet Altan, Tehlikeli Masallar7 adlı romanında cinselliğin ön planda 

olduğu bir hayatı anlatır. Anlatıcı-yazarın sürekli farklı kadınlarla ilişkiye girmesini 

psikolojik göndermelerle işleyen Altan, değişen, serbestleşen kadın erkek ilişkilerini 

merkeze almaktadır.  

Tehlikeli Masallar’da anlatıcı-yazar, yazdığı eserlere hayran olan Berrin adlı 

genç bir kızla buluşur. Sonraki buluşmalarında anlatıcının evine gider ve sevişirler.  

Daha sonraları ilişkileri gelişmeye başlar.  

Anlatıcı, çevresindeki birçok kadınla ilişki yaşamaktadır. Birçok randevu 

evine gitmiştir. Evli veya bekâr birçok kadınla aynı anda ilişkilerini sürdürmektedir.  

                                                 
6 Merja Makinen, Feminist Popular Fiction, Hampshire and New York, Palgrave Pub., 2001, s.  

30.  
7 Ahmet Altan, Tehlikeli Masallar, İstanbul, Can Yayınları, 1997, bs. 34. 
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Anlatıcının ayrıca daha ciddi bir ilişki yaşadığı Sevda adlı bir sevgilisi 

vardır. Ancak ondan ayrılmak üzeredir. Sevda onu başka kadınlarla ilişkilerinden 

dolayı suçlar. Sevda, anlatıcıya başka biri ile ilişkisi olduğunu söyler. Anlatıcı bunu 

önemsemez görünse de Sevda’ya olan tutkusu nedeniyle üzülür. Anlatıcının anne ve 

babası o küçükken trafik kazasında ölmüştür. Sürekli farklı evlerde büyüdüğü için 

sevilme ihtiyacı duymaktadır. Bu nedenle Sevda’nın onu bırakmasından acı 

duymaktadır. Berrin’le ilişkisi geliştikçe Sevda’yı unutmaya başladığını düşünür. 

Ancak ne kadar inkâr etse de duyguları Sevda ve Berrin arasında gidip gelmektedir. 

Anlatıcı kendi yazdığı romanı okumaya başlar. Orada Berrin’in kendine 

anlattığı hikâyeleri görür. Berrin’in kendi kafasında yarattığı bir kişilik olduğunu 

anlar.  

Roman boyunca anlatıcı-yazarın farklı kadınlarla ilişkileri aktarılmıştır. 

Anlatıcı bir yandan Berrin ve Sevda ile farklı türde ilişkiler yaşarken bir yandan da 

karşısına çıkan kadınlarla günlük ilişkilere girmektedir. Roman bir bakıma kadınları 

anlatmaktadır. Konu edilen kadınlar farklı özellikleri ile dikkati çekerler. Berrin, 

anlatıcıdan oldukça küçük bir kızdır. Anlatıcının onunla beraberliğinin nedeni diğer 

kadınlara göre nispeten daha az deneyimli olmasıdır. Berrin’in anlatıcıya küçük 

oyunlar oynaması, anlatıcının hoşuna gider. İlişkilerinde cinsellik geniş yer tutar. 

Anlatıcının diğer sevgilisi Sevda’dır. Berrin’in yanında büyük olduğunu fark 

eden anlatıcı, Sevda’nın yanında farklı bir role bürünür ve ondan şefkat bekleyen 

yaralı, sevgiye muhtaç bir yetişkin olur. İki ilişki de anlatıcının farklı yönlerini 

ortaya koymasını sağlamaktadır.  

Günlük ilişkiler ise anlatıcının vazgeçemediği arzularını tatmine yöneliktir. 

Tunuslu bir paşazadenin torunu olan kadınla yaşadığı sıra dışı ilişki diğerlerinden 

farklı biçimde şiddet de içerir. 

Anlatıcının Berrin’le ilişkisi onun genç bir sevgiliye olan ihtiyacını tatmine 

yöneliktir. Berrin’e baktığında “on beş-on altı yaşlarında bir kız çocuğunun 

yüzünü”8 gören anlatıcı onunla sevişmelerinin farklı olduğunu, Berrin’in genç 

vücudunun kendisini çektiği sürekli vurgular. Berrin’le yaşadıkları cinsel ilişkiyi ise 

ayrıntıları ile anlatır.  

 

“Yavaş yavaş aşağıya doğru kaydım, her yeni kadınla seviştiğim zaman olduğu gibi 

kendimi yabancı bir ormana girmiş gibi hissediyor önce çevremi tanımaya 
                                                 
8 A. g. e., s. 65. 
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çalışıyordum. Kalçaları dar, baldırları güçlüydü, bacakları düzgündü, ama benim 

sevdiğimden biraz daha inceydi. Ayaklarını öpmeye başladım, dilimi parmaklarının 

arasına soktukça inliyordu, sonra topuklarını hafifçe dişleyerek dizkapaklarının 

arasına doğru geldim, bir bacağını yavaşça kaldırıp baldırlarının arasına kaydım, 

oradan kasıklarına çıktım.”9 

 

Yazar giderek daha açık biçimde cinsel ilişkiyi anlatır. Bu satırların 

okuyucusu ise pornografi izleyicisine dönüşmektedir. Okuyucu için satırların edebi 

değerinden çok, bir zevk ifade etmek üzere yazılmış olmaları önem kazanır. Yazar, 

okuyucunun cinsellik dolu bir sahneyi okumasını değil seyretmesini ister. Bu sayede 

romandaki heyecan unsuru artacak, okuyucunun romanda aldığı zevk daha fazla 

olacaktır. Cinsel ilişki sonrasında Berrin’in “Çok iyiydi… Ben aslında bundan pek 

hoşlanmazdım, ama seninle çok iyi oldu. Bundan bu kadar hoşlanacağımı 

bilmiyordum”10 sözleri okuyucuya yöneliktir. Çok genç bir kız olan Berrin’in cinsel 

zevkleri okuyucunun ilgisini uyandıracak ve dikkatini romana vermesini 

sağlayacaktır. 

Anlatıcının Berrin’le olan cinsel ilişkisinden hemen sonra buluştuğu kadın 

ise bir şirketin müdürüdür ve evlidir. Onun ağırbaşlı hali anlatıcı tarafından 

azgınlığının belirtisi olarak tanımlanır.  

Anlatıcının Tunuslu bir prensesle yaşadığı ilişki ise çok daha sıra dışıdır. 

Beraber kayak kapmaya giderken yolda kadının sürekli emirler verdiği gören 

anlatıcı ona para karşılığı ilişki teklif eder. Kadının konuşmasından cinsellik 

sırasında şiddetten hoşlandığını anlar. Devam eden günlerde gerçek anlamda 

sevişme olmadan oyunlar oynarlar. Prenses’in şu sözleri onun cinsel ilgilerini ortaya 

koyar: “Hem beni döveceksin, hem de bunun için para alacağım, ah tanrım buna 

bayılıyorum… Dövecek misin beni, o kadar paran var değil mi? Bana çok para 

vereceksin değil mi?”11 

Anlatıcının en ciddi ilişkisi ise Sevda iledir. Küçük yaşlardan itibaren hasret 

olduğu sevgiyi Sevda’da bulmaktadır. Onunla ilişkisi diğerlerinden farklı olarak 

anneye duyulan sevgiye benzemektedir. Sevda’ya karşı bağlılık duymakta ancak 

diğer kadınlardan da vazgeçememektedir. Bu durum anlatıcının sürekli çelişkiler 

yaşamasına neden olmaktadır. Sevda ile diğer kadınlar aslında birbirlerini 

                                                 
9 A. g. e., s. 66.  
10 A. g. e., s. 67. 
11 A. g. e., s. 142-143.  
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tamamlamaktadır. Sevda, bir ilişkinin duygusal yanını temsil ederken diğer kadınlar 

fiziksel yanının ifadesidir. 

Altan’ın bu kadar farklı ilişkileri aynı romanda alması farklı beklentilerde 

olan okuyucuların hepsine birden seslenme ihtiyacının karşılığıdır. Okuyucu, önüne 

sunulan ilişkiler arasında seçme yapmak durumundadır. İsterse Berrin, isterse 

Tunuslu Prenses ya da Sevda ile olan ilişkiyi kendine odak olarak alabilecektir. 

Okuyucunun bir aşk romanından kendine göre beklentileri vardır. Bunları 

bulduğunda, o eserin, beklediği türden olduğuna karar verir. Ahmet Altan, 

romanında cinselliğin farklı biçimlerine olduğu gibi duygusallığa da yer vererek bu 

ihtiyaçların hepsini birden karşılamaya çalışır. Popüler edebiyat ürünlerinde 

okuyucu ihtiyaçlarının gözetilmesinin en iyi örneklerinden biri olan Tehlikeli 

Masallar, piyasadaki müşteri beklentilerinin eserin üretiminde ne kadar önemli 

olduğunu da göstermektedir.   

Ahmet Altan’ın Kılıç Yarası Gibi12 adlı romanında ise cinsellik tarihsel bir 

kurgu içerisinde sunulmaktadır. Bu sefer romanda bireysel ilişkilerin yanında üçlü 

aşk da konu edilmektedir.   

Romanın başında, Şeyh Yusuf Efendi, Mehpare Hanım’la evlenir. Evlilikleri 

boyunca hiç konuşmazlar. Bir buçuk yıl sonra boşanırlar. Mehpare daha sonra 

Hüseyin Hikmet Bey’le evlenir. Bir süre sonra Mehpare hamile kalır. Yusuf 

Efendi’den olma kızı Rukiye ve yeni doğacak çocuk için Fransa’dan Matmazel 

Helen adlı güzel bir mürebbiye getirtilir. Mehpare, kocası ve Helen üçlü aşk 

yaşamaya başlarlar.    

Matmazel Helen, Fransa’ya döner yerine Matmazel Chantal gelir ve üçlü aşk 

ilişkisi onunla devam eder.  

Hikmet Bey muhalif sözlerinden ötürü Selanik’e sürülür. Mehpare Hanım ise 

kocasından uzaklaşmaya başlar. Artık onunla yaşadığı aşk heyecan vermemektedir. 

Konstantin adlı bir adamdan hoşlanır. Hikmet Bey ise tam tersine karısına delicesine 

âşıktır. Romanın sonunda Mehpare Hanım, Konstantin’in arabasına binip onun 

evine gider ve sevişirler. Hikmet Bey, karısı eve döndüğünde her şeyi anlar ve 

intihar eder.  

Kılıç Yarası Gibi adlı eserinde Ahmet Altan, cinselliği günümüz 

dünyasından uzaklaştırarak tarihsel bir doku içinde canlandırır. Bu tarihsel doku, 

                                                 
12 Ahmet Altan, Kılıç Yarası Gibi, İstanbul, Can Yayınları, 1999, bs. 44. 
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yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti’nin yaşadığı sorunlarla, isyanlarla, 

ihtilalcilerle, İstanbul içindeki karışıklıklarla renklendirilmiştir. Yazar, okuyucunun 

ilgisini çekebilmek için tarihsel egzotizmi kullanmıştır. Bu sayede roman, dünyadan 

kopuk, sadece cinselliğin anlatıldığı bir eser olmaktan uzaklaşmıştır. Tarihi 

egzotizm ortalama okuyucunun her zaman ilgisini çekecektir; çünkü tarihle 

bağlantısı genellikle popüler bir anlayıştan ibarettir. Kılıç Yarası Gibi’de hiçbir 

tarihi olayı derinlemesine incelenmez. Örneğin İttihat ve Terakki’nin Balkanlar’daki 

örgütlenmesine değinilir, H. Hikmet Bey’in örgüte üye olduğundan bahsedilir ancak 

daha ileri gidilmez. Bunun yerine İstanbul’da paşaların birbirleriyle çekişmeleri, 

sokak kavgaları daha ayrıntılı olarak anlatılır. Yazarın amacı cinselliğin yoğun 

olduğu tarihsel atmosferi derinleştirmek değil, sadece yüzeysel biçimde 

renklendirmektir.  

Eser, aşk romanı kategorisine girmektedir, ancak klasik anlamdaki aşkın 

nasıl yaşandığı meçhuldür. Aşk romanlarında kahramanların birbirlerine dair hisleri 

yine onların sözleri ve tavırları ile anlatılır. Kılıç Yarası Gibi’de ise Şeyh Yusuf 

Efendi’nin ve Hikmet Bey’in Mehpare Hanım’a duydukları aşk olaylar aracılığıyla 

gösterilmek yerine, yazar tarafından anlatılır. Bahsi geçen kişilerin aşklarının 

büyüklüğünü gösteren herhangi bir tavır sergiledikleri görülmez. Geleneksel aşk 

romanlarında diyaloglar aşkın anlatılmasında en önemli görevleri üstlenirken, 

Ahmet Altan bunu roman kişisine bırakmaz kendisi yerine getirir.  

Romanda cinsellik merkezi bir rol oynar. Başlangıçtan itibaren cinselliğin 

yönlendirdiği hayatların hikâyesi anlatılır. H. Hikmet ve Mehpare’nin gerdek gecesi 

ayrıntılı olarak anlatılır. Yazarın buradaki anlatımı diğer romanlarındaki gibi seyirlik 

bir manzara sunmaya yöneliktir.  

Kılıç Yarası Gibi’de Mehpare Hanım’ın cinselliği yaşayış biçimi diğer 

kadınlardan farklıdır. Mehpare, kocasının ona yaşattığı cinsel deneyimlerden sonra 

sürekli yeni cinsel deneyimler aramaya başlar.  

 

“Bütün sevişme tutkunları gibi o da hep denenmemişi, yeniyi arıyordu; her bulduğu 

yenilikle bir zaman oyalanıyor, sonra gene yeni heyecanlar için yeni kapılar açmaya 

çalışıyordu. Bu yeni bir heyecan bulma isteği öyle yoğun ve esir ediciydi ki bu 

isteğin önünde bütün duygular, düşünceler, alışkanlıklar, inançlar eriyip yok 
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oluyordu; ne kıskançlık, ne ahlak kuralları, ne dedikodu ihtimali, ne günah korkusu 

bu isteği gemleyemiyordu.”13 

 

Bu duygular içindeki Mehpare Hanım yer sofrasında yemek yerlerken 

Matmazel Helen’le kocasının sevişmesini arzular. Daha sonrasında ise onların 

sevişmeleri yönlendirir. Bu üçlü ilişki Matmazel Helen’den sonra gelen mürebbiye 

ile devam edecektir. Romanda tarihsel ortam ve cinsellik birleşerek Doğu’nun 

egzotik, şehvetli ortamını meydana getirirler. Dolayısıyla Kılıç Yarası Gibi 

oryantalist bir metin olarak okuyucunun karşısına çıkar.  

Katherine Bullock’a göre “Oryantalizm kendi dili, kuralları, metaforları ve 

imajları olan, ancak sadece Batılılar tarafından değil Doğulular tarafından da 

belirlenen bir bütünlüktür.” Ayrıca 19. ve 20. yüzyıllarda Müslüman ülkeleri 

yönetenler kendilerini Batı’nın gözlükleriyle görmüşler ve sorunların çözümü için 

de Batılı teşhisleri kabul etmişlerdir14. Batı’daki Doğu imajını kabul edenler sadece 

yöneticiler değildir. Tüm dünyayı saran kültürel etkileşim nedeniyle entelektüel 

çevreler de aynı düşünceleri edinmiş, kendi ülkelerini bir Batılı gibi izlemişlerdir. 

Ahmet Altan’ın romanında, cinselliğin ifade edildiği sahneler bir Batılı seyyahın 

haremi anlatmasına benzemektedir. Oryantalizm için harem, insanların yaşamlarını 

sürdürdükleri bir mekân olmaktan öte anlamlar taşımaktadır. Harem, bu düşünceye 

göre, erotizmin kaynağıdır ve tüm Doğulu kadınlar haremin, dolayısıyla erkeğin 

malıdır. Harem, oryantalist düşüncede o kadar etkili bir imaja sahiptir ki Batı’dan 

sadece erkekler değil kadınlar da gelerek haremi yerinde, yani o dönemin Osmanlı 

topraklarında, görmek istemişlerdir. Batılı kadın seyyahlar da erkekler gibi 

haremdeki cahil, tembel, ezilmiş ve susturulmuş kadını tasvir etmeye 

çalışmışlardır15.  

Ahmet Altan’ın eserinde harem hep cinsellikle birlikte anılmakta, bunun 

dışındaki hiçbir işlevi dile getirilmemektedir. Doğu’nun en önemli şehirlerinden 

birinde, İstanbul’da, tarihin puslu ortamında canlandırılan bu harem görüntüsü 

yazarın kendi tarihine bakışının Batılı kültür tarafından nasıl etkilendiğinin bir 

göstergesidir. Matmazel Helen, H. Hikmet ve Mehpare Hanım’ın birlikteliği, 

                                                 
13 A. g. e., s. 67. 
14 Katherine Bullock, Rethinking Muslim Women and The Veil: Challenging  

Historical&Modern Stereotypes, Herndon, The International Institute of Islamic Thought, 
2003, s. 26.  

15 Reina Lewis, Rethinking Orientalism: Women, Travel and The Otoman Harem,Londra,  I. B.  
Tauris Pub., 2004, s. 7. 
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Batılıların zihnindeki gizemli, cinsel zevklerin ağırlıkta olduğu Doğu imgesine 

gönderme yapar. Yazar romanın başarısı için sadece günümüzdeki zevkleri değil, 

geçmişten bugüne gelen oryantalizm düşüncesini sıkı biçimde işlemiştir.  

Ahmet Altan’ın oryantalist yaklaşımı kitabın Batılı ülkelerde de basılmış 

olmasıyla daha anlaşılır olmaktadır. İlk kitaplarından sonra Batılı okuyuculara da 

seslenme ihtiyacı duyan yazarın okuyucu kitlesinin geçmişten getirdiği düşünsel 

birikime seslenmesi doğaldır. Popüler romanın, modernist romandan farklı olarak 

okuyucu ilgisine muhtaç olması, eserin, yazardan çok piyasa kurallarına göre 

üretilmesine neden olmaktadır. Yerli okuyucunun da tarihi çoğunlukla yabancı 

kaynaklardan ve kültürel ürünlerden öğrendiği günümüz toplumunda oryantalist 

bakış evrensel bir geçerlilik kazanmıştır. Dolayısıyla yazarın bu tavrı sadece yabancı 

okuyucu için değil, yerli okuyucu için de romana sempati oluşturan bir yaklaşımdır. 

Ahmet Altan, Aldatmak16 adlı romanını da cinsellik üzerine kurar. Evli bir 

kadının bekâr bir erkekle ilişkisinin anlatıldığı romanda sık sık cinsellik içeren 

sahneler kullanılmıştır. Aydan’ın gözünden anlatılan bu sahnelerin de yukarıda 

anlatılan romanlardaki gibi seyirlik olması arzulanmıştır. Romanın başlarında 

Aydan, sitenin bazı işleri için Cem’in kapısını çalar. 

 

“Ne yapacağına karar veremeden dururken kapı birden açılıverdi, açılan kapıda 

beline bir havlu bağlamış, ıslak saçlarını elindeki havluyla kurulayan, yarı çıplak bir 

adam duruyordu.  

… 

… bulanıklaşan görüntünün arasından onun ince beli ve geniş omuzlarıyla bir 

yüzücünün vücuduna sahip olduğunu hayal meyal fark ediyor, bir başka sevişmeye 

hazırlanan bedeninin elinde olmadan bu çıplaklıkla ilgilenmesine sinirleniyordu.”17 

 

Yazarın burada tasvir ettiği sahne okuyucunun günlük hayatında geniş yere 

sahip olan reklâmlarda görünen manzara ile aynıdır. Geniş omuzlu, yapılı bir erkek 

belinde havlu ile sahneye çıkmıştır. Yazar, okuyucunun görsel hafızasını harekete 

geçirmeye çalışmaktadır. Okuyucu bu sayede kendi yaşamı ile roman arasında, 

çoğunlukla farkında olmadan, kimi benzerlikler bulur. Böylece romanın okuyucu 

nezdinde güvenilirliği artar.  

                                                 
16 Ahmet Altan, Aldatmak, İstanbul, Can Yayınları, 2002, bs. 3. 
17 A. g. e., s. 10-11. 
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İlerleyen kısımlarda Aydan’ın Cem’le birlikteyken hissettiği tutku roman 

aracılığı ile edinilen heyecanı arttıracak surettedir. Cem’in Aydan’la birlikteyken 

sergilediği tavır bir tapınma olarak tanımlanır.  

 

“Cem tapınır gibi sevişiyor, sevişirken seviştiği kadının bütün bedenine, her 

parçasına, ayrı ayrı ve uzun uzun tapındığını hissettiriyordu. Cem, Aydan’ın 

bedenine öylesine bir istekle dokunmuş, her yerine öylesine bir hayranlıkla 

dudaklarını değdirmişti ki, aydan belki de hayatında ilk kez kendisini böylesine 

güzel bulmuş, Cem sayesinden kendi bedenini sevmiş, kadınların gizli gizli 

beğenmeyip en mahrem anlarda bile ezberlenmiş hareketlerle saklamaya çalıştıkları 

kendilerince çirkin yanlarını, hiç sakınmadan, saklamadan Cem’e sunmuş, onun 

yanındayken çirkin bulduğu hiçbir yanı olmamıştı.”18  

 

 

Cem’in tapınır gibi seviştiğinin belirtilmesi okuyucunun cinsel olarak 

yönlendirilmesini amaçlamaktadır. Özellikle kadın okuyucuların cinsellik 

konusunda kimi beklentileri olduğu, bunların ancak Cem gibi sevişen biri tarafından 

tatmin edilebileceği düşüncesi bu tür sahneler aracılığıyla ortaya konmaktadır. 

Okurun kendi hayatında cinselliği nasıl yaşadığı değil, yazarın ona neyin doğru 

olduğunu anlatması önem kazanır. Kadın ve erkek okuyucular, gerçek bir tatmini 

yaşayan Aydan ve Cem’le kendilerini özdeşleştirirler. Böylece kendi zevklerinden 

çok romanda anlatılan sahnenin verdiği zevk onlar için ulaşılmak istenen bir arzu 

nesnesine dönüşür. Kısacası okuyucu kendi hayatında yaşayamadıklarını romanda 

görmekten mutlu olur.  

Daha sonraki bir sahnede ise Aydan, kocası evde iken Cem’i eve alarak ütü 

odasında onunla sevişir. Okuyucu bir yandan Aydan’ın yakalanma korkusuna, öte 

yandan cinsel birlikteliğin verdiği hazza tanık olur. Aldatmanın verdiği gerilim, 

cinsel birlikteliğin evli olunan eşle aynı çatı altında gerçekleşmesinden kaynaklanan 

heyecanla birleştirilir. Böylece aldatmanın, suçun verdiği zevk, cinselliğin açık 

biçimde anlatılışıyla tamamlanır. Okuyucu, okuduklarının kendi hayatından meşru 

olmadığını bilse de romanı okumaktan zevk alır.  

Ahmet Altan, toplumsal değerlerin farkında olan bir yazar olarak, suç ve 

günah kavramlarını romanlarında sıkça kullanır. Her iki romanda da yazar 

                                                 
18 A. g. e., s. 94.  
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cinselliğin yer aldığı ya da cinselliğin bahis konusu olduğu birçok sahnede “günah” 

kelimesini anar: 

 

“Günah, kendi ışığını yaratmıştı odada…”19  

 

“Mehpare Hanımın teninde azgınlığa ve günaha dokunmuştu; günaha bu kadar 

yaklaşıp da günahı işleyememiş, o günahkâr kadının teninden günahın lezzetini 

tadamamış olmak, Şeyhi günaha değil nedense sevaba ve masum kadın tenine 

yabancılaştırmıştı.”20      

 

“Benimle sevişiyorsun, benimle her türlü günahı işliyorsun, her suçun ortaklığını 

yapıyorsun…”21 

 

“O odada seviştikleri süre içerisinde Cem’i kendi kocalığına almış, onunla 

evlenmiş, onunla bütün günahları bağışlatan kutsal bir ilişki kurmuş, bütün bir 

hayatı, kısacık bir zaman için de olsa, yeniden düzenlemiş, kendi hayatının ve 

hayatındaki erkeklerin tanrıçası olmuştu.”22 

 

Yazar, cinselliği, okurun yaşamak isteyeceği, öyküneceği bir şekilde 

anlatırken bir yandan da bu eylemlerin olumsuzluklarını hatırlatırcasına günah 

olduklarını ifade eder. Yazarın cinsellikle günahı yan yana ve birbirlerine aykırı 

biçimlerde ifade etmesi ilk bakışta çelişkili gibi görünmektedir. Ancak popüler 

roman yazarı her halükarda okuyucunun takdirini kazanmak istemektedir. Bu 

nedenle önce okuyucuyu heyecanlandıracak şekilde cinsellik içeren sahneler 

ayrıntılı biçimde tasvir edilir. Sonrasında ise okuyucunun kendi değerleri de olduğu 

göz önünde bulundurularak cinsel eylemler günah olarak tanımlanır. Böylece 

okuyucu hangi yönde tavır alırsa alsın yazarı onaylayacaktır. Okuyucu, bir yandan 

toplumsal ortamda mahrem görülen duyguları romanı okuma esnasına yaşarken, 

diğer taraftan günlük hayatının değerlerine dönerek olumsuzlama yoluyla kendisini 

arındırır. Arındırma işlemi sırasında ona yardımcı olan kişi ise yazardır. Sonuçta 

başkaları tarafından bilinmemesi gereken, ancak heyecan veren bir sır yazarla okur 

                                                 
19 Ahmet Altan, Kılıç Yarası Gibi, İstanbul, Can Yayınları, 1999, bs. 44, s. 65.  
20 A. g. e., s. 99. 
21 Ahmet Altan, Aldatmak, İstanbul, Can Yayınları, 2002, bs. 3, s. 178.  
22 A. g. e., s. 189.  
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arasında paylaşılır ve sonra da beraberce lanetlenir. Yazar her türlü eleştiriyi böylece 

etkisiz hale getirir. 

   Cinselliğin geniş biçimde işlendiği bir başka eser Halim Bahadır’ın Yaşlı 

Adam Genç Kadın23 adlı eseridir. Gençlik Aşısı mı, Pis Bir İhtiyar mı? alt başlığını 

taşıyan eser, aralarındaki yaş farkı fazla olan iki kişinin bir günlük ilişkisini 

anlatmaktadır. Romanda iki kişilik vardır; bunlar, anlatıcı olan Ezgi ve adı 

bilinmeyen bir yazardır. Ezgi 23 yaşındadır. Üç yıl boyunca evli bir adamla ilişki 

yaşamış, adam karısından boşanmayınca ondan ayrılmıştır. Romandaki diğer kişilik 

olan yazarın öykülerini okur. Yazarın kadınlara değer vermesi hoşuna gider ve 

birkaç ay boyunca ona ulaşmaya çalışır. Sonunda yazarla telefonda konuşmaya 

başlarlar. Ezgi onunla sevişmek ister ve İstanbul’a gelir. Beraberce yazarın evine 

giderler.  

Elli yaşına yaklaşmış olan yazar ona eski karısını anlatır. Kendisinden genç 

olan karısı sürekli sevişmek istediği için kavga etmiş ve ayrılmışlardır. Yazarın 

yaralı hali Ezgi’yi etkiler ve sevişirler. Ezgi yazara âşık olur. Gece boyunca aşk, 

kadınlar ve erkekler üzerine konuşurlar.  

Yazar yaşlı bir erkekle genç bir kızın ilişkisinin imkânsız olduğunu söyler. 

Bu nedenle yalnız yaşayan güçlü bir erkek olmayı seçmiştir. Ertesi gün Ezgi geldiği 

şehre döner. Yazar gibi duygulu, içten bir erkek bulana kadar evlenmemeye karar 

verir.  

Romanın başında Ezgi, yazarla buluşmaya gitmeden önce ayna karşısında 

kendi vücudunu izler ve çeşitli yorumlar yapar. Burada kullanılan dil yazarın 

seslendiği kitlenin erkekler olduğunu göstermektedir. 

 

“Küçük ağzıma baktım bir ara. Dudaklarımı etli göstermek istiyordum. Şişirdim 

onları biraz. Güzeldi dudaklarım. Beğendim. Umarım o da beğenirdi. Belim 

inceydi. Cildim pürüzsüzdü. Kadife gibi yumuşaktı tenim. Parmaklarım ince uzun, 

ayaklarım güzeldi. Bacaklarımda yağ yoktu. Azıcık kaslıydım galiba. Spor yaptığım 

içindi bu. Göğüslerime ise diyecek laf bulamıyordum. Daha önce biriyle 

birlikteliğim oldu gerçi. Ama göğüslerimi hırpalamasına asla izin vermedim. Zaten 

kadın göğsünden anlayacak kadar incelikli biri değildi herif. Sütyensiz bile dimdikti 

                                                 
23 Halim Bahadır, Yaşlı Adam Genç Kadın: Gençlik Aşısı mı, Pis Bir İhtiyar mı?, İstanbul, Neden  

Kitap, 2006. 
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göğüslerim. Seksen beş numara sıkıyordu. Doksan ise birazcık fazla geliyordu. 

Harika taş gibi göğüsler. 23 yaşında taptaze bir kadındım.”24  

 

Romanın anlatıcısı Ezgi olmakla birlikte kullandığı dil erkeklere ait olan ve 

erkeklere hitap eden bir dildir. Ezgi’nin vücudunun tanımlanışı bir erkek bakışı ile 

yapılmıştır. Bacaklarının yağsız oluşu, göğüslerinin “taş gibi” oluşu erkek söylemini 

açığa vuran sözlerdir. Anlatıcı, Ezgi kimliğinin arkasına sığınmış olan erkektir. 

Erkek anlatıcının erkek okurlara hitabının söz konusu olduğu romanda 

mesajların cinsellik içermesi doğal bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Erkek 

söylemi cinselliği daha çok kullanan ve tüketen bir anlayışı ihtiva etmektedir. Bu 

nedenle romanın diğer bölümlerinde de cinsellik en çok konuşulan konudur.  

Aşk romanlarının geçmişi incelendiğinde büyük çoğunluğunun kadınlara 

hitap ettiği, hatta bu türün “kadın romanı” olarak tanımlandığı görülür. Janice 

Radway’in aşk romanı okuyucusu kadınlar arasında yaptığı araştırmalar kadınların 

bu eserlerden beklentilerine dair önemli ipuçları vermiştir. Araştırmaya göre 

kadınların çoğunluğu aşk romanlarında “cinselliğin olduğu sahneleri kendilerinin 

hayal etmek istediklerini”25 belirtmişlerdir. Aynı okuyucular, “öncelikle yatak 

anlatımları, sonra da sırayla hüzünlü son, tecavüz ve fiziksel işkence”26 görmek 

istememektedirler. Cinselliğin açık anlatımına karşı olan kadınlar mutlu sonla biten 

aşk hikâyelerini tercih ettikleri bilgisini vermişlerdir.    

Erkek söyleminden uzaklaşmaya çalışan, saf aşkı yaşamak isteyen kadının, 

cinselliğin açıkça ve uzun uzun anlatıldığı eserlerden hoşlanmayacağı açıktır. Halim 

Bahadır’ın eserinde cinsellik anlatılmaya başlanmadan önce Ezgi’nin vücudu 

aracılığıyla erkek söyleminin ortaya konması hedef kitlenin de erkekler olduğunu 

göstermektedir.  

1980 sonrası aşk romanlarına bakıldığında erkeklere hitap eden aşk 

romanlarının sayısının arttığı görülmektedir. Saf aşkı ifade eden romanlardan 

uzaklaşan ve cinselliğe geniş biçimde yer veren bu romanlar aracılığıyla erkeklerin 

kadınlarla ilişkilere bakışı ortaya konmaktadır. Uzun yıllar aşk romanlarının dışında 

tutulan, bu tür eserlerde genellikle zengin kişilikleri ile bir figüran halinde bulunan 

                                                 
24 A. g. e., s. 16.  
25 Radway, Janice A.: Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature,  

Chapel Hill and London, The University of North Carolina Press, 1991, s. 66. 
26 A. g. e., s. 74.   
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erkekler böylece etkin bir rol kazanmış, kendilerine ait olan yeni bir tür aşk romanı 

anlayışı ortaya koymuşlardır.  

Yaşlı Adam Genç Kadın’da ortaya konan bir başka farklı unsur ise kadının 

cinselliğe düşkünlüğüdür. Aşk romanlarında genellikle cinsellikte aktif olan taraf 

erkektir. Cinselliğin doğurduğu her türlü olumsuz durumun kaynağı erkeğin bitmek 

bilmeyen istekleri ve hırsıdır. Bu romanda ise yazar kendisinden genç olan karısıyla 

boşanmadan önce yaşadıklarını Ezgi’ye anlatırken karısının cinselliğe düşkünlüğünü 

anlatır. Karısı her gün defalarca onunla birlikte olmak istemiş, ondan daha yaşlı olan 

yazar ise bir süre sonra kendinden şüphelenmeye kadar varan psikolojik çöküntüye 

uğramıştır.  

“Bu arada cinselliği çok istiyor diye, yeri geliyor haftada en az on kez birlikte 

oluyorduk. Ve bu birlikteliklerde çok ağır boşalıyordu. Zaten daha önce hayatında 

bazı erkekler olmuşsa da bu deneyimi ilk kez benimle yaşamıştı. İnan yarım saat 

sonra kalkıp gelebiliyordu yataktan salona. Ancak benim halime hiç aldırmadan o 

saatte yeniden istiyordu. Kendi bile hazır değildi, ama istiyordu işte.”27  

 

Erkek cinsellikte aktif taraf olmaktan çıktığında ve kendisinden daha fazla 

istekli bir kadınla karşılaştığında cinsel kimliğine dair sorunlar yaşamaya 

başlamıştır. Kendisini artık yetersiz hissederek vitamin hapları içmeye, spor 

yapmaya başlar. Ancak tüm bu gayretler cinsel eksiklik duygusunu gideremez. Daha 

sonrasında ise büyük kavgalar ettiği eşinden ayrılacaktır. 

Geleneksel aşk romanları kadınları erkeklerle ilişkilerinde pasif olarak 

canlandırmıştır. Etken taraf olan erkekler ise cinsel isteklerle birlikte anılmıştır. 

“1960’larda tevazu ve namusluluk romansın ideolojik formu olarak devam etti. 

Barbara Cartland’ın kadın kahramanları bunun örneğiydiler. Erkek kahraman 

kadından yaşlı, deneyimli ve zengindi. Bakire, genç bayanı ikna etmeye 

çalışıyordu.”28 Kadın kahramanlar bu eserlerde kesinlikle cinsellikten uzak duran, 

masumiyetini kocası için saklayan kişilikler olarak çizilmiştir29. Batılı aşk 

                                                 
27 Halim Bahadır, Yaşlı Adam Genç Kadın: Gençlik Aşısı mı, Pis Bir İhtiyar mı?, İstanbul, Neden  

Kitap, 2006, s. 31.  
28 Merja Makinen, Feminist Popular Fiction, Hampshire and New York, Palgrave Pub., 2001, s.  

28. 
29 Bu yaklaşım nedeniyle aşk romanları kimi kesimler tarafından, kadınları, ataerkil sistemle  

uzlaştırmaya çalışmakla suçlanmıştır. Bu tartışmalar için bknz. Radway, Janice A.: Reading 
the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature, Chapel Hill and London, 
The University of North Carolina Press, 1991, s. 210-220.   
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romanlarındaki bu yaklaşım yerli eserlere de yansımış, Kerime Nadir’in öncülük 

ettiği aşk romancıları bakire genç kızların öykülerini anlatmıştır.  

1980 sonrasında ise aşk romanlarındaki geleneksel yaklaşım değişmiş, 

cinsellik, kadının da aktif biçimde katıldığı bir eylem olarak tasvir edilmeye 

başlanmıştır. Bu yaklaşım yine erkeklerin hayallerine seslenen bir tavır alıştır. Erkek 

cinselliği pornografiye yatkın bir kimliğe sahip olduğu için karşısında da bu türden 

kadınlar görmek istemektedir. Yazarın eşinin cinsellikte doymak bilmeyen arzulara 

sahip olması erkeğin bu konuda bitmek bilmeyen fantezilerini uyarmaktadır. Sürekli 

olarak cinsel iştahını tatmine çalışan erkeğin en büyük hayali bunlara cevap 

verebilecek bir kadındır. Dolayısıyla roman, erkek fantezilerinin dile getirilmesi 

üzerine inşa edilmiştir. Eserde erkeğin pasif halde oluşunun erkek okuyucularca 

algılanışı ise ilk bakışta olumsuzdur. Ancak bu olumsuzluğu gidermek için yazar 

sürekli olarak kitaptaki erkeğin yaşlı oluşundan bahseder. Yaş faktörü erkeğin cinsel 

arzularının azalmasına dair geçerli bir nedendir. Böylece erkek okuyucunun, yazarın 

yaşadıklarından dolayı hissettiği eksiklik konusundaki olumsuz eleştirisinin önüne 

geçilecektir.  

2. Aşk Romanları ve Nostalji 

1980 sonrası aşk romanlarının bir başka klişeleşmiş özelliği bu eserlerde 

nostaljinin geniş biçimde yer almasıdır. Aşkı yaşayan kişiliklerin sık sık geriye, 

genellikle çocukluklarına dönüşü, yaşanan hayatın olumsuzlukları ve geçmişe 

kaçma isteği bu eserlerde sıkça dile getirilen unsurlardır. Arınma ihtiyacının 

tezahürü şeklinde ortaya çıkan nostalji, aşkı kirletilmemiş bir çağda yaşamak isteyen 

roman kişilerinin vazgeçemediği duygulardandır.   

Nostalji duygusunun en yoğun biçimde yaşandığı eserleri kaleme alan 

Kürşat Başar son dönemin en çok okunan yazarlarından biridir. Kürşat Başar Sen 

Olsaydın Yapmazdın Biliyorum30 ve bu eserin devamı niteliğinde olan Aşkı 

Bulmanın ve Korumanın Yolları31 adlı romanında kahramanlarının geçmişe kaçma 

isteğini sık sık dile getirir.   

Serinin ilk romanı olan Sen Olsaydın Yapmazdın Biliyorum, Nevit adlı 

piyanist bir gencin aşklarını anlatmaktadır. Selin, arkadaşı Elfe’nin adadaki evine 

gider, burada Nevit’le tanışır. Nevit çok iyi piyano çalmaktadır. Annesiyle birlikte 

adada yaşamaktadır.  

                                                 
30 Kürşat Başar, Sen Olsaydın Yapmazdın, Biliyorum, İstanbul, Everest Yay., 2007, bs. 14.  
31 Kürşat Başar, Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları, İstanbul, Can Yayınları, 2000, bs. 16. 
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Elfe, Nevit’ten hoşlanmaktadır. Nevit ise ondan gizli olarak Selin’le buluşur 

ve sevgili olurlar. İlişkileri geliştikçe Selin, Elfe’ye karşı suçluluk duymaya başlar. 

Elfe ise Nevit’in kendinden uzaklaştığını fark eder ancak bir şey yapamaz. Nevit iki 

kızı da sevmektedir.  

Selin hamile kalır. Nevit sorumluluğu almak istemez. Bir yaz sonunda Nevit 

ve Elfe ani biçimde evlenirler. Selin düğüne gitmez, bunun yerine Elfe’ye mektup 

yazıp Nevit’i sevdiğini bu nedenle arkadaş kalamayacaklarını anlatır. Selin’in 

kürtaja karar vermesi ile roman sona erer. 

İkinci kitap olan Aşkı bulmanın ve Korumanın Yolları’nda Nevit artık yeni 

aşklar yaşamaya başlamıştır. Nevit tatildeyken fotomodel bir kızla aşk yaşamaya 

başlar. Bu sırada hala ayrılamadığı Aslı adlı bir sevgilisi vardır. Aslı, Nevit’in 

kendinden ayrılmak istediğini anlamış ve kapıyı çekip gitmiştir, ama bir türlü 

Nevit’ten ayrılamaz. Her gidişinde geri döner. Nevit’in bir kadınla yetinemeyeceğini 

anlamıştır. Bu nedenle, en sonunda bir mektup yazıp Nevit’i terk eder.  

Nevit’in arkadaşı Cem’in mektuplarında anlattığı kadarıyla Nevit sıradan bir 

çapkın değildir. Her ayrılıkta bir parçasını bırakmaktadır. Daha önceki sevgilileri 

olan Merve ve Selin’le de aynı şey yaşanmıştır.  

Nevit’in yeni sevgilisi olan manken tatilden döner. Ondan sonra şehre gelen 

Nevit günlerce ona ulaşmaya çalışır. Sonunda buluşurlar. Manken kız tesadüfi 

aşklara inandığı ve programlı ilişkiler istemediği için Nevit’i bir daha aramaz.  

Sen Olsaydın Yapmazdın Biliyorum’da Selin sürekli olarak çocukluğunda 

yaşadıklarını hatırlar. Nevit’le olan aşkının sürekli Elfe’nin gölgesinde olması onu 

mutsuz etmektedir. Nevit’e tutku ile bağlı olmasına rağmen sürekli olarak Elfe’yi 

kırmaktan korkar. Aynı şekilde Nevit de Elfe’den gizli olarak Selin’le 

görüşmektedir. Bu nedenle ikisi de birbirlerine karşı sürekli hasret çekmektedir. Bu 

psikolojik baskıyı yaşayan Selin sürekli olarak geçmişe sığınır. Annesinin, onu nasıl 

prensese benzetmeye çalıştığını, Pazar günleri babasının sürekli gazete okuyuşunu, 

sonraları “Cici” dediği üvey annesini sürekli olarak yeniden hatırlar32. Geçmiş onun 

için en güvenilir zamandır. Çünkü yaşamış, tanık olmuştur; bildiği bir zaman anıdır. 

Şimdiki karmaşa ve belirsizlik Selin’i rahatsız etmektedir.   

Selin’le aynı duyguları hisseden Nevit de geçmişi özlemektedir. Yoğun bir 

aşkı, sürekli tedirgin biçimde geçirdiği kış mevsimi beğenmeyen Nevit, renkli 

                                                 
32 Kürşat Başar, Sen Olsaydın Yapmazdın, Biliyorum, İstanbul, Everest Yay., 2007, bs. 14, s. 25.  
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kazaklar giyerek kartopu oynadığı eski kışları özlemektedir33. Selin ve Nevit 

yaşayamadıkları aşklarının, geçmişin mutlu günlerine layık olduğunu 

düşünmektedirler.  

Var olan dünyadan kaçma isteği sadece geçmişe yönelik değildir. Selin uzak 

ülkelere gitmek ister. Gideceği bu yeni ülkede Nevit’le beraber hayatını baştan 

kurmak isteyen Selin için bu yolculuk “çocuksu saflığa”34 ulaşmanın yoludur. 

Yazar romantizmin asli unsurlarını, doğaya ve tarihe kaçışı, bir arada 

işleyerek günümüz insanının hayallerine seslenmektedir. Okuyucu, yaşadığı hayatın 

sorunlarından uzaklaşmak istemektedir. Bunun yollarından biri de kaçmak, başka 

diyarlara ya da eski güzel günlere gitmektir. Romanda önemli olan âşıkların 

macerası değildir. Önemli olan, aşkı yaşayan insanların hissettiği ve okuyucunun da 

paylaştığı duyguların sunumudur. Okuyucu bir türlü kaçamadığı kendi hayatından 

romandaki gerçeklik aracılığıyla kaçacaktır. 

Nostalji duygusu Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları’nda da okuyucunun 

önüne çıkar. Nevit eski aşkların ne kadar güzel yaşandığını annesinden dinlemiş ve 

kendi hayatında hep onlara özenmiştir. Yaşadığımız çağı “soytarılar çağı” olarak 

tanımlayan Nevit, soytarılık yapanların çok para kazandıklarını ve popüler 

olduklarını düşünmektedir. Oysa eski güzel günlerde yaşanan aşklar bu tür bir 

kirlenmeye maruz kalmamıştır. 

 

“Şiirler unutulmaz şarkılar zaman zaman onları umutsuzluğa sürüklemiş, bazı 

mektuplarda bitmek bilmez bir ayrılığın acısından sözetmişlerdi.  

Ama bitmişti ve onlar birbirlerine söz verdikleri gibi evlenmişler, çocukları olmuş, 

bir hayat kurmuş ve bekledikleri mutluluğu bulmuşlardı.  

Hayatlarına asla kuşkular, başka insanlar, kavgalar, kötülükler girmemişti.  

Oysa şimdi en büyük sevgiler bile nasıl da kırılıyor, beklenmedik sıradan darbelerle 

nasıl da parçalanıyor.”35  

 

Geçmişle şimdi arasında yapılan karşılaştırma aşk romanlarında her zaman 

geçmişin lehine sonuçlar vermektedir. Tamara Wagner, Dickens hakkında düşünce 

geliştirirken, nostaljik hayallerin, yaşanmamış olsa bile huzur ve güzelliği anlattığını 

belirtir. Ona göre, nostaljik hayaller, kimi zaman, yaşamsal bir strateji olarak ortaya 

                                                 
33 A. g. e., s. 88.   
34 A. g. e., s. 108.  
35 Kürşat Başar, Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları, İstanbul, Can Yayınları, 2000, bs. 16, s. 28.  
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çıkmaktadır36. Nevit de kendi hayatına dâhil olmayan zaman dilimini sanki yaşamış 

gibi özlemle anar. Onun için “soytarılar çağı”nda yaşamanın yolu eskiyi özlemle 

anmakla mümkündür. Nevit için bugün mutlu olunabilecek bir zaman değildir. 

Sürekli olarak geçmişi hayal etmek ise onun nefes almasını sağlamaktadır.  Ancak 

başkalarının yaşadığı bu hayatları hatırlamak aynı zamanda onu 

hüzünlendirmektedir. Bu yüzden içine düştüğü karamsarlık onun psikolojisinin 

temelini oluşturmaktadır. Sürekli çocukluğunda gördüğü rüyaları hatırlayan Nevit37 

için “”şimdi” bir anlam ifade etmemektedir. Şimdiki zaman o ve onun gibiler için 

mutsuzluk kaynağıdır. Tatilde tanıştığı manken de bu nedenle sürekli babaannesi ile 

yaşadığı zamanları hatırlamaktadır. Romanın en son iki cümlesi de eskiye olan 

özlemi yansıtmaktadır: “Hep eski şarkılar çalıyor. Çocukluk kadar eski.38” 

Şimdiki zamanın mutsuzluğuna tutulan roman kahramanları, duyarlı, 

melankolik kişiliklere bürünürler. Sürekli olarak kaybettiklerini, yenildiklerini, 

hayatın onları ezdiğini tekrarlarlar. Nevit’in, her şeyi bırakıp yabancı bir ülkeye 

taşınmış olan çocukluk arkadaşı Cem’in ona yazdığı mektupta söyledikleri bu 

kişilikleri tanımlamaya yardımcı olacak cümleler içermektedir. 

 

“Kimsin sen? Hep kaybeden biri mi? Yaşamını kuramayan, yalnızca tam kurmak 

üzereyken bozup yeniden oluşturmaya kalkışan ve bunu beceremeyen biri mi? Hep 

öyle gerçekten. Kumdan bir şato ya da iskambillerden bir ev yapmaya çalışıp 

sürekli kumların, kâğıtların yıkılıp darmadağın olduğunu görmekle geçen bir hayat. 

Hep iskambillerden yapılacak en büyük evin, kumdan yapılan en görkemli şatonun 

peşinde olup sıradan bir yapıya bile ulaşamamak ne acıklı değil mi?”39   

 

Okuyucu bu satırlarda kendi hayatını bulmaktadır. Ortalama bir okuyucu 

hayatında birçok isteğine kavuşamamış, defalarca yenilmişlik duygusunu tatmıştır. 

Romanda kendisi gibi yenilgiye uğrayan insanlarla okuyucu arasında doğrudan bir 

bağ oluşur. Okuyucu kendi hayatının canlandırıldığı eseri daha dikkatli okumaya 

başlar. En önemli aşama burada gerçekleşir; okuyucu kendini romanda ezilmiş, 

yenik karakterlerle özdeşleştirir. 

                                                 
36 Tamara S. Wagner, Longing: Narrative of Nostalgia in The British Novel , 1740-1890,  

Rosemunt Pub., 2004,  s. 126, 138.  
37 Kürşat Başar, Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları, İstanbul, Can Yayınları, 2000, bs. 16, s.  

228. 
38 A. g. e., s. 250.  
39 A. g. e., s. 134.  
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 Özdeşleştirme, popüler romanın en çok başvurduğu yöntemdir. Douglas 

Kellner konuyla ilgili olarak şunları belirtir: 

 

“Her şeyden önce, popüler kültür izleyicilerine onlarla özdeşleşebilecekleri ve taklit 

ederek daha da iyisini yapmaya çalışabilecekleri imajlar ve kişilik modelleri sunar. 

Bu nedenle, diğer bazı tavır ve davranış tiplerini kötüler ve yerin dibine batırırken, 

belirli tavır ve davranış biçimlerini yüreklendiren rol modelleri, toplumsal cinsiyet 

modelleri ve çeşitli özne konumları aracılığıyla önemli sosyalleştirici ve 

kültürlendirici etkilerde bulunmaktadır.”40  

 

Özdeşleşme sayesinde okuyucu, romanda kendi hayatından izler görüp 

eserin başarısı konusunda olumlu bir tavır takınacaktır. Eserin başarısı yazarın diğer 

romanlarının da başarısı anlamına gelmektedir. Nitekim Aşkı Bulmanın ve 

Korumanın Yolları adlı eser 2007 tarihi itibariyle 22. basım sayısına ulaşmıştır.  

Son dönemin çok okunan yazarlarından olan Tuna Kiremitçi de Git Kendini 

Çok Sevdirmeden41 adlı eserinde aşkı nostaljik duygularla ele almıştır. Arda adlı 

kadının geçmişe dönerek yaşadığı aşka dair anılarını tazelemesine dayanan roman, 

şimdiki zamanın da paralel biçimde işlenişi ile devam eder.     

  Romanın başında Arda 17 yaşında bir kızdır. Ağabeyi Fırat bir gün ona 

sevgilisinin hamile olduğunu söyler. Ailelerine tatile gittiklerini söyleyerek 

İstanbul’a gelirler. Fırat’ın arkadaşı Ertuğrul’un evine yerleşirler. Fırat’ın sevgilisi 

Esra kürtaj olur ve Fırat’tan ayrılır. Arda ise Ertuğrul’dan hoşlanır ve sevgili olurlar. 

Ancak bir süre sonra Arda ilişkilerinde ve kendisinde eksikler hissedip Ertuğrul’dan 

ayrılır.  

Aradan yıllar geçer. Arda 40 yaşına gelmiştir ve evliliğinden bir çocuğu 

vardır. Kocasıyla ayrılmış ve oğlunu bir süre için onun yanına göndermiştir. 

Ertuğrul ona telefon eder ve Eskişehir’e geleceğini söyler. Arda ve Ertuğrul 

karşılaştıklarında özlemle sarılırlar. Ertuğrul, ona Dünya adlı kızını gösterir. 

Ertuğrul’un karısı ölmüştür ve kızına yıllarca kendi bakmıştır. Ancak bir şantiyede 

çalışan Ertuğrul için kızına bakmak giderek zorlaşmıştır. Bu nedenle Arda’ya kızını 

alıp anneannesinin yanına, İstanbul’a götürmesini söyler. Arda kabul eder. Dünya’yı 

alıp trenle İstanbul’a hareket eder.  

                                                 
40 Douglas Kellner, “Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası”, Çev. Gülcan Seçkin, Doğu  

Batı, Yıl:4, Sayı:15, Mayıs, Haziran, Temmuz 2001, s. 196.  
41 Tuna Kiremitçi,  Git Kendini Çok Sevdirmeden, İstanbul, Doğan Kitap, 2002, bs.3. 
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Arka kapakta “nostalji, aşk kırıklıkları, evlilik, birbirini sonradan anlamanın 

hüznü ve acılara rağmen hayata tutunma çabaları…”42ndan bahsettiği belirtilen 

roman bu sözlerle okuyucuya bir mesaj verir. Günlük hayatın sıkıcılığından bunalan 

okuyucunun bu eseri okuyarak o çok özlediği eski, güzel günleri yaşayabileceği öne 

sürülür. Nostaljiye her zaman yatkın olan okuyucu bu sözlerle eseri almaya 

yönlendirilmiş olur. 

Roman, Kürşat Başar’ın da uyguladığı bir yöntemle, geçmiş ve bugünün 

paralel anlatımı ile okuyucuya sunulmaktadır. Bu yöntemle yazar, okuyucunun 

geçmiş ve bugün arasındaki bağları roman ilerledikçe kurmasını sağlamaya çalışır. 

Okuyucu başlangıçta muğlâk olan kişilikleri ve onlarla ilgili olayları, bir 

karmaşanın, iç içeliğin karanlığından çıkarır ve zihninde kronolojik biçimde yeniden 

dizerek anlamaya çalışır. Bir edebi yöntem olarak sık kullanılan bu teknik popüler 

romanlarda, özellikle yukarıda anlatılan iki yazarın eserlerinde, edebi amaçların 

dışında kullanılır. Aşk romanlarında aşkın işlenişi en önemli noktadır. Kadın ve 

erkeğin ilişkilerinin gelişimi, bu sırada birbirlerine karşı hislerinin değişimi hassas 

biçimde işlenmek zorundadır. Ancak yazarın aşka dair çok derinlikli fikirleri 

olmaması, konuyu genişletmede sıkıntı yaşaması durumunda, bu eksiklik edebi 

tekniklerle giderilmeye çalışılır. Okuyucuya değerlendireceği malzeme 

verilemeyince, onun, geçmiş ve şimdi arasındaki bağlantıları kurmakla meşgul 

olması sağlanır. 

Tuna Kiremitçi’nin eserinde aşkın bireyler üzerindeki etkisi, yıllar sonraki 

etkisinin neler olduğu hiçbir ipucu verilmeden tamamen yüzeysel biçimde aktarılır. 

Arda ve Ertuğrul’un ilişkilerinin gençliklerinde nasıl devam ettiği, ayrılık sürecinin 

ayrıntıları okuyucuya bildirilmez. Roman bir aşka “değinmekte” ancak onu 

anlatmamaktadır. Okuyucu sadece iki insan arasında özel bir ilişki olduğunu 

“sezer”. Bunun ötesinde bir bilgiye sahip değildir. Geri kalan kısım okuyucu 

tarafından tamamen öznel biçimde doldurulur. Böylece yine okuyucunun aktif 

olarak romanı okuduğu, romanı yazarla birlikte “yazdığı” bir süreç oluşur. Yazar 

belli ipuçlarını vermiş, gerisini okuyucuya bırakmıştır. Popüler romancının 

okuyucuyu romana bağlama, romanı günlük hayatın bir parçası yapma sorunu bu 

yolla çözülmüştür.    

 

                                                 
42 A. g. e., arka kapak yazısı.  
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3. Aşk Romanlarında Yeni Kadın Kimliği 

1980 sonrası aşk romanlarında hızla değişen toplumsal yapının izlerini 

görmek mümkündür. İş hayatındaki kadınların sayısının artması, eğitim seviyesinin 

eskiye oranla daha da yükselmesi gibi nedenlerle kadınlar toplumsal hayatta daha 

aktif roller almışlardır. Kadınların değişen rolleri özellikle aşk romanlarına 

doğrudan yansımıştır. Yeni dönemin aşk romanlarında kadınlar iş hayatında, 

erkeklerle eşit seviyelerde, kendine güvenen insanlar olarak tanımlanmaya 

başlamıştır.  

Modern kadını en çok anlatan yazarların başında Duygu Asena gelmektedir. 

Asena kadın haklarını savunan çalışmalarını roman aracılığıyla da sürdürmüş, 

eserlerinde kadını, erkek yazarların aksine, erkeklerle eşit biçimde yansıtmaya 

çalışmıştır. Geleneksel kadın kimliğine karşı çıkan, yeni bir kadın rolünü savunan 

Asena, bu tavrı nedeniyle 80’lerde ve 90’lı yıllarda en çok okunan yazarlardan biri 

olmuştur.  Duygu Asena’nın Aslında Aşk da Yok43 adlı eseri bu çabanın ürünlerinden 

biridir.  

Diğer aşk romanlarına benzer şekilde bu eserde de adı olmayan bir anlatıcı 

kadın vardır. Kadının sevgilisi Aydın, Amerika’dadır. Kadın onun özlemiyle sürekli 

ağlar. Bir gün Amerika’ya gider. Aydın ona kalmasını ve evlenmelerini teklif eder, 

ancak kadın kabul etmeyerek geri döner.  

Kadın, Aydın olmadan yaşayamayacağını düşünür ve ondan ülkeye geri 

dönmesini ister. Aydın döndükten sonra aynı evi paylaşırlar. Daha sonra Aydın’ın 

teklifi üzerine evlenirler. Zamanla bazı sorunlar yaşamaya başlarlar. Kadın düzenli 

yemek yapmaz, Aydın dağınıktır. Anlatıcı kadın hamile kalır. Kavga etmeye 

başlarlar. Kadın Paris’e gider ve çocuğunu orada doğurur. Daha sonra Aydın’da 

oraya gider ve yurda beraber dönerler. Aydın karısına karşı iyi davranmamaktadır. 

Karısı ise sürekli sevgi bekler. Bir gün Aydın eşyalarını alıp evi terk eder. Romanın 

sonunda anlatıcı, kadın haklarını savunan gazeteci bir adamla görüşmeye başlar. 

Ancak adam ondan kendi kadını olmasını isteyince hayal kırıklığına uğrar ve ayrılır.  

Romandaki anlatıcı kadın, okumuş, iş yaşamında başarılı olmuş, orta sınıfa 

mensup biridir. Basın hayatındaki başarıları nedeniyle sürekli ilgi odağıdır. 

Çevresindeki erkekler onu başarılarından ötürü tebrik ederler, ancak kadınlar 

bundan hoşnut değildir. Başarılı kadın diğer kadınlar tarafından sevilmemektedir. İş 

                                                 
43 Duygu Asena, Aslında Aşk da Yok, İstanbul, Afa Yay., 1989.  
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hayatındaki kadınların birbirlerine destek olmak yerine tam tersi bir tavır 

sergilemeleri yazarın üzerinde durduğu bir konudur. Özellikle iş hayatında sürekli 

olarak ikinci sınıf insan olarak görülen kadınların kendi hemcinslerine karşı 

izledikleri bu tutum nedeniyle kadınlar arası dayanışma azalmaktadır.   

Anlatıcı kadının Aydın’la kurduğu ilişki biçimi de bu yeni kadına dair 

önemli ipuçları barındırmaktadır. Kadın ve Aydın beraber yaşamaya başladıktan 

sonra evin masraflarını da ortak olarak karşılamaya başlarlar. Kadın, kazandığı 

parayı getirip erkeğe teslim etmez, kendine dair harcamalarına erkeği karıştırmaz. 

Ortak masraflar için ortak bir hesap oluşturur ve eşit biçimde bu hesaba katkıda 

bulunurlar. Ayrıca birbirlerinin ne kadar para kazandığı bilmezler. Evliliğe formalite 

olarak bakarlar. Evlendiklerinde de ilişkilerinin aynı biçimde süreceğini düşünerek 

nikâh masasına otururlar. Ancak durum bekledikleri gibi olmaz. Kadının evde 

düzenli olarak yemek yapmaması, Aydın’ın sık sık annesinin evine giderek orada ev 

yemeği yemesine neden olur. Ayrıca evdeki yaşam tarzlarının farklılığı da 

aralarında gerilime neden olmaktadır. Özgür kadın, erkekle beraber yaşamanın 

zorluklarını anlamaya başlamıştır. 

Yazar, yeni kadının nasıl olması gerektiğini romandaki kahramanı 

aracılığıyla kurgular. Anlatıcı kadın, geleneksel değerlerden hoşlanmamaktadır. Bu 

tür yaşam süren kadınlara karşı öfkelidir. Aydın’ın annesinden bahsederken 

“Annesinin o çocuklar dışında ürettiği ve yarattığı hiçbir şey olmamış yaşamı 

boyunca”44 diyerek geleneksel kadın kimliğini küçümser. Kadının evde oturup 

çocuk doğurması, ev işleriyle meşgul olması anlatıcının hoşuna gitmez.  

Duygu Asena, entelektüel bir kadın yazar olarak değişen zamanın 

farkındadır ve kendisi de değişimi istemektedir. Bu nedenle klasik aşk 

romanlarındaki kadın kimliğini reddeder. Bu eserlerdeki kadınlar, en büyük amacı 

kendisini seven bir erkekle mutlu bir evlilik yapmak isteyen kişilikler olarak 

çizilmiştir. “Aşk romanı, erkek ve kadın kahramanın evliliği aracılığı ile geleneğe ve 

aynı zamanda var olan sosyal konumlar itibariyle gerçekliğe bağlılığını teyit eder.”45 

Dolayısıyla aşk romanı muhafazakâr bir tavır takınarak okuyucusu olan kadınlara da 

bunu öğütler. Ancak Duygu Asena bu anlayışın farkındadır ve değişmesi gerektiğini 

çok açık mesajlarla anlatır.   

                                                 
44 A. g. e., s. 62.  
45 Jan Cohn, Romance and The Erotics of Poetry: Mass-Market Fiction for Women, Durham ve  

Londra, Duke University Pres, 1988,  s. 9. 
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Anlatıcının geleneksel kadın kimliğini eleştirisi kitapta anlatılan bir yaşam 

hikâyesi ile desteklenir. Anlatıcı, Amerika’dan döndüğünde sekreteri Zeliha’nın 

işten ayrıldığını öğrenir.  Zeliha’nın hayatını anlatarak kadınların yazgısını ortaya 

koymaya çalışır. Zeliha küçüklükten itibaren evlenmeye “programlanır”46. Çeyiz 

dizer. Biraz büyüyünce sevmediği, cüce bir adamla evlendirilir. Adam, Zeliha ile 

zorla cinsel ilişki kurmaktadır. Para sıkıntısı çektiklerinde Zeliha çalışmaya başlar. 

İşyerindeki bir adamla tanışıp onunla kaçar. İki çocuğunu da geride bırakmıştır.  

Zeliha’nın hikâyesi kendi kaderine karşı çıkamayan, küçüklükten itibaren 

verili kadın kimliğini kabul eden tüm kadınların hikâyesidir. Yazar kadınların yeni 

toplumsal yapı içerisinde yer almak için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını ister.  

Duygu Asena’nın çizdiği başarılı kadın profili pek çok kadın için ulaşılmak 

istenen seviyeyi belirtir. Bu anlamda toplumsal değerlerin baskısı altında yaşayan 

kadınlar için bir örnek teşkil etmekte, birçok kadının sorunlarını dile getirmektedir. 

Dolayısıyla eser kadınlara hitap eden, yaşamda aşktan başka önemli konuların da 

olduğunu söyleyen bir yapıya sahiptir. Ancak yazar bu çağrı sırasında her kadının 

aynı imkânlara sahip olamayacağı gerçeğini göz ardı eder. Birçok kadının hayatta 

çaresiz kalması, kimilerinin de istediği için geleneksel yaşama dâhil olması onun 

için sadece bir ayrıntıdır. Romanda anlatılan kadınla aynı şansa sahip kadınların 

hepsinin kendisi gibi başarıya ulaşamayacakları da unutulmuştur. Kendini çalışmaya 

ve başarıya adayan anlatıcı şunları ifade eder: “Yaşamım aslında çok güzel sürüyor. 

İşim tüm dünyamı kapladı. Çalışmaktan ve çalışıp başarıya ulaşmaktan başka bir şey 

yok sanki yeryüzünde. Çalışılmayan ve başarının bulunmadığı bir yaşam 

düşünemiyorum.”47 Onun için başarı, bir kadın için hayatta tek çıkış yoludur. İşinde 

yükselip iyi para kazanarak tek başına yaşamayı seçmeyen kadın teslim olmuştur.  

Duygu Asena, eserde, olmasını istediği kadın kimliğinin dışında aşkı da 

işlemiştir. Romanın başında Aydın’ın Türkiye’ye gelmesini isteyen anlatıcı, evlilik 

sonrasında yavaş yavaş aşkın bitişine şahit olur. Sürekli olarak başarıya odaklanan, 

işinden başka bir şey düşünmeyen anlatıcı, Aydın’la ilişkisinin birden bitmesini 

anlayamaz. Onun için evlilik, ilişkinin bu hale gelmesinin baş sorumlularındandır. 

Ancak üzerinde durulması gereken nokta aşkın erkeklerin beklentileri üzerine 

kurulmuş olmasıdır. Roman, erkeklerle kadınların rol dağılımı yaptıkları bir 

toplumda aşkın kendi doğasına uygun olarak gelişemeyeceğini, erkek ve kadının 

                                                 
46 Duygu Asena, Aslında Aşk da Yok, İstanbul, Afa Yay., 1989, s. 27.  
47 A. g. e., s. 38-39.  
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ilişkilerinde değişen dengelerin aşk duygusunu tahrip ettiğini ortaya koyar. Bütün 

olarak aşk bu geleneksel yapının bir sonucudur. Kadınların öne çıkması bu yapıyı 

yeniden şekillendirmekte ve bu yapıya ait olan aşkı da yok etmektedir.  

Duygu Asena eseri popüler kılabilmek için kadınlara hitap etmeyi ve onların 

yaşadıkları sorunları dile getirmeyi seçmiştir. Eserde kadınlara açık mesajlar 

verilerek hedefteki okuyucu kitlesinin onayı beklenmiştir. İş hayatında yükselmeye 

çalışırken erkeklerle ilişkilerini buna göre ayarlamaya çalışan pek çok kadının ortak 

sorunlarının dile getirilmesi eserin başarısı için önemli bir katkı sağlamıştır. 

Duygu Asena’nın Aşk Gidiyorum Demez48 adlı eseri ise erkek ve kadınları 

daha dengeli olarak işleyen, iki cins arasındaki ilişkileri işleyen bir romandır. Yine 

toplumsal değişim sürecinde kendine yeni yerler edinmiş kadınların ve onlarla 

ilişkide olan erkeklerin anlatıldığı roman, kadınların cinselliğe bakışını da ortaya 

koymaya çalışmaktadır. Romanda birden fazla kadının yaşadığı ilişkiler konu 

edilmektedir.  

Romanın kahramanları olan Demet ve Selin, kadınların modern iş 

çevrelerindeki başarılarını temsil etmektedir. Demet bir televizyon kanalında 

spikerdir, nişanlısı Sinan bilgisayar uzmanıdır. Selin ise bankacıdır ve kocası Bora 

bir gazetede spor servisi müdürüdür, bir oğulları vardır.   

Selin’in kocası Bora, çoğunlukla yurt dışında, kısa süreli ilişkiler 

kurmaktadır. Bir gün Bora, spor programına katılmak için gittiği televizyon 

binasında Demet’le tanışır ve ondan hoşlanır. Sonraki günlerde Bora onu arar. 

Yemek için buluşurlar, sonra Demet, Bora’yı evine çağırır ve sevişirler.  

Bora ve Demet ilişkisi geliştikçe, Demet’in, nişanlısı Sinan’la ilişkisi 

bozulmaya başlar. İlerleyen dönemde Demet, Bora’ya nişanlı olduğunu söyler. Bora 

da evli olduğunu itiraf edince Demet evli bir adamla birlikte olamayacağını 

söyleyerek ondan ayrılma kararı alır. Ancak bunu başaramaz ve barışırlar.  

Bora ise her iki kadına karşı da suçluluk duymaktadır. Ayrıca Demet’in 

evlenme isteğine evliliğin aşkı bitirdiği gerekçesi ile karşı çıkar. Bora evinden ayrılır 

ve Demet’le bir ev tutarlar.  

Selin bu sırada hamile kalır. Önceleri evliliklerinin bu zor döneminde çocuk 

doğurmak istemez. Demet de hamile kalır. Demet, Bora’nın mutlu olmadığını 

görünce kürtaj olur. Bora, oğlunun yaşamını etkileyemeyeceğini söyleyerek 

                                                 
48 Duygu Asena,  Aşk Gidiyorum Demez, İstanbul, Doğan Kitap, 2003. 
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Demet’ten ayrılır. Ancak birkaç gün sonra tekrar Demet’i arayıp onu özlediğini 

söyleyince Demet görüşmeyi kabul etmez. Romanın sonunda yazar bu dört kişi için 

farklı senaryolar yazar ve roman biter.   

Roman yoğun bir aşk öyküsü yerine günlük hayatta ve çoğunlukla orta sınıf 

çevrelerde gelişen ilişkileri konu almaktadır. Bu çevrede yaşayan kadınların, yaşama 

ve erkeklerle ilişkilere bakışları ayrıntılı örneklerle ortaya konmaya çalışılır.  

1980 sonrası aşk romanlarında Batılı örneklerine uygun biçimde kadınlar iş 

yaşamı içerisinde anlatılmaktadır. Carol Thurston, Batı’da 1980’li yıllarda yazılmış 

olan aşk romanlarını incelerken kadının değişen rolüne dikkat çekmektedir. Bu 

eserlerde kadın, ev işlerinin yanında bireysel girişime açıktır ve ekonomik olarak 

kendine yetebilmektedir. Erkek kahraman ise kadının bu girişimlerini destekleyen 

ve yüreklendiren bir kişiliktir.49    

Aşk Gidiyorum Demez’de ekonomik gücü olan şehirli kadınların, ilişkileri, 

geleneksel kadın rolünden farklı gözlerle değerlendirdiği ortaya konulmaktadır. Bir 

TV kanalında spiker olan, yani iş hayatında başarıyı yakalamış olan Demet bu yeni 

tavrın temsilcilerindendir. Demet, ablasının, kocasıyla ilişkisini sorgularken kadının 

da erkek kadar cinsel zevklere sahip olması gerektiğini söyler. Ablası, evli olduğu 

on beş yıl boyunca hiç cinsel doyuma ulaşmamıştır. Demet bu gibi sorunların ancak 

kadınların evlilik öncesinde erkeklerle cinsel ilişki kurmalarıyla düzelebileceğini 

savunur. Bu açıdan Demet yeni bir tür kadınlık anlayışını sergilemektedir. 

Geleneksel değerlere karşı çıkar, kadın ve erkeğin evlilik bağından önce 

ilişkilenmeleri gerektiğini savunur.  

Evlilik öncesi ilişkinin yeniden değerlendirilmesinin yanında evliliğin 

kendisi de sorunlu bir alan olarak görülür. Selin ve Bora’nın evliliği zamanla 

tekdüze bir hal almış, her ikisi de bundan sıkılmaya başlamıştır. Cinsel hayatları da 

aynı sıkıcı tempoda sürmektedir. Selin bu durumu şöyle tasvir eder: 

 

“Bora canı sevişmek istediği an beni okşamaya başlar, ne yapması gerektiğini bilir, 

hemen onları yapar, beni istekli hale getirir… hemen… Ben de hiç uzatmadan hazır 

olurum sevişmeye… hemen… Çünkü istediklerimi ve istemediklerimi bilir ve 

sadece hoşlandığım şeyleri yapar, bencil değildir yani, ben de hemen doyuma 

                                                 
49 Carol Thurston, The Romance Revolution Erotic Novels for Women an Quest for a New  

Sexual Identity, Urbana, University of Illinoi Press, 1987, s. 8.  
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ulaşırım, ardından o…. Sonra ya konuşuruz ya uyuruz… O uyur. Ben düşünüp 

dururum saçma sapan şeyleri.”50 

 

 Evliliğin sıkıcı hale gelmesi ile birlikte bireyler farklı çıkış yolları bulmaya 

çalışırlar. Selin işine daha sıkı sarılırken Bora özellikle yurtdışına gittiğinde başka 

kadınlarla birlikte olur. 

Benzer durum Demet ve Sinan ilişkisinde de vardır. Sinan sürekli olarak 

Demet’in gururunu okşar, onun diğer kadınlardan daha güzel olduğunu söyler. Bu 

sözler Demet’i hoşuna gider ama hayatındaki eksikliği gideremez. Demet, nişanlısı 

ile ilişkisinde hiç üzülmediği gibi hiç sevinmemiştir de51. Dolayısıyla o da arayış 

içindedir. Bu sırada karşısına Bora çıkar ve her ikisi de aradıklarını bulduklarını 

düşünürler. Ancak Demet ve Bora ilişkisi, zamanla, ilk dönemlerdeki heyecanı 

kaybetmeye başlar. Demet’in hamile kalması ise Bora için maceranın sonu anlamına 

gelmektedir. Yeni bir çocuk istemeyen Bora Selin’e geri döner. Evlilik hayatının 

monotonluğu kısa bir süre için giderildikten sonra aynı hayata geri dönülür. Yazar, 

sıradan bir evliliği sürdüren bireylerin zaman içinde yeni arayışlara girmelerinin 

kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır.  

Son dönem aşk romancıları içerisinde en popüler isimlerden biri de Canan 

Tan’dır. Tan da yazdığı eserlerinde kadın ve erkeğin günümüz koşullarında yaşadığı 

aşkı anlatmaya çalışır. Canan Tan, Yüreğim Seni Çok Sevdi52 adlı eserinde dünya ile 

giderek daha sıkı ilişkiler kuran Türk kadınının yaşadığı değişimi konu 

edinmektedir. Duygu Asena’nın eserlerinde olduğu gibi Canan Tan da modern iş ve 

eğitim hayatına giren kadının serüvenini anlatmaktadır.  

Yüreğim Seni Çok Sevdi’nin kahramanı olan Aslı üniversiteyi kazandıktan 

sonra Murat’la tanışır. Bir süre sonra birbirlerini sevdiklerini itiraf ederler. Murat, 

Aslı ile evlenmek ister ancak Aslı, onun memleketi olan Bursa’ya gitmek istemez. 

Murat ise şirketleri Bursa’da olduğu için oradan ayrılamaz. Ayrıca Murat’ın ailesi 

de evlilik konusunda bir oldubittiye karşıdır. Aslı yüksek lisans için ABD’ye gider. 

Türkiye’ye döndüğünde Murat’a uzun süre gelemeyeceğini, Murat’ın özgür 

olduğunu söyler. Murat, onu beklemek istediğini söyleyince Aslı, hayatın katı 

gerçeklerinden bahsederek buna karşı çıkar. 

                                                 
50 Duygu Asena,  Aşk Gidiyorum Demez, İstanbul, Doğan Kitap, 2003, s. 24-25.  
51 A. g. e., s. 31.  
52 Canan Tan, Yüreğim Seni Çok Sevdi, İstanbul, Altın Kitaplar, 2007, bs. 11. 
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ABD’ye dönen Aslı, Robin adlı bir profesörle evlenir. Bu arada Murat da 

başka biriyle evlenmiştir.  

İlerleyen süreçte Aslı, Robin’in duyarsızlığın sıkılır ve boşanırlar. Aslı, 

Türkiye’ye gelip bir üniversitede çalışmaya başlar. Aradan birkaç yıl geçer. Aslı, 

Bursa’ya bir konferansa gittiğinde Murat’la karşılaşır. Murat, onu hiç unutmadığını 

söyler. Aslı ise birçok şey için geç olduğunu düşünür.  

Romandaki temel kişilik olan Aslı, Murat’a âşık olduktan sonra ilişkileri 

giderek gelişir. Bu aşkın doğal sonucu gibi görünen evlilik ise Aslı’nın özgür, kendi 

hayatını şekillendirebilmiş bir kadın olma hayali nedeniyle gerçekleşmez. Romanda, 

Aslı ve Murat aşkının karşılaştığı en büyük problem Aslı’nın bu tavrıdır. Aslı, ailesi 

zengin olmasına rağmen babasının parasıyla okumayı ya da hayatını kurmayı 

düşünmez. Tam tersine ailesinin maddi destek vermek istemesine sürekli olarak 

karşı çıkar. Bu gerekçe onun, Murat’ın evlilik talebine ret cevabı vermesine neden 

olur. Murat çok zengindir ve onunla evlenmesi halinde Aslı çok rahat bir hayat 

sürebilecektir. Buna rağmen Aslı, Bursa’ya gitmek istemez. Gidecek olsa, 

başkasının boyunduruğu altına gireceğini, sürekli olarak kocasının parasına muhtaç 

olacağını düşünmektedir.  

Aslı’nın yeni bir kadın kimliğini savunduğu ortadadır. Aslı, okumuş, yabancı 

dil bilen orta sınıf bir aileye mensup bir genç kız olarak zengin koca bulma 

hayallerine karşıdır. Aşk romanlarında yakın dönemde sıkça işlenen özgür, kendi 

kendine yetebilen kadın hayalinin bir yansıması olarak Aslı’nın düşünceleri 

okuyucu için yabancı değildir. Modern yaşamın bir parçası olarak kadınların gittikçe 

daha çok bağımsızlaştığı ve kendine ait bir hayat kurmak, seçimlerini kendi isteğiyle 

yapmak istediği bilinmektedir. Aslı bu yeni kadının temsilcilerinden biridir. Okuyup 

kendi mesleğini edinmek için aşka hayır demek de dâhil her türlü fedakârlığa 

hazırdır.  

Aslı’nın yurtdışında eğitimini devam ettirme isteği de onun temel amacıyla 

uyumlu biçimde gelişir. Aslı, Murat’la ilişkisinin geleceğini düşünmeden 

yurtdışındaki okullara başvurular yapar. Bu sırada Murat’ın ondan beklentileri Aslı 

için önemli değildir. Roman bir aşk ilişkisini anlatma amacında olmakla beraber bu 

amaca yönelik duygu birikimini bir türlü aktaramamaktadır. Aslı sürekli olarak 

kendi hayatını kurma peşinde koşar ve bu sırada âşık olduğu Murat’la arasındaki 

ilişkinin nasıl düzenleneceğini düşünmez.  
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Aslı, yurtdışına gittiğinde Jay adlı Amerikalının kendisine yakınlaşma 

çabalarını anladığında Murat’ın fotoğrafını göstererek ona âşık olduğunu söyler. 

Ancak Murat’ın ailesinin onu başka bir kızla evlendirmek istediğini öğrendiğinde 

büyük bir tepki vermez. Tatil için Türkiye’ye geldiğinde ise Murat’a, isterse 

ailesinin seçtiği kızla evlenebileceğini söyler. Buna karşı çıkan Murat’a herkesin 

kendi hayatını belirlemesi gerektiğini, hayatın zor olduğunu, kendisi dâhil kimseye 

bağlanmamasını söyler.  

Aslı’nın tüm bu tavırları klasik bir aşk romanı kahramanından oldukça 

farklıdır. Aslı’nın Murat’a başka biriyle evlenebileceğini söylemesi ilk bakışta bir 

fedakârlık gibi görünmektedir. Okuyucu, bir an için Aslı’nın, Murat’ın mutluluğu 

için kendi aşkını feda ettiğini düşünür. Ancak Aslı’nın hayata dair temel amaçlarına 

bakıldığında bu tavırla asıl kendisini özgürleştirmiştir. Dolayısıyla Aslı bir aşk 

romanı kahramanından bekleneni yapmaz; romantik bir tavır takınmaz. Murat’ın 

Beyza ile evlenme ihtimali olduğunda Aslı, kıskanmaz, sinirlenmez, üzülmez; hiçbir 

şeyi aksatmadan kendi hayatını sürdürmeye devam eder. Bu ilişkide acı çeken 

sürekli olarak Murat’tır.   

Roman, Aslı ve Murat arasındaki ilişkinin derinliğinin ortaya konulmadığı, 

başka konuların sürekli olarak devreye girdiği bir yapıda devam eder. Yüreğim Seni 

Çok Sevdi’de romantik olan, aşkı anlatan tek unsur, alıntılanan şiirlerdir. Murat ve 

Aslı’nın birbirlerine verdikleri şiirler hep aşk üzerinedir. Aşkın en romantik 

biçimlerde tasvir edildiği bu şiirler dışında romantizmin yaşanmadığı eserde bu 

eksiklik kimi somut dünya ile giderilmeye çalışılır. Sonradan Aslı’nın kocası olan 

Robin’in onun için yaptığı hazırlıklar maddi ölçülerde bir romantizm sahnesini 

ortaya koyar.  

 

“Oturacağımız masanın üzeri güllerle bezenmiş. Anlaşıldı bu gecenin mükemmel 

olması için, tüm becerisini ortaya dökmüş Robin.  

Mum ışığı, şarap, nefis yemekler ve müzik… Robin, geceye son noktayı kare 

şeklinde büyücek bir kadife kutuyla koyuyor. İnce bir işçilikle işlenmiş pırlanta taşlı 

kolye, küpe, bilezik takımı.”53  

 

Aslı’nın tüm bu manzara karşısında başının dönmesi, heyecanlanması onun 

lükse olan hayranlığının da bir ifadesidir. Roman boyunca aile parasını harcamaya 

                                                 
53 A. g. e., s. 416.  
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karşı çıksa da Aslı hiçbir zaman maddi problemler yaşamaz. ABD’de ve Türkiye’de 

yaşam kalitesi düşmez.  

Canan Tan, eserinde, diğer aşk romanlarında görülmeyen bir yöntem 

kullanmaktadır. Aslı sürekli olarak gezdiği yerleri okuyucuya anlatır. Romanın 

başında İTÜ binasının tarihi ile başlayan bu anlatım Türkiye ve ABD’deki pek çok 

şehir, bina, lokanta gibi mekânın tanıtılmasıyla devam eder. Aslı, roman boyunca bir 

turist rehberi edasıyla tarihsel bilgiler verir. Bursa’ya arkadaşları ile birlikte 

yaptıkları gezi esnasında Mihaliç Peyniri’ni, Bursa’nın tarihini, şehrin semtlerini ve 

dönerken de Trilye antik kentini anlatır. Yeşil Türbe’nin tanıtımı diğerleri gibi 

turistik bir geziyi andırmaktadır: 

 

“Çelebi Mehmet’in 1414-1421 yılları arasında, devrin ünlü mimarı Hacı İvaz 

Paşa’ya yaptırdığı türbede, kendi sandukasının yanı sıra oğullarının, kızlarının ve 

dayısının sandukaları da belli bir düzene göre sıralanmış.  

Türbenin dört bir yanındaki yeşil renkli çini süslemeleri ve gene çiniyle kaplı 

mihrap, gerçek bir sanat şaheseri. Ancak 1855 büyük depreminde, türbenin ve 

yüzeydeki çinilerin hasar gördüğünü, şu anda gördüklerimizin, orijinalinin Kütahya 

çinileri ile onarılmış hali olduğunu öğrenmek, küçük çapta hayal kırıklığı yaratıyor.  

Türbenin hemen karşısında Yeşil Cami var. …”54 

 

  Aslı’nın Bursa gezisi elli dört sayfa boyunca anlatılmaktadır. Yazarın, 

okuyucunun dikkatini çekmek üzere bu tür bilgileri kullandığı anlaşılmaktadır. 

Bundan daha önemlisi ise popüler roman yazarının eserin hacmini arttırma 

çabasıdır. Eserlerin hacmi ile yazarın kazandığı para arasındaki paralellik, Canan 

Tan’ın, eseri, aşkla ilgisi olmayan birçok bilgiyi kullanarak şişirmesine neden 

olmuştur. 474 sayfalık romanın büyük bir kısmının bu şekilde doldurulması ve aşka 

dair çok az şey söylenmesi maddi çıkarın ön planda olduğunun kanıtlarındandır. 

4. Aşk Romanlarında Evlilik Kurumunun Eleştirisi 

1980 sonrasında yazılan aşk romanlarında evliliğin tekdüzeliği ve aşkı 

bitirdiği sık kullanılan bir klişedir. Evlilik kurumunun geleneksel değerler içindeki 

önemli yeri, değişen toplumsal yapı ile birlikte eleştirilmeye başlanmıştır. Tüm 

toplumlarda hızlı değişim süreçlerinin yaşandığı dönemlerde toplumsal değerlerdeki 

aşınma Türkiye’de de etkisini göstermiştir. 1980’li yıllarda ekonominin giderek 

                                                 
54 A. g. e., s. 98-99. 
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gelişmesi, siyasal ortamın yeniden şekillendirilmesi ve teknolojinin bireylerin 

hayatını yönlendirmeye başlaması geleneksel yapının bozulmaya başlamasına neden 

olmuştur. Bu süreç aile kurumunun da yıpranmasını beraberinde getirmiş, bireylerin, 

evliliğe dair tercihlerini yaparken eskisinden farklı ölçütlerle hareket etmelerine 

neden olmuştur.   

Yukarıda da belirtildiği gibi boşanma oranlarının her geçen gün artması 

kadın erkek ilişkilerinin yeniden şekillendiğinin göstergelerindendir. Yerli aşk 

romanları bu değişimi yansıtan konuları kullanmaya başlamıştır. Eski aşk 

romanlarında birbirlerine tutku ile bağlı çiftlerin maceraları anlatılırken 1980 sonrası 

aşk romanlarındaki ilişkilerde maddi değerlerin, pop kültürünün daha önem 

kazanmaya başladığı görülmektedir. Aşk Gidiyorum Demez’de, Demet’in ideal 

erkeğin nasıl olması gerektiğine dair yazdığı liste bu durumun yansımasıdır. Demet, 

listesine ideal erkeğin “spor ve şık giyinen, çok iyi dans eden, iyi bir işi olup çok 

para kazanan, başarılı ve zengin olduğu halde bununla kasılıp şişinmeyen, çok iyi 

sevişen vb.”55 özelliklere sahip olması gerektiğini yazar. Bu beklentiler sadece bir 

roman kahramanı olan Demet’in değil yeni nesil kadınların da istekleri olarak 

görünmektedir.  

Romanda anlatılan yeni nesil kadın ve erkeklerin karşı cinste bekledikleri en 

önemli özelliklerden biri cinsel cazibedir. Cinsellik bir ilişkinin en önemli 

unsurlarından biri olarak sunulur. Hayatın akışı içerisinde cinsel yaşam sürekli 

olarak önemini korumaktadır. Selin’in, Bora’nın ve Demet’in yaşamlarını 

yönlendiren temel unsurlardan biri cinselliktir. Onların dışında Sinan da Demet’le 

ayrı kaldığı süreçte barda tanıştığı bir kızla cinsel ilişki yaşar. Romanın genelinde 

cinsellikten bu kadar uzun bahsedilmesi yazarın tabuları kırma çabalarından biri 

olarak görünmektedir. Aşkı, ulvi, fedakârlık gerektiren bir duygu olmaktan 

çıkararak günlük hayatın sıradan ilişkileri içinde yeniden değerlendirme çabası, 

değişen kadın erkek ilişkilerinin niteliğini açıklamaktadır. Duygu Asena’nın 

yukarıda bahsedilen kitabı, Aslında Aşk da Yok, başlığı ile bu mesajı veren bir 

eserdir.    

Modern yaşam içerisinde değişen kadının anlatıldığı bir başka eser Ahmet 

Altan’ın Aldatmak56 adlı romanıdır. Sıkıcı evlilik konusu bu eserde de kendini 

göstermektedir. Evli bir kadının tekdüze hayatından uzaklaşmak için başka bir 

                                                 
55 Duygu Asena,  Aşk Gidiyorum Demez, İstanbul, Doğan Kitap, 2003, s. 33.  
56 Ahmet Altan, Aldatmak, İstanbul, Can Yayınları, 2002, bs. 3. 
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erkekle ilişkiye girmesini ve bu sırada yaşadığı zevk ve vicdan azabının öyküsü olan 

Aldatmak yayımlandığı dönemde geniş tartışmalara neden olmuştur.   

Aldatmak romanının kahramanı Aydan adlı başarılı bir üst düzey yöneticisi 

olan kadındır. Aydan, Haluk adlı bir doktorla evlidir. Bir kızları vardır.  Aydan 

oturdukları siteye bir çocuk parkı yapılması için yine sitede oturan Cem’le görüşür. 

Cem çok zengin bir mimardır. Aydan, sonraki görüşmelerinde ondan hoşlanmaya 

başlar. Kocasına karşı vicdan azabı duyar, ancak monoton hayatından bıkmıştır ve 

heyecan aramaktadır. Bu nedenle Cem’le bir ilişki yaşamaya başlar.  

İlişkileri ilerledikçe Cem’in kendisine ilgisiz davrandığını fark eden Aydan 

bu durumdan hoşlanmaz. Bir süre sonra ayrılırlar. Aydan kendisine heyecan verecek 

yeni bir şeyler arar. Neticede komşularına oturmaya gittiğinde küçük eşyalar 

çalmaya başlar. Bir gün evlerinden cüzdan çaldığı bir çift, onu polise şikâyet eder. 

Ancak suçu kesinleşmeyen Aydan karakolda serbest kalır.  

Aydan, kocası Haluk’a her şeyi anlatır. Haluk çok acı çeker ama yine de 

siteden ayrılıp hayatlarını yeniden düzene koymaya karar verirler.  

 Aldatmak’ta cinsellik evlilik dışı ilişkiye dayanmaktadır. Kılıç Yarası Gibi 

romanında da evlilik dışı ilişkiler yaşanmakla beraber, Hikmet Bey’in deneyimleri 

karısının isteğiyle olmuş, Mehpare Hanım’ın evlilik dışı ilişkisi ise ayrıntılı olarak 

anlatılmadan Hikmet Bey’in intiharına sebep olarak bitmiştir. Aldatmak’ta ise 

romanın tamamı Aydan’ın kocasını aldatmasını anlatmaktadır.  

Aydan da tıpkı Aşk Gidiyorum Demez’de olduğu gibi yıllar süren bir 

evlilikten sıkılmıştır. Aydan da sosyal olarak iyi bir seviyededir. Bir bankada üst 

düzeyde çalışmaktadır. Kocasının da doktor olması ile beraber ailece ekonomik 

olarak herhangi bir sıkıntı çekmemektedirler. Ancak maddi bakımdan iyi durumda 

olmak için harcanan çaba, evlilik hayatının sürekli aynı biçimde sürmesi Aydan’ı 

bunaltmıştır. Bu nedenle başlarda kendisinin de farkında olmadığı bir arayış 

içerisindedir. Sonunda Cem’le tanışmasıyla birlikte kendi arayışının farkına varan 

Aydan yaşadığı ilişkide hissettiği heyecanı uzun süredir tatmadığını fark eder.  

 

“Yaşadıkları, duygularının her birini, yıllardan beri kıvrılıp yattıkları sessiz 

köşelerden neredeyse içini parçalayarak kopartmış, birçoğu çoktandır uyuşmuş o 

duyguların hepsine bir hayatiyet vermiş, ruhunun dokunulmamış hiçbir yerini 
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bırakmamış, ne varsa, çocukluğundan bu yana içinde ne biriktiyse hepsini 

unutulmuşluklarından çıkartmıştı.”57 

 

Evlilik kurumunun ruhunu ezdiği Aydan yeni bir ilişki aracılığıyla unuttuğu 

duyguları yeniden hissetmeye başlamıştır. Bu aşamadan itibaren onun için önemli 

olan tek şey bu heyecanı sürdürme arzusudur. Cem’le ilişkileri ilerledikçe ona daha 

çok bağlanmasının nedeni de giderek artan oranda aynı heyecana bağlanmasıdır. 

Bu güçlü hislerine rağmen Aydan evliliğin verdiği sorumluluklardan 

kurtulamaz. Kocası ve çocuğuna karşı sürekli olarak suçluluk hisseder. Ancak 

Aydan başka biriyle sevişmekten çok hayatına heyecan katma amacındadır. Bu 

nedenle Cem onun için daha çok bir araçtır. Onunla ilişkisi bittikten sonra da 

heyecan arayışı devam eder. Bu sefer tanıdıklarının evlerinden küçük eşyalar 

çalmaya başlar ve aynı heyecanı yakaladığını fark ederek çalmaya devam eder. 

Yakalanıncaya kadar çalmayı sürdüren Aydan sonunda büyük bir utançla kendisine 

gelir ve başka bir yere taşınmaya mecbur kalırlar.     

Evlilik kurumunun mutluluğu engellediği düşüncesi Halim Bahadır’ın Yaşlı 

Adam Genç Kadın romanında da geniş yer tutar. Ezgi ile gece boyunca konuşan 

yazar onun evliliğe dair hayallerinin tersi düşünceleri savunur. 

 

“Ve her kadın gibi” dedi, “sen de mutlu bir evlilik yaşamak isteyeceksin. Ama bu 

da yetmeyecek. İlişkinde bir kez aşkı tattıktan sonra, evliliğinde de aşk isteyeceksin. 

Ve bu olmayacak. Kısa bir süre olabilir. Ama sonra bitecek. Çünkü evlilik bir 

kurumdur, Ezgi. Yasaları var, yasakları var, sorumlulukları var. Aşkta yasa, sınır, 

sorumluluk yok. Evlilik adı verilen şirkette aşk olamaz. Şirket kuralları izin vermez 

aşka.”58 

 

Evliliğin bir şirkete benzetilmesi geleneksel aşk romanlarından kopuş 

anlamına gelmektedir. Diğer konularda olduğu evlilikte de değişen değerler sistemi 

yakın dönem popüler romanını derinden etkilemiş, aşkın ifade ettiği anlam 

değişmeye başlamıştır. Geleneksel aşk romanların evlilik mutlu olmanın en önemli 

aşaması olarak gösterilmiştir. İki aşığın evlenmeleri onların mutluluklarının 

doruğudur. Kendi döneminin okuyucusuna hitaben muhafazakâr değerleri öne 

                                                 
57 A. g. e., s. 92.  
58 Halim Bahadır, Yaşlı Adam Genç Kadın: Gençlik Aşısı mı, Pis Bir İhtiyar mı?, İstanbul, Neden  

Kitap, 2006, s. 107.  
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çıkaran bu aşk anlayışı yakın dönem aşk romanlarında farklılaşmıştır. Aşağıda 

bahsedileceği gibi İslami aşk romanları muhafazakâr değerlere sahip çıkan bir 

anlayışla yazılmaktadır. Ancak bu kategorinin dışındaki aşk romanlarında ise yoğun 

biçimde evliliğin olumsuz yanları vurgulanmaktadır.  

Son dönem aşk romanlarında evlilik dışı ilişkiler ve evli çiftlerin birbirini 

anlatması sıklıkla işlenmiştir. Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi “aldatma” 

son dönemde evlilik bağlarının gevşemesinin bir sonucu olarak romanlara 

yansımıştır. Genellikle kadının gözünden anlatılan aldatma ve aldatılma olayı ender 

olarak erkeğin psikolojisi göz önüne alınarak anlatılır. Halim Bahadır’ın Tutunuş: 

Aldatılan Erkeğin Dünyasına Soluksuz Bir Yolculuk59 adlı eseri de erkeği merkeze 

alarak aldatılma konusunu işlemektedir.  

Tutunuş hiç beklemediği bir sırada aldatıldığını öğrenen bir erkeğin 

ruhundaki kırılmaları, gelgitleri konu almaktadır. Anlatıcı erkek ve eşi dört yıldır 

evlidir. Son iki yıldır sürekli kavga etmektedirler. Karısının, işyerinden bir erkekle 

ilişkisi olduğundan şüphelenir ancak buna inanmak istemez. Bir gece yatarlarken 

karısı o adamla ilişkisi olduğunu itiraf eder. Adam karısının başına silah dayar, 

öldürmekle tehdit eder, sonra vazgeçer. Ne yapacağını bilemez. Karısıyla sevişir 

sonra onu ve sevgilisini öldürmeyi planlar. Ertesi gün karısına o adamla bir daha 

görüşmemesini söyler. İşe giden karısını takip eder. Sonraki günlerde de iki adamını 

bu işle görevlendirir.  

Aradan bir ay geçer. Adam hala karısına öfkelidir ancak artık kavga 

etmezler. Karısının boşanma isteğini kabul eder ve birkaç ay sonra boşanırlar.  

Aradan beş yıl geçer. Erkek 36 yaşına gelmiştir ve hala kadınlara âşık 

olmaktan korkmaktadır. Bu sırada çalıştığı gazetede köşe yazarlığına başlar. Birçok 

erkek aldatıldığını söyleyerek ondan yol göstermesini ister. Romanın sonunda 

anlatıcı bir kadına âşık olur.   

Aşk romanlarında “aldatma” konusunun sıklıkla işlenmeye başlaması da 

yukarıda anlatılan toplumsal süreçlerle bağlantılıdır. Ancak “aldatma” konusunun 

sürekli olarak kadınların gözünden dile getirilmesi dikkat çekicidir. Öncelikle, 

değişen tüm koşullara rağmen toplumda erkek egemen bir sistemin hâkim olması 

kadının aldatılmaya maruz bırakılmasını meşrulaştırmaktadır. Erkeğin, kadını 

                                                 
59 Halim Bahadır, Tutunuş: Aldatılan Erkeğin Dünyasına Bir Yolculuk, İstanbul, Neden Kitap,  

2004.  
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aldatması yaralayıcı bir durum olmakla birlikte daha kolay normalleştirilmektedir. 

Geleneksel aşk romanlarında kadının aldatması ağır biçimde cezalandırılmayı hak 

eden bir davranıştır. Okuyucunun bu tür trajik sonları olumlu karşılamadığı bilindiği 

için bir aldatma öyküsü anlatılacaksa bu erkeğin kadını aldatması şeklinde 

kurgulanmıştır. Kadının, aşk hikâyelerindeki deneyimsiz, çoğunlukla bakire kadının, 

aldatması beraberinde ahlaki kirlenmişliği de getirdiği için bu tür romanların büyük 

kısmında yer almaz. Yakın dönem aşk romanlarında kadının aldatması ve toplumsal 

konumu arasındaki ilişkiye yukarıda değinilmiştir. Ancak bu romanlarda erkeğin 

psikolojisi genellikle çok geri planda anlatılmakta ya da hiç üzerinde durulmayarak 

geçiştirilmektedir. 

Halim Bahadır’ın Tutunuş romanı, aldatılan erkeğin büründüğü psikolojiyi 

anlatan az sayıdaki romandan biridir. Karısının, onu aldattığına yönelik itirafından 

sonra çok farklı ruh hallerine giren, sürekli çelişkili hareketler sergileyen erkek bir 

türlü ne yapacağına karar veremez. Önce karısını öldürmeye karar verir ancak sonra 

bunu yapamaz. Karısını döver bu sefer de hırsını alamaz. Bu karmaşık ruh halini 

kendisi şöyle ifade eder: 

 

“Dünyam başıma yıkılmıştı zaten. Ve bunu yapan da içerde yataktaydı. Elimdeydi. 

Ona istediğimi yapabilirdim. Cezaevi filan umurumda değildi. Hapsi düşünecek 

halde değildim. İki dakika sonra ise hapis yatacak biri olmadığıma karar 

veriyordum. Medeni davranmak ise en son düşüneceğim bir şeydi. Aklıma ne 

gelirse gelsin hemen ardından yok oluyor, yerini başka bir projeye bırakıyor, bir 

karıncayı incitemeyecek, sevecen bir adamken, iki dakika sonra vahşi bir katil 

adayına dönüşüyordum.”60 

 

Kendisine hakaret edildiğini, aşağılandığını düşünen erkeğin eğitim seviyesi 

ve toplumsal statüsü de onun hareketlerini yönlendirmektedir. Bir yandan toplumun 

büyük çoğunluğu tarafından kabul gören geleneksel değerler sistemi vardır ve bu 

sistem ondan kanlı bir karşılık vermesini beklemektedir. Ancak öte tarafta okumuş, 

orta sınıfa mensup olan erkeğin “namus” için hapiste yatmayı göze almasını 

engelleyen mantığı vardır. Bunlar arasındaki erkeğin durumu okuyucunun da 

kendisine sorular sormasını sağlar. Benzer kültürel, sınıfsal seviyedeki okuyucular 

içinde özellikle erkeklerin “Ben olsaydım ne yapardım?” sorusunu sormasını 

                                                 
60 A. g. e., s. 57.  
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sağlayacak bir ortam yaratılmıştır. Kitaptaki aldatılan erkeğin çelişkili tavırları 

okuru da romana dâhil ederek, kimi hareketleri onaylayıp kimilerine karşı çıkması 

sonucunu doğurur. Böylece okuyucu romana dâhil edilmiştir. Okuyucunun kendi 

hayatını da göz önüne alarak yapacağı yorumlar eserle arasındaki mesafeyi sürekli 

olarak daraltıp bir süre sonra kendini kahramanın yerine koymasına neden olur. 

Böylece daha önce de bahsedilmiş olan özdeşleşme süreci başlar.  

Romanda, erkeklerin evlilik sırasında yüklendikleri görevlere de 

değinilmektedir. Erkek bu sorumluluklar nedeniyle sürekli olarak evlilik kurumunun 

baskısını üzerinde hissetmektedir.  

 

“Erkekten koruma beklerdi kalenin içindeki kadın, dışarıdakilerin içeriye girmesini 

engellemek erkeğin göreviydi. Erkek güvenlik görevlisiydi. Kadının başında 

bekleyecekti. Saldırıları savuşturacaktı. Yuvayı koruyacaktı. Bunu yaparken tam 

anlamıyla gerçek bir erkek gibi davranması gerekiyordu. 

… 

Erkek ne kadar güvenilir biri olursa olsun, her zaman kadının kuşkulu bakışlarını 

üzerinde hissedecekti. Ona tam olarak güvenmeyecekti kadın, hiçbir zaman 

olmayacaktı bu.  

… 

Her zaman becerikli olmak zorundasın. Aksi durumda kalenin dışındaki erkeklerle 

karşılaştırır seni karın. Gerçi başarılı olsan da yapar bunu mutlaka.”61  

  

Evliliğin baskısını sadece kadınlar değil erkekler de hissetmektedir. Erkeğin 

sorumluluk sahibi olması, onun hayatında da kadınlarınkine benzer sorunlara yol 

açmaktadır. Erkekten beklenen rolün iyi yapılmaması durumunda toplumsal 

ortamda ve eşiyle yaşayacağı problemler her an kapıdadır. Halim Bahadır bunlara 

dikkat çekerek erkeklerin de evlilik aracılığıyla yıprandıklarını, sosyal hayatlarının 

bu kurum nedeniyle giderek küçüldüğünü ifade eder. Evlilik kurumunun aşk 

romanlarındaki eleştirisi böylece erkek gözüyle de yapılmış olur. Yazarın bu tavrı, 

aşk romanlarının kadın merkezli geleneksel çizgisine aykırıdır. Geleneksel aşk 

romanlarında kadının duyguları birincil yere sahipken, yakın dönemde yazılan 

eserlerde erkeğin psikolojisi de öne çıkmaya başlamıştır. Yukarıda belirtildiği gibi 

                                                 
61 A. g. e., s. 187-188.  
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bu dönemin eserlerinde kadın ve erkeğin rolleri giderek daha eşit bir dağılıma 

kavuşmaya başlamıştır.  

5. Aşk Romanlarında Kimliksiz Kişilikler  

1980 sonrası aşk romanlarında kişiliklerin çoğunluğunun kimliksiz olması 

dikkat çekicidir. Ahmet Altan’ın Tehlikeli Masallar’ında, Duygu Asena’nın Aslında 

Aşk da Yok’unda, Halim Bahadır’ın Yaşlı Adam Genç Kadın ve Tutunuş 

romanlarında ve birçok eserde romanın merkezinde olan kişilerin kim oldukları, ne 

iş yaptıkları, toplumsal hayattaki rolleri belli değildir. Roman kahramanları bir sis 

bulutunun arkasında resmedilir. Tehlikeli Masallar’da anlatıcının bir kamuoyu 

araştırma şirketinde çalıştığı bilinir ama kadınlarla ilişkileri dışında her şey 

gizemlidir. Aslında Aşk da Yok’da anlatıcı kadının adı bilinmez, ne işle meşgul 

olduğu roman ilerledikçe yüzeysel biçimde öğrenilir. Halim Bahadır’ın 

romanlarında erkek kişilikler yine isimsiz olarak anlatılır.  

Aşk romanlarının geçmişine bakıldığında, âşık olan erkek ve kadının 

toplumdan koparılmadan, çevreleri ile ilişkilerinden bahsedilerek, gerçek varlıklar 

olarak çizildiği görülmektedir. Sevgililer toplumsal yaşamın ve değerlerin 

etkisindedirler. Kimi zaman toplum onların ayrılmasına ya da birleşmesine neden 

olur. 

1980 sonrası aşk romanlarındaysa toplumsal bağ yok edilmiştir. Aşkı 

yaşayan kişilikler tamamen bireysel bir yaşam tarzı sergilemektedirler. Âşık olan 

erkek ve kadın dış dünyayla, toplumla herhangi bir bağlantı kurmadan yaşarlar. 

Kimliğe ihtiyaçları olmadığı için herhangi bir isim belirtilmez, toplumsal statüleri de 

belirsiz kalır. Bu değişimde 1980 sonrasında çözülen değerlerin büyük etkisi olduğu 

görülmektedir. Toplumsal değerlerin çözülmesi, bireysel, topluma yabancılaşmış 

hayatı seçen kadın ve erkeklerin sayısının her geçen gün artması edebiyata da 

yansımıştır. Bireysel yaşam, bireysel değerlerin ve yaşam biçimlerinin günlük hayatı 

etkilemesi anlamına gelmektedir. Bu tür yaşamın hâkim olduğu yeni bir okuyucu 

tipi oluşmaya başlamıştır. Yakın dönem aşk romanları bu yeni okuyucunun hayatını 

temel almaktadır. Aşk romanı tüketicilerinin hepsi bireysel değerleri savunmasa da 

bu tür anlayışa eskiye oranla daha müsamahalı hale gelmişlerdir. Sonuçta aşk 

romanlarında ortaya konan toplumdan kopuk aşk hikâyeleri, yaşam biçimleri 

birbirinden farklı olan okuyucu kitlesinin tamamı tarafından anlaşılır ve eser 

tüketilmeye hazır hale gelir.  
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Aşk romanlarındaki değişimler bu türün –İslami aşk romanlarının bazıları 

dışında- gelenekten koptuğunu göstermektedir. 1980 sonrası dönemin yukarıda 

farklı yerlerde bahsedilmiş olan özellikleri nedeniyle, aşk ve karşı cinsle ilişki 

kavramlarının değişmeye başlaması, aşk romancılarının geleneksel çizginin dışında 

ürünler vermesine neden olmuştur. Böylece değişen okur kitlesine hitap etmek 

istemişlerdir.  

1980’li yılların değerleri ile yetişen yeni neslin bir kısmı geleneksel 

değerlerden uzaklaşarak küresel kültür sanayisinin etkisine girmiştir. Çoğunlukla 

ABD kaynaklı olan TV, sinema ve müzik ürünleri beraberinde kültürü de taşımış, 

günlük yaşam tarzına büyük etkide bulunmuştur. Aşk romanı yazarları ise 

çevrelerindeki bu yeni okura hitap edebilmek, eserlerin piyasa tutunmasını sağlamak 

için onların yaşamlarından kesitleri genellikle eleştirel bir bakış olmadan ya da çok 

yüzeysel, okuyucuyu sıkmayacak biçimde romanlarına almışlardır.  

6. İslami Aşk Romanları 

1980 sonrası aşk edebiyatı içersinde önemli bir ayrım yaşanmıştır. İslamcı 

ideolojinin gelişimi ile birlikte, hemen her kültürel ürünün, bu ideolojik görüşe 

paralel biçimde üretilen örnekleri piyasada sıkça görülmeye başlanmıştır. Aşk 

romanları eskiden, dine uzak, Batı tarzında yaşayan erkek ve kadınların yaşamlarını 

anlatmışken, 1980 sonrası gelişmelerle birlikte “İslami aşk romanları” olarak 

adlandırılan yeni bir tür ortaya çıkmıştır.  

İslami aşk romanları, adından da anlaşılacağı gibi modern hayat içerisinde 

yaşanan kadın erkek ilişkilerini dini de göz önünde bulundurarak anlatmaya çalışan 

eserlerdir. Dinin belirleyici biçimde yer almasıyla birlikte eserlerin içeriği de 

yukarıda anlatılanlara göre daha farklı biçimde şekillenmiştir. Kadın ve erkeğin yine 

modern hayat içerisinde kurgulandığı, ancak muhafazakâr değerlerin bu ilişkilerde 

belirleyici rol oynadığı İslami aşk romanları, kadınların giyiminden, erkeklerin 

onlarla ilişkilenme biçimlerine ve okuyucuya verilen mesajlara kadar pek çok alanda 

yeni bir model oluştururlar. Bu yeni model, yakın dönemde gelişen, İslami 

düşünceyi savunan kitlelerin yaşama bakışlarını, duyarlılıklarını göz önünde tutarak 

şekillendirilmiştir. İslami aşk romanlarının asıl hedef kitlesi, İslamcı ideolojiyi 

savunan insanlardır. Ancak, bu romanlar, içeriklerindeki ideolojik mesajların 

hidayet romanlarına göre çok daha düşük yoğunluklu olması hasebiyle, İslamcı 

olmayan bireylere de hitap etmektedir.  
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İslami aşk romanları kendilerine has formüller ve klişeler kullanırlar. Bu tür 

eserlerde cinselliğe kesinlikle yer verilmez. Kadın ve erkek arasında aşka dair 

konuşmalar olur ancak evlilik öncesi veya evlilik dışı ilişkilerden kaçınılır.  

Romanların kahramanları muhafazakâr, dindar gençlerdir. Erkekler dini 

vecibelere ve geleneklere bağlıdır. Hidayet romanlarındaki gelenek düşmanlığı 

İslami aşk romanlarında görülmez. Kızlar ise çoğunlukla başörtülü olarak tasvir 

edilirler. Batılı biçimde yaşayan kızlardan farklı olarak, dindar olanlar disko, bar 

gibi eğlence yerlerine gitmezler.  

İslami aşk romanlarında ailelerin rolü büyüktür. Aileler gençlerin nasıl 

davranacağını belirler, onlara yol gösterir. Gençler kendi başlarına, bireysel 

hevesleriyle hareket etmezler.  

Hidayet romanlarının çoğunluğunda olduğu gibi bu eserlerde de ailelerin 

çoğunluğu zengindir. Yine hidayet romanlarında olduğu gibi çağdaşlık meselesi bu 

eserlerde de gündeme gelir.  

a. İslami Aşk Romanlarında Muhafazakârlık Vurgusu 

İslami aşk romanlarının en bilinen isimlerinden olan İsmail Fatih Ceylan 

yukarıda bahsedilen bu klişeleri en çok kullanan yazarlardandır. Onun Unutulmuş 

Günler62 adlı romanı kız ve erkeklerin flörtüne yer vermekle birlikte cinsellikle ilgili 

herhangi bir imada bulunmaz. Roman içinde roman olarak yazılan eser, gazeteci 

olan Sinem’le başlar. Sinem, Tümay Türenç adlı yazarın Unutulmuş Günler adlı 

romanını okur. Bu aşamada Cihat’ın anlatıldığı roman başlar.  

Cihat, Tavşanlı ilçesinde yaşamaktadır. Lise yıllarında Cihat, Hülya ile 

sevgilidir. İkisi arasında haber taşıyan Fatma da Cihat’a âşık olur. Sonradan Cihat da 

Fatma’ya âşık olmuştur. Ancak dedikodu olunca ayrılırlar ve Cihat Berrin’le sevgili 

olur. Ancak Berrin başkasıyla nişanlanınca, Cihat, Begüm’le ilgilenmeye başlar. 

Begüm’ün ailesi onu başkasıyla evlendirmek istemektedir. Begüm, Cihat’tan yardım 

ister. Cihat ise Begüm’ün başka erkeklerle de mektuplaştığını öğrenmiş ve bu 

nedenle onun bu talebine cevap vermemiştir. Begüm evlenir. Cihat, onu kocasının 

kolunda mutlu biçimde görünce kendisini çabuk unuttuğunu düşünüp üzülür. 

Cihat her şeyden uzaklaşmak için İstanbul’a gider. Aradan dört sene geçer. 

Cihat, adaya, bir tanıdığının yanına gider. Orada daha önceden tanıştığı Canan’la 

karşılaşır. Canan çok zengin bir ailenin kızıdır. Cihat ve Canan evlenirler.  

                                                 
62 İsmail Fatih Ceylan, Unutulmuş Günler, İstanbul, Nesil Yay., 2005. 
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Gazeteci Sinem romandan çok etkilenir. Yazarla röportaj yapmak için 

Tavşanlı’ya gider. Sonunda Sinem ve Tümay da evlenirler.  

Romanın kahramanı olan Cihat namaz kılan, muhafazakâr bir gençtir. Ancak 

onun muhafazakârlığı kızlarla sevgili olmasına engel değildir. Cihat’ın arkadaş 

çevresi de kendisi gibi gençlerden oluşmaktadır. Cihat lise yıllarından itibaren 

birçok kız arkadaş edinmiştir. Ancak bunların hiçbirinde tam olarak mutluluğu 

yakalayamaz. Yine de arayışına devam eder.  

Yazar, Cihat’ı, sürekli farklı kızlarla anlatmasına rağmen cinsellikten 

bahsetmez. Romanın genelinden, Cihat’ın arayışının cinsellikle ilgili olmadığı, 

gerçek anlamda mutlu olabileceği bir kız düşlediği anlaşılır. Ancak bu düş bir türlü 

gerçek olmaz. Bu sorunları yaşayan Cihat ve ona benzeyen arkadaşları melankolik 

tiplerdir. İslami aşk romanlarında sıklıkla rastlanan melankolik tipler, modern 

yaşamda mutluluğu bulmaya çalışan muhafazakâr gencin dünyasını yansıtmaktadır. 

Kitabın kapağında görülen şarkı sözleri daha en baştan, eserin içeriğine dair ipuçları 

vermektedir: “Ben imkânsız aşklar için yaratılmışım, ne kavuşmayı bilirim, ne 

unutmayı.”. 

   Cihat çok sayıda kız arkadaşı olmasına rağmen çeşitli nedenlerle hepsinden 

ayrılmıştır. Sürekli olarak yeni aşklara yönelmiş ancak bunlar ona hep acı vermiştir. 

Bu nedenle çok sevdiği Tavşanlı’dan ayrılır. Tavşanlı’da yaşarken sürekli olarak 

eski kız arkadaşlarıyla ilgili haberler alması, çevresindekilerin ona eski aşklarını 

hatırlatması Cihat’ın ayrılık kararının temel nedenidir. Cihat, Tavşanlı’dan 

ayrılırken onun acılarını hisseden arkadaşları da benzer sebeplerden ötürü ağlarlar63.   

Cihat ve arkadaşları muhafazakâr olmakla birlikte eskiye özlem duymazlar. 

Onlar içinde yaşadıkları zamanın birer parçasıdırlar. Bu bakımdan hidayet 

romanlarının aksine İslami aşk romanları bugünün dünyasına daha olumlu 

bakmaktadır. Bu tür eserlerde dini motifler görülse de kahramanlar bugünün 

dünyasında, daha muhafazakâr biçimde yaşamayı tercih eden tiplerdir. İlginç 

biçimde diğer aşk romanlarında da karşılaşılan nostalji, İslami aşk romanlarında çok 

az rastlanan bir unsurdur. Cihat da eskiye özlem duymadan yeni aşkların peşinde 

koşmaya devam eder. 

Ahmet Günbay Yıldız da yazdığı aşk romanları ile İslami kesimin en çok 

okunan yazarlarından biri olmuştur. Günbay Yıldız yazdığı aşk romanlarında İ. 

                                                 
63 A. g. e., s. 181.  
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Fatih Ceylan gibi dini bir duyarlılık sergilemektedir. Bu bakış açısıyla eserlerini 

kaleme alan yazar özellikle gençlere örnek olmaya çalışan bir tavır sergiler.  

Ahmet Günbay Yıldız’ın Seni Unutmaya Gücüm Yetmedi64 adlı romanı onun 

bu tavrının en iyi yansımalarından biridir. Romanın kahramanı olan Ercan, 18 

yaşında bir gençtir. Annesinin kuzeni olan Fuat’a gidip aşkın ne olduğunu sorar. 

Fuat, Ercan’a günlüğünü verir. Ercan’ın okumasıyla birlikte Fuat’ın hikâyesi başlar.  

Yıllar önce Fuat okuldan mezun olur ve doktor olarak Söğütlü beldesine 

tayin edilir. Fuat burada Haşim Ağa’nın kızı Sultan’a aşık olur. Sultan da ondan 

hoşlanır ama babası kızı vermez. Sultan başka biriyle evlendirilir ancak gerdek 

gecesi evine geri döner. Aile Fuat’tan şüphelenir ve onu öldürmeye karar verirler. 

Aslında Sultan, evlendiği adama, başka birine âşık olduğunu söylemiş ve onun 

rızasıyla evine dönmüştür. Fuat İstanbul’a gider.   

Beş yıl kadar sonra Fuat, çalıştığı hastaneye gelen Sultan’ın dayıoğlunu 

ameliyat eder. Bu olayla birlikte akrabaları da devreye girer ancak Haşim Ağa kızını 

vermez.   

Bugüne gelinir. Ercan günlüğü okuduktan sonra Söğütlü Beldesi’ne gider. 

Haşim Ağa ile tanışıp ona kendini sevdirir. Onun isteği ile Haşim Ağa ve Sultan 

Ankara’ya gelir. Sultan ve Fuat birbirlerine kavuşur.  

Ahmet Günbay Yıldız, Fuat’ın aşkını günlük hayattaki karmaşası ile 

resmeder. Fuat tayin edildiği kasabaya gittiğinde Sultan’a âşık olur ancak bu 

sıralarda Bahar adlı ebenin de kendisinden hoşlandığını fark eder. Ahlaklı bir genç 

olarak Fuat, Bahar’ın aşkından yararlanmaya kalkmaz. Bahar ise ona aşkını itiraf 

etmez, sadece belli olmasını sağlar. Bahar’ın ona olan aşkının büyüklüğü yıllar 

sonra doğan oğluna Fuat adını vermesiyle daha iyi anlaşılır. Aynı şekilde Fuat, 

Sultan’la da görüşür, birbirlerine aşklarını itiraf ederler ancak aralarında cinsellik 

söz konusu olmaz. 

Fuat’ın muhafazakâr kimliği onun gençlik yıllarında yaşadığı bir ilişkide de 

kendini göstermiştir. O yıllarda Fuat, İlayda isimli bir kıza âşık olmuştur. İlayda ile 

evlenme planları yaparlar ancak bir gün onu başka bir gençle sarmaş dolaş gören 

Fuat, İlayda’yı terk eder. Sevdiği kızın başkalarıyla dans etmesi onun ahlaki 

değerlerine aykırıdır.   

                                                 
64 Ahmet Günbay Yıldız Seni Unutmaya Gücüm Yetmedi, İstanbul, Timaş Yay., 2007. 
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Romanda ikincil planda olan Ercan da Fuat gibi ahlaki değerleri olan biridir. 

Ercan sınavlar için komşuda ders çalışmaktadır. Bu sıralarda komşunun karısı 

onunla ilişki kurmak isteyince Ercan buna yanaşmaz. Kadının kendisini öpme 

isteğini geri çevirir. Ancak karmaşık duygular içerisine giren Ercan başından 

geçenleri Fuat’a anlatır. Fuat bu tür bir ilişkiyi sahipsiz tarlaya girmek olarak 

tanımlayıp şunları söyler: 

 

“Bak çocuk şunu hiç unutmamalısın. Başkasının mülkünde olan bir tarlaya kaçamak 

ekin ekilse bile, mahsulünü sahibi toplar.  

Verimli olsa bile iyi bir mahsul değildir o. Hani, nesli muhafazası “farz”dır 

demiştik ya?.. 

Kaçak ekilen ekinlerin mahsulleri, azap tohumları olarak biçilirler. O çocuk kime 

“baba” diyecek sonuçta hiç düşündün mü? 

Senin dediğin olsa olsa “Gazap aşkı” olarak seslendirilir. Şu an senin beynini 

zonklatan şey “Aşk” değil çocuk. O, sadece iblisin vesvesesi ve arzularının 

çığlığı…”65 

 

Fuat, bu sözlerle, sadece Ercan’a değil okuyucuya da seslenir. Okuyucuların 

ahlaki olarak nerede bulunmaları gerektiği bildirilir ve şehevi duyguların peşinden 

gidilmesinin yol açabileceği zararlar dile getirilir. İslami aşk romanlarının hedef 

kitlesi genellikle genç okuyuculardır. Yazarlar genç insanların hayatı tanımaları, 

yaşamları sırasında hata yapmamaları için onlara dersler, öğütler vermeye çalışırlar. 

“İslami edebiyat anlatıları “hayatta ne yapılmalı? Ne yapılmamalı?” sorusuna 

cevaplar içerecek bir öğretiler manzumesi içerir.”66 Amaç okuyucuyu doğru yola 

sevketmek olduğu için örnek olaylar sık sık gündeme getirilerek okuyucu uyarılır.  

Ahmet Günay Yıldız’ın Aşka Uyanmak67 adlı eseri dini motiflerin romandaki 

yaşamlara eklemlenerek sunulması bakımından önemli bir örnektir. Romanın 

kahramanı olan Faruk, fabrikatör bir babanın oğludur. Çok zengin olmasına rağmen 

kendini boşlukta hissetmektedir. Sürekli olarak komşu kızı Hilal’le dolaşmaktadır. 

Hilal ateist bir kızdır. Faruk ise tesettürlü olan bir başka komşu kızına, Leyla’ya 

âşıktır.  

                                                 
65 A. g. e., s. 43.  
66 Kenan Çayır, İslamcılık ve İslami Edebiyat: Toplu Hidayet Söyleminden Yeni Bireysel  

Müslümanlıklara, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 56.  
67 Ahmet Günbay Yıldız, Aşka Uyanmak, İstanbul, Timaş Yay., 2009, bs. 17. 
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Bir gün Faruk, Leyla’ya aşkını itiraf eder. Leyla okul bitene kadar 

beklemeleri gerektiğini söyler. Faruk’un yazdığı Leyla isimli roman gazetede basılır. 

Faruk’un arkadaşı Efruz, Leyla’ya giderek romanın kendine ait olduğunu söyler. 

Leyla çok üzülüp Amerika’ya gider.  

 Bu sıralarda Faruk’un amcaoğlu, aile içindeki para kavgası nedeniyle 

Faruk’u vurur. Bu olay sayesinde Faruk Ankara’da oturan dedesi ve diğer 

akrabalarını bulur. Üvey ablası olan Dilek’i evlerine getirir. Ancak evdekiler Dilek’e 

tesettürlü oluşu nedeniyle “yobaz, gerici” gibi sözler söyleyince Dilek geri döner.  

Faruk daha sonra, gayrimeşru bir ilişki sonucu hamile kalan kardeşi Sırma ve 

sevgilisi Suat’ı evlendirir. İlerleyen sayfalarda Faruk, içindeki boşluğu ancak dinin 

dolduracağını keşfeder. Romanın sonunda, önceleri ateist olan Hilal tesettüre girer 

ve Faruk’la evlenir.  

Romanda açık olarak ateist-dindar ayrımı görülmektedir. Öncelikli olarak, 

Faruk’un Hilal’le yaşadığı ilişkide sürekli olarak dini meseleler, modern yaşamdaki 

sorunlar gündeme gelir. Hilal ateist bir kız olarak eğlenme, günü iyi geçirme 

derdindedir. Faruk ise sosyetik hayattan bıkmış, hayatını anlamlandıracak bir şeyler 

aramaktadır. Bu arayışı sırasında Leyla’nın babası Kurt İlyas’la tanışır. Faruk 

hayatına anlam kazandırmak için mafya babası olan Kurt İlyas’a özenmiştir. Kurt 

İlyas, ona, eskiden kabadayı olduğunu, artık bu işleri bıraktığını söyler ve Faruk’u 

Hoca Efendi’ye götürür. Faruk, Hoca Efendi’nin zamanımızın kötülüğünü anlatan 

sözlerinden çok etkilenir.  

Faruk, yazar tarafından, arayış içindeki, iyi niyetli bir genç olarak çizilmiştir. 

Bu nedenle doğal olarak dine yatkın bir kişiliği vardır. Hoca Efendi’nin sözlerinin 

Faruk’u etkilemesi aslında okuyucuya gönderilmiş bir mesajdır. Çağdaş yaşam 

tarzının ürettiği sorunlara karşı en iyi cevabın Hoca Efendi gibi kişilerce 

verilebileceği ortaya konmaya çalışılmaktadır. Faruk’la benzer sorunları yaşayan 

okuyucu da kendisini yönlendirebilecek, dini konularda yetkin birini bulmalıdır.   

Faruk’un Dilek adındaki ablasını evine getirmesi sonrasında yaşananlar 

“çağdaş” insanların karikatürize biçimde ortaya konmasına neden olur. Faruk’un 

babası “Hemen çıkarmalısın evimden o çağdışı kızı.”68 diyerek kendi kızını evden 

kovar.  

                                                 
68 A. g. e., 141.  
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Faruk’un içine kapalı hali devam edince psikiyatri profesörüne götürülür. 

Profesör’ün Faruk’a söylediği sözler yine aynı karikatürleştirmenin ürünüdür: 

 

“- Anlamıyorum doğrusu. Elinde bu kadar imkan varken!.. 

Kız, kadın, para, içki, kumar ve eğlence. Neden böyle yersiz bir duyguya kapılıp 

hayatını cezalandırmak istiyorsun? İşte bunu hala çözebilmiş değilim.  

Çağdaş bir zihniyetin ürünüsün sen. Aydın bir ailen var, çağdaş bir zihniyeti, gerici 

akımların emrine vermek anlaşılır gibi değil.”69    

 

Bu sözlere karşılık Faruk romanın önceki kısımlarında görülmeyen bir 

derinlikle ona kâinatın sırlarından bahseder ve sorar: 

 

“Bunların sahibini, O, Ezeli Sanatkârı hiç düşünme fırsatın oldu mu doktor? 

Bu akıllara durgunluk veren etkinliklerin, Yaratıcı’sını tesadüflerin eline 

bırakamayacağımız bu görülmezleri ve onların bedenimizi, çepeçevre kuşatışını 

düşündün mü hiç?.. İşte ben o Eşsiz Kuvvet’in sahibine aşığım ve aşkım beni O’na 

itaate zorluyor.”70 

 

 Faruk’un muayeneye gitmesi, profesöre söylediği sözler romanın geneliyle 

ilgisizdir. Romanda Faruk’un Leyla ve Hilal arasında gidip gelen duyguları esastır. 

Ancak yazarın amacı bu sırada okuyucuya dini konularda mesajlar vermek olduğu 

için bu sahnenin romanla uyumu önemli değildir. Yazar, bir şekilde, kendi 

kafasındaki “çağdaşlık” anlayışını yermek ve dinin kurtarıcı rolünü vurgulamak 

istemektedir. İlerleyen sahnelerde Faruk, Hilal’e içindeki boşluğu ancak dinin 

doldurabildiğini söyleyerek bu mesajı daha da netleştirir.  

Romandaki aşk öyküsü temelde Faruk’un Hilal ve Leyla arasında çelişkiye 

düşmesi üzerine kuruludur. Faruk, Hilal’i sevmektedir ancak onunla yakınlığı daha 

çok arkadaşlık ilişkisine benzemektedir. Âşık olduğunu düşündüğü kişi ise Kurt 

İlyas’ın başörtülü kızı Leyla’dır. Faruk yazdığı romana onun adını vererek hislerini 

daha açık biçimde ortaya koyar ve sonunda ona aşkının itiraf eder. Ancak dindar bir 

genç kız olan Leyla, sorumluluklarının bilincindedir ve okul bitene kadar bu türden 

bir ilişkiye giremeyeceğini anlatır. Leyla, okuyucuya ideal bir kız olarak 

sunulmaktadır.  

                                                 
69 A. g. e., s. 173.  
70 A. g. e., s. 175. 
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Leyla’nın Faruk’a kırılarak ABD’ye gitmesi ile birlikte Faruk’un yalnız ve 

sıkıntılı günleri başlar. Bir süre sonra Faruk da ABD’ye onun yanına gider. Faruk üç 

ay kadar orada kalır ve döner. Romanın en önemli üç kişisinden ikisinin ABD’de 

neler konuştukları, aşk ilişkilerinin nasıl şekillendiği ise bilinmez. Yazar, en önemli 

bölümlerden biri olan bu kısımda tam bir sessizliğe bürünür. Faruk, ABD’den 

geldikten sonra günlük yaşamına devam eder. Leyla ile yaşadıklarını kesinlikle 

anlatmaz.  

 Romanda Faruk’un Hilal’le evlenmesinin, muhafazakâr değerler anlamında 

bir mesaj verdiği de açıktır. Hilal, ateist bir kız iken Faruk’la ilişkisi sonucu dindar 

yaşama yönelmiştir. Bu nedenle Hilal, muhafazakâr camia için kazanılmış bir tiptir. 

Leyla ise zaten dindar bir kızdır. Yazar, karşı kamptan birinin kazanılması ile 

romanı bitirerek dindar okuyucunun bu yöndeki beklentilerine cevap vermiştir. 

Hilal, tıpkı hidayet romanlarında olduğu gibi sosyetik bir yaşam sürerken tesettüre 

girerek doğru yolu bulmuştur.    

  İsmail Fatih Ceylan’ın Kapanmayan Yara71 ve onun devamı olan Beyaz 

Zambak72 adlı eserlerinde de benzer şekilde muhafazakâr değerler gündeme 

getirilmiştir.  

Her iki romanın da kahramanı olan Mete zengin bir ailenin çocuğudur ve 

sürekli olarak yalnızdır. Bir gün, ünlü bir aşk romanı yazarı olan teyzesi Emel ve 

onun kızı Burçin oturmaya gelirler. Burçin ve Mete birbirlerinden çok hoşlanırlar ve 

sonraki buluşmalarında birbirlerini sevdiklerini söylerler. Mete, Burçin’le evlenmek 

ister. Bu konuyu konuşmak için Mete ve ailesi oraya gittiklerinde Burçin, Mete’nin 

çirkin, maymun suratlı olduğunu söyleyerek onlara ret cevabı verir.  Mete yıkılır.  

Mete daha sonra İsviçre’ye gidip estetik ameliyat olur. Yüzü çok değişir. 

Romanı devamı olan Beyaz Zambak’ta ise Mete Eskişehir’e gider.  Daha 

önce tanıştığı Nilüfer’le gezerler. Nilüfer’e evlenme teklif edecekken onun 

nişanlanacağını öğrenir, ama buna üzülmez. 

İstanbul’a dönüşünde sürekli olarak Burçin’i düşünür. Seha isimli bir genç 

Burçin’e talip olur. Burçin bir süre Seha ile gezer ancak onunla evlenmek istemez. 

Bunun nedeni Mete’ye olan ilgisinin yeniden canlanmasıdır. Mete’nin ablası Banu 

ile konuşup Mete’ye âşık olduğunu söyler. Bunları öğrenen Mete, Burçin’e yeniden 

evlenme teklif eder. Burçin kabul eder.  

                                                 
71 İsmail Fatih Ceylan, Kapanmayan Yara, İstanbul, Akış Yay., 2007. 
72 İsmail Fatih Ceylan, Beyaz Zambak, İstanbul, Nesil Yay., 2006. 
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Kapanmayan Yara’da aileler muhafazakârdırlar. Bu değerler hayattan 

manzaralar eşliğinde sunulur. Mete, dedesini, ninesini ve diğer akrabalarını da 

toplayarak onları İstanbul’daki camileri gezdirir. Sultanahmet Camii’ne gittiklerinde 

yabancı kadınların, satıcılardan örtü alarak vücutlarını örttüklerini görürler. Ancak 

Türk kadınları buna karşı çıkmaktadır. 

 

“Fazlasıyla açık giyimli iki kız, cami görevlisiyle tartışıyordu. 

“Bu memlekette özgürlük var,” diyordu kızlardan biri. “Bize zorla bacaklarımızı 

örttürmeye hakkınız yok.” 

Satıcı çok çeneli bir adamdı, hiç altta kalacak tipe benzemiyordu. 

“Elin gavur karıları bile örtüyorlar, dinimize saygı gösteriyorlar. Sizin bu gavurlar 

kadar hayrınız yok mu?..” 

… 

“Biz gerici değiliz tamam mı?” 

Ama girmek istediğiniz yer, gerici dediğiniz insanların ibadethanesi. Ne işiniz var o 

zaman? 

“Biz namaz kılmayacağız içeride!..”73 

 

Yazar aşk hikâyesi içerisine yerleştirdiği gezi sahnesi aracılığıyla, 

yabancıların İslam’a gösterdikleri saygı ile Türk kadınlarının saygısızlığını 

karşılaştırmıştır. Burada yazarın Türkiye’deki tartışmalara gönderme yaptığı 

anlaşılmaktadır. Başı açık olan Türk kadınlarının, ülkedeki laik-antilaik kavgasında 

dine karşıt bir yerde konumlandıkları, dindarların değerlerini gericilik olarak 

tanımladıkları anlatılmaktadır.  

Beyaz Zambak romanında ise Mete fabrikaya gittiği bir gün işçilerin 

sohbetine şahit olur. Şerafettin adlı işçi mola esnasında diğer işçilere dini konularda 

bilgiler vermektedir. Mete’nin büyük bir hayranlıkla izlediği bu sahne aracılığı ile 

okuyucuya dini konularda bilgiler aktarılır74.  

İ. Fatih Ceylan her iki romanında da benzeri sahneler aracılığı ile kendisinin 

savunduğu görüşleri ortaya koyar. Bu sahnelerde anlatılanlar dini/siyasal 

bakımlardan okuyucu için yeni bilgiler değildir. Ancak yazarın amacı da okuyucuyu 

aydınlatmak değildir. Önemli olan bu sahnelerin, eseri, hedef kitleye 

yaklaştırmasıdır. Dindar bir yazar olarak İ. Fatih Ceylan dinden hiç bahsedilmeyen 

                                                 
73 İsmail Fatih Ceylan, Kapanmayan Yara, İstanbul, Akış Yay., 2007, s. 152.  
74 İsmail Fatih Ceylan, Beyaz Zambak, İstanbul, Nesil Yay., 2006, s. 144-148.  
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bir aşk romanı aracılığı ile okuyucu bulma riskini azaltmak için kendi 

düşüncelerinin ipuçlarını verir. Böylece özellikle İslami kesimlerde çok okunmayı 

garantilemeye çalışır. Popüler bir romancı için en büyük risk sürekli okuyucu 

bulmaktır. İ. Fatih Ceylan, dini mesajlar vererek, bu konuda kısa sahneler yazarak 

okuyucu kitlesine kendi eserlerini gönül rahatlığı ile tüketebilecekleri mesajını verir 

ve böylece okuyucu sorununu çözer.       

b. İslami Aşk Romanlarında Romantizm 

İslami aşk romanı yazarları aşkı reddetmez. Hidayet romanlarının tersine, 

aşkı, günlük hayatın, kadın-erkek ilişkilerinin bir parçası olarak gösteren İslami aşk 

romanları, okuyucularının bu duyguyu ideal ölçüler içerisinde yaşamasının daha 

mutluluk verici olduğunu anlatmaya çalışırlar. Bu tür romanlar, aşkın sadece cinsel 

isteklerden ibaret olmadığını, cinselliğin aslında geri planda kalması gerektiğini 

anlatırlar. Ahmet Günbay Yıldız bu anlayışı şöyle dile getirir: 

 

“Ben aşk romanı yazmadım. Kitaplarımda sınır nereye kadardır onu anlatmaya 

çalıştım. Herkeste bir gönül vardır. Gönle kilit vurabilir misiniz? Sevecek ve âşık 

olacak tabii. Ama sınırını bilmeli. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Temiz yuva için 

iki taraf da aynı temizlikte olmalı. Ben Türk erkeğini eğitmek maksatlı yazıyorum. 

İslam'a gönül vermiş olanlar nefsini eğitmeli. Bizde nedense hep kız çocukların 

iffeti korunur güya. Erkeğin de iffeti vardır, bunu unuttuk biz! Ben kitaplarımda 

iffetli erkekleri anlatıyorum.”75 

 

Yazarın Seni Unutmaya Gücüm Yetmedi’deki Ercan ve Fuat’ı ahlaklı gençler 

olarak çizmesinin nedeni de bu düşüncedir. Yazar, kadınlar üzerinden geliştirilen 

ahlak anlayışını erkekler üzerinden kurgulayarak geleneksel bakışı tersyüz etmeye 

çalışmıştır. Böylece ideal bir toplumun tüm bireylerinin ahlaki değerler konusunda 

duyarlı olması gerektiği inancı okuyucuya aktarılmış olmaktadır.  

İslami aşk romanları, diğer aşk romanlarından farklı olarak, cinselliği geri 

plana iterek romantizmi öne çıkarırlar. Bu eserlerde, kahramanların hayat 

karşısındaki kırılganlığı, ilişkilerindeki bağlılık, sevgililerin birbirlerine karşı 

duyarlılığı büyük yer tutar. Hayatın sorunlarına karşı içine kapanan, aşk ve hüznü 

                                                 
75 A. Günbay Yıldız, “Romanla Hidayete Erilmez”, Gülizar Baki ile Röportaj, Zaman Gazetesi, 03  

Mayıs 2008 Cumartesi, (Çevrimiçi): 
http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=777476&keyfield=61686D65742067C3BC6E62617
92079C4B16C64C4B17A      Erişim Tarihi: 18 Aralık 2008. 
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bir arada yaşayan bu kişilikler yakın dönem aşk edebiyatının en romantik 

bireyleridirler. İslami aşk romanları bu bakımdan romantizmin hala güçlü olarak 

yaşadığı bir türdür. Seni Unutmaya Gücüm Yetmedi adlı eserde Fuat’ın Sultan’a 

yazdığı mektup son dönem aşk romanları içerisindeki en romantik pasajlardan 

biridir: 

 

“İncitmeyen, birbirlerini anlayan yüreklerin hassasiyetiyle tükenir ömürler. İşte ben 

öyle sevdim. 

Şu an dünyadaki bütün güzellikleri toplasalar, içlerinden istediğini seç deseler, 

yemin ediyorum ki seni seçerdim. İşte seni öyle sevdim. 

Seven gönül başka güzel tanımaz, ben senin o istisna güzellik taşıyan esrarlı 

bakışlarının sihrinde eridim. Sana dünür göndermeye karar verdim, hazır 

mısınız?”76 

 

İslami aşk romanları, romantizm aracılığıyla, var olan dünyadaki kirlenmiş 

ilişkilerden kaçan, bunlar yerine gerçek aşkı arayan okuyucuya seslenerek bu güçlü 

duygunun evrensel niteliğinden faydalanırlar. Her dönemde insanlar kendi 

çağlarındaki kirlenmeden şikâyet etmiş, saf aşkı, temiz birlikteliği aramıştır. 

Günümüzdeki İslami aşk romanları muhafazakâr yapılarının da etkisi ile bu saflık 

arayışının bir sonucu olarak büyük başarı kazanmışlardır. 

İslami aşk romanı yazarlarında “aşka yoğunlaşamamak” sıklıkla karşılaşılan 

bir sorundur. Yazarlar başka mesajlar da vermek istedikleri için romanın temeli olan 

aşkı kimi yerlerde unuturlar. Bu romanların bir kısmının İslami gazetelerde tefrika 

edilmesinin de bu unutkanlıkta önemli etkisi vardır. İsmail Fatih Ceylan’ın Aşka 

Uyanmak adlı eserinde Leyla ve Faruk ilişkisinin gelişimine dair en önemli bölüm 

yazılmamış, Faruk’un, döndükten sonra onunla ilgili düşünceleri de ihmal edilmiştir. 

Romanın sonundaki sahne ise yine İslami aşk romanlarında sıklıkla 

karşılaşılan bir sorunu ortaya koyar. Faruk, Leyla’yı aklından çıkaramamıştır. Bu 

sırada Hilal’le ilişkisi de devam etmektedir. Ancak romanın son üç sayfasında, Hilal 

birdenbire tesettürlü biçimde okuyucunun karşısına çıkar. Evleri, Farukların evinin 

karşısında olduğu için tesettürlü biçimde dışarı çıkıp onların evine gider. Peşinden 

ona seslenen annesi kıyafetinin kendilerine uygun olmadığını söyler, ancak, Hilal, 

sevdiği insanın istediği şekilde giyineceğini bildirir. Sonraki günlerde ise sosyeteye 

                                                 
76 Ahmet Günbay Yıldız Seni Unutmaya Gücüm Yetmedi, İstanbul, Timaş Yay., 2007, s. 104.  
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aykırı biçimde çok sade bir törenle evlenirler. İslami aşk romanlarının bir özelliği de 

muhafazakâr değerlerin bir şekilde eserde ifade edilmesidir. Roman kahramanlarının 

yaşadığı aşk ilişkisinin anlatımı sırasında romancılar çeşitli bahanelerle, kimi zaman 

romanın gidişiyle ilgisiz olarak dini konular, yaşam biçimleri gündeme getirirler.  

Hilal’in ateist bir kızken hangi aşamalardan geçerek başörtüsü taktığı, 

Faruk’un Leyla’dan nasıl koptuğu ve evlilik fikrinin nasıl oluştuğuna dair hiçbir 

bilgi yoktur. İslami aşk romancıları olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisine 

aldırmadan, kahramanları ani değişikliklerle okuyucunun karşısına çıkarırlar. A. 

Günbay Yıldız’ın eserlerindeki bu sorun, İ. Fatih Ceylan ve Sevim Asımgil’in 

romanlarında da görülmektedir. Yazarlar, okuyucunun olaylar arasındaki 

bağlantıları nasıl kuracağına aldırmadan, kendi istedikleri biçimde romanı 

şekillendirmektedirler. Aşka Uyanmak romanının son üç sayfada hızlı biçimde 

bitmesinin nedenleri arasında tefrika geleneğinin olduğu gibi yazarların kendi 

romancılık anlayışlarının da etkisi vardır. 

İsmail Fatih Ceylan’ın Kapanmayan Yara ve Beyaz Zambak adlı eserlerinde 

Mete adındaki romantik ama yalnız gencin yaşadıkları kaleme alınmıştır. Mete de 

Aşka Uyanmak romanındaki Faruk gibi zenginliğin dışında bir arayışı olan, onun 

gibi yalnızlık çeken bir gençtir. Mete kendine güveni olmayan, kızlarla 

konuşamayan bir gençtir. Bu kişilik yapısı nedeniyle en yakınındaki kuzeniyle 

birbirlerine aşklarını itiraf ettikten sonra ona büyük bir bağlılık duyar. Bağlılığı o 

kadar güçlüdür ki Burçin gibi bir güzeli daha önce hiç görmediğini düşünür. Ancak 

onunla evlenmek istediği sırada aldığı cevapla yıkılır. Mete’nin bu sırada 

hissettikleri, romantik düş kırıklığının, aşk romanlarındaki en iyi örneklerindendir: 

 

“Bütün güzellikler, bütün güzel duygular sona ermişti bugün. 

Mutluluk defteri korkunç sonla kapanmıştı.  

İyi duygulara yer yoktu yeryüzünde. 

Güzel günler fırtınaya tutulmuştu. Sevgi yaprakları, korkunç rüzgarlar karşısında 

tutunamamış, birer birer uçup gitmişti meçhul istikametlere!.. 

Kötülük, çirkinlik, güzellikleri yenmişti.  

Belki hep aynı son yaşanıyordu insanların hayatlarında. Belki bu yüzden insanların 

çoğu mutsuzdu.”77  

 

                                                 
77 İsmail Fatih Ceylan, Kapanmayan Yara, İstanbul, Akış Yay., 2007, s. 79.  
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Böylesine yoğun duygular yaşayan Mete’nin daha sonra neler hissettiği 

yazarın ihmal ettiği bir konudur. Eserin, 2002 yılında Türkiye Gazete’sinde tefrika 

edilmesi yukarıda anlatılan sorunların burada da yaşanmasına neden olmuştur. 

Romanın temeli Burçin ve Mete aşkıdır. Ancak Burçin’den aldığı olumsuz cevaptan 

sonra bu ilişki unutulur. Romanda, 90. sayfadan 218. sayfaya kadar aşka dair hiçbir 

olay gerçekleşmez. Mete, Eskişehir’e gider, orada gezer, İstanbul’da akrabalarını 

gezdirir ancak içindeki hislerde ne gibi değişimler olduğu bir türlü anlatılmaz. Yazar 

aşk ilişkisini bir yana bırakıp Mete’nin yaşadığı diğer olayları öne çıkarır. 

Mete’nin estetik ameliyat olması ise üzerinde hiç durulmayan bir noktadır. 

Mete, Burçin tarafından çirkin olduğu için reddedildikten sonra bunun baskısını 

yaşar. Ancak ne zaman estetik ameliyat olmaya karar verdiği, ne zaman İsviçre’ye 

gittiği bilinmez. Bir anda Mete, İsviçre’den estetik ameliyat olmuş halde döner. 

Mete’nin fiziksel değişimine dair romanda çok az şey anlatılır.  

Olaylar Beyaz Zambak’ta devam etmektedir. Ancak bu romanda da uzun 

müddet Burçin ve Mete ilişkisinden bahsedilmez. İlk romanın sonunda Mete’nin 

hayatına giren Zeliha’nın onu Burçin’den kıskanması, ölüm tehditleri yağdırması, 

sonra da ani bir şekilde trafik kazasında ölerek romandan ayrılması edebi 

gerekçelere dayanmayan eklentilerdir. Romana hiçbir şey katmayan bu bölümlerin 

yazılma nedeni de yine eserin tefrika edilmesi olarak görünmektedir.  

Romanın sonunda Burçin, kendisini isteyen aileye ret cevabı verdikten 

sonra, nedeni bilinmeyen bir şekilde, Mete’ye âşık olduğunu ilan eder. İkisi 

arasında, Burçin’in herkesin içinde onu aşağılamasıyla oluşan kopukluk bir anda 

giderilir. Mete’nin Burçin’e olan aşkı hiç bitmemiştir. Burçin’in onu ne zaman 

yeniden sevmeye başladığı ise bilinmemektedir. Mete, birbirlerine aşk ilan 

ederlerken, yine romantik bir psikoloji içerisine girer. 

 

“Kızın yüzünden bir aşk buğusu yükseliyor, varlığı pırıl pırıl yanıyordu. Mete, o ilk 

duygularını yine hissetmeye başlamıştı. Mavi gözlere daha cesaretle bakıyordu, 

çekinmiyordu artık kızdan. 

O gözlerde sabahın aydınlıklarından, güneşin harikuladeliğinden bir şeyler vardı. O 

gözler zümrütten firuzeye, akikten zeberceye, sedeften gökyatkuta, velhasıl güneşte 

ışıldayan gizli mücevher potasının bütün manzumelerine sahipti.”78  

 

                                                 
78 İsmail Fatih Ceylan, Beyaz Zambak, İstanbul, Nesil Yay., 2006, s. 215. 



 226 

 Yazar, romantik sözcüklerle tasvir ettiği bu gibi sahnelerle bir yandan 

Mete’nin hislerine tercüman olmaya çalışırken bir yandan da okuyucunun aradığı o 

duyarlı insanı ortaya koymuştur. Mete, Burçin’in, herkesin içinde kendisini 

azarlamasını unutmuştur çünkü âşıktır. Ancak aşk gibi güçlü bir duygu, onun tüm 

hayal kırıklıklarını, kederini unutturabilmiştir. Dolayısıyla Mete’nin eskiyi bir 

kenara bırakıp Burçin’e “evet” demesi onu geleneksel aşk romanlarındaki 

kişiliklerle benzeştirmektedir. Yukarıda, aşk romanları bahsinin ilk kısmında, söz 

konusu eserlerin gelenekle bağlarının koptuğu belirtilmişti. Bu durum İslami aşk 

romanları bahis konusu olduğunda değişmektedir. Bu romanlar içerdikleri yoğun 

romantizm nedeniyle geleneksel aşk romanlarının muhafazakâr takipçisi 

durumundadırlar. Kerime Nadir, Oğuz Özdeş, Muazzez Tahsin gibi yazarların 

modernist bir bakışla yazdıkları aşk romanları günümüzde daha muhafazakâr bir 

çizgide olan İslami aşk romanları ile devam etmektedir.  

c. İslami Aşk Romanlarında Üst Sınıflar 

İslami aşk romanlarının önemli bir kısmında ailelerin zengin olduğu 

görülmektedir. Yukarıda üzerinde durulmuş olan Aşka Uyanmak, Unutulmuş Günler 

gibi romanlarda olduğu gibi Kapanmayan Yara ve Beyaz Zambak’ta da zengin 

ailelerin çocuklarının aşkla imtihanı anlatılmaktadır. Son iki romanın kahramanı 

olan Mete çok zengin bir ailenin çocuğudur. O da tıpkı Aşka Uyanmak romanındaki 

Faruk gibi maddi herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Her iki romanda da olaylar Bebek, 

Nişantaşı gibi yerlerde geçmektedir. Yazarların sürekli olarak bu türden mekânları 

seçmeleri okuyucu üzerinde bırakılmak istenen “dizi film” etkisinden 

kaynaklanmaktadır. TV’lerde gösterilen dizi filmlerde seyircinin ilgisini çekebilmek 

için yüksek sosyal sınıflara mensup olan insanların hayatları anlatılmaktadır. 

Popüler eserlerde de yazarlar okuyucuyu kendi hayatından uzaklaştırıp başka 

hayatların tanığı yapabilmek için zenginlerin yaşadığı semtleri romanlarına mekân 

olarak almaktadırlar. Bu yolla okuyucu, tanık olduğu yaşam tarzından farklı bir 

ortama girmenin heyecanını yaşayacak ve bu yaşam tarzına dair merakını tatmin 

edecektir.  

İsmail Fatih Ceylan’ın Bir Buket Gül79 adlı romanı da yine Bebek semtinde 

geçen, muhafazakâr değerleri öne çıkaran eserlerden biridir. Romanın kahramanı 

olan Fikret, ustası Mahir’i ikna eder ve Bebek’te elektrikli eşya tamircisi açarlar. 

                                                 
79 İsmail Fatih Ceylan, Bir Buket Gül, İstanbul, Nesil Yay., 2004.  
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Fikret çok yakışıklı olduğu için sosyete kadınları sürekli dükkâna gelip onunla ilişki 

kurmaya çalışır. Fikret onlara yüz vermez. Bir gün Kadri Bey’in yalısına tamire 

gittiğinde ailenin kızı Gamze’yi görür. Gamze, bale çalışması yarım kaldığı için ona 

kızar, kavga ederler. Daha sonra ise Gamze’nin babası Kadri Bey’in itirazlarına 

rağmen evlenirler. Bu sıralarda Fikret, asker arkadaşı olan Alper’in dindarlığından 

etkilenir, ondan dini bilgiler alır. Fikret’in dindarlaşması sürecinde Gamze ile araları 

açılmaya başlar. Fikret, yeni doğan çocuklarının adını da Mücahit koyar. Bir gün 

Gamze, babasının evinden geç saatte ve içkili olarak gelince Fikret ona tokat atar. 

Bu nedenle boşanırlar. Mücahit’i babası büyütür.  

Aradan on iki yıl geçer. Gamze çok zengin biri olan Vahdet’le evlenmiştir. 

Ancak çocukları olmadığı için Mücahit’i almak isterler. Mahkeme çocuğun annesine 

verilmesi onaylar.  

Mücahit bir gün yolda bayılır. Beyninde ur olduğu anlaşılır. Çok az ömrü 

kalmıştır. Daha sonraki günlerden birinde babasıyla parkta oynarken düşüp ölür. 

Gamze ve Fikret, Mücahit’in mezarı başında barışır ve evlenmeye karar verirler.  

Fikret’in tamirci dükkânı açmak için Bebek’i seçmesi bu romanlara aşina 

olan okuyucular için yadırgatıcı olmayacaktır. Fikret, birçok gencin hayalini 

kuracağı bir ortama düşer ve sosyete kadınlarının ilgi odağı olur. Ancak ideal bir 

genç olarak Fikret, dine yönelmeden önce de değerleri olan, ahlaklı biridir. Bu 

nedenle kadınların bu ilgisini umursamaz. Daha sonra Fikret’in yine zengin bir 

ailenin kızı olan Gamze ile evlenmesi okuyucuların hayallerindeki bir ilişkinin 

canlanışıdır. Okuyucu, yukarıda belirtildiği gibi, dizi filmlerdekine benzer şekilde 

kendisininkinden farklı olan, hayallerini kurduğu bir dünyada ilişkilerin nasıl 

yaşandığının merakıyla romanı okumaktadır.  

Fikret’in Alper adlı arkadaşından etkilenmesi ve bir anda dindar birine 

dönüşmesi ise aşk romanının İslami yanını oluşturmaktadır. Fikret, Alper’in ailesini 

tanıdıkça onlara daha büyük bir yakınlık duymaya başlar; çünkü onun ailesindeki 

kadınlar da Alper’inkiler gibi hep kapalıdır. Yazar, diğer İslamcı yazarlar gibi dinin 

sembolü olarak yine başörtüsünü kullanmak yoluyla okuyucuya mesajlar verir. Bu 

eserde de en önemli dini sembol, erkeklerin yaptığı eylemler değil, kadınların 

örtündükleri giysiler ve özelde de başörtüsüdür. Fikret, bu aileye sadece yakınlık 

duymaz, Alper’in kardeşi Çiğdem’e de hayrandır. Çiğdem okul yöneticilerinin 

söylediklerinin aksini yapmış ve başörtüsünü çıkarmamıştır.  
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“Çiğdem, ona büyük bir kahraman gibi görünüyordu. Çünkü kız okula karşı 

direniyordu. Başörtümü çıkarmam diyordu. 

Meseleyi Gamze ile konuşurken: 

“Ne muazzam kız şu Çiğdem,” dedi.  

Gamze: 

“Neresi muazzam?..” diye sordu. 

“Dindar bir kız, başörtüsünü çıkarmıyor. Okul idaresine karşı geliyor.” 

Gamze gülümsedi. 

“Aman geri kafalı kız işte. Bu zamanda olur mu yani kapanmak filan. Başında 

eşarp, üstünde yerlere kadar uzun manto. Onun içinde nasıl durulur?.. Hele çarşaf 

giyenlere şaşıyorum, b toplumun insanı değil onlar.”  

“Doğru…” dedi Fikret, “onlar kendilerine göre bir toplumun ferdi. Onları görünce 

bize benzemedikleri için yadırgıyoruz. Onlar da bizi yadırgadılar hep. Biz yeyip 

içmekten, gezip, eğlenmekten başka bir şey düşünmezken onlar Allah’ın emirlerini 

yerine getirmeye çalışıyorlar. Takdir etmemek elde değil.”80  

 

 

Fikret’in bu hayranlığı Gamze ile olan gerilimlerinin de başlangıcıdır. Din 

burada birleştirici değil, ayırıcı bir etki yapar ve ailenin dağılma süreci başlar. 

İkisinin arasındaki aşk, Fikret’in dini beklentileri nedeniyle her geçen gün 

zayıflamaya başlar. Gamze de onun tam tersine hareketler yapınca ayrılıkları 

kaçınılmaz olur.  

d. İslami Aşk Romanlarının Tefrika Edilmesi ve Okuyucuyla  

Kurulan İlişkiler Üzerine   

Bir Buket Gül’ün yazılış ve yayımlanma süreçleri de popüler bir romanın 

üretimine dair çeşitli bilgiler vermektedir. Yazar, kitabın sonundaki “Romanın 

Hikâyesi” adlı bölümde kitabı nasıl yazdığını anlatır: 

 

“Bir Buket Gül, asker ocağında yazdığım romanlarımdan biridir. Can sıkıntısını 

gidermek için, bir filmden de sanırım etkilenerek başlamış olduğum bir çalışmaydı. 

Asker ocağında yazdığım Zirvedeki Yalnızlık, İsimsiz Duygular gibi romanların 

yanında Bir Buket Gül hem kısa ve hem de çabuk okunabilir hafiflikte bir 

çalışmaydı.  

… 

                                                 
80 A. g. e., s. 53-54.  
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Milli Gazete’de çalışırken hazırlamaya başladığım Bizim Aile sayfasında bir roman 

tefrika etmem gerekiyordu. Tefrika edeceğim roman fazla uzun olmamalıydı. 

Elimizde hiç roman yoktu, benim romanlarımsa genelde uzundu. Sonra Bir Buket 

Gül aklıma geldi. Tefrikaya en müsait romanım oydu.”81  

 

Popüler romanın birçok türünde eserin kısa ve kolay okunabilir olması 

özellikle tercih edilmektedir. İsmail Fatih Ceylan da çalışmasının bu özelliklerini 

açıkça belirterek edebi niteliğe dair bilgi vermektedir. Bir Buket Gül’ün kısa ve hafif 

oluşu özellikle aşk romanı yazarlarının okuyucuyu sıkmama isteğinin bir 

yansımasıdır. Yazar bu yolla okurun iyi vakit geçirmesini ve romanı kolayca 

tüketerek başka eserlere başlamasını sağlamaya çalışmaktadır.  

Romanın kısa oluşunun gazetede işe yaraması bir yana, gazetenin romanın 

uzunluğu belirlemesi dikkat çekicidir. Gazete günlük tüketilen bir türdür. Bu 

nedenle tefrika edilen eserlerin de günlük tüketime uygun olarak hazırlanması 

gerekmektedir. Gazetede yayımlanacak eserin okuyucunun hafızasında kalabilmesi 

ertesi gün devamını okuması açısından önemlidir. Bu nedenle gazeteler için yazılan 

romanların popüler türde olması gerekmektedir. Tefrika edilen romanlar özellikle 

harekete dayanmakta, roman kahramanlarının psikolojik, felsefi yanları 

açıklanmamaktadır. Çoğunlukla âşık olan “tiplerin” anlatıldığı bu eserlerde en 

önemli unsur aşktır. Âşık olan kişilerin yaşamlarındaki değişimlerin vurgulanması 

okuyucunun en önemli beklentisidir. Ancak İslami aşk romanlarında, dini unsur da 

önem kazanmaktadır. Örneğin Milli Gazete’de yayımlanacak olan bir romanın, 

okuyucuların ideolojik yapısını da göz önüne alması gerekmektedir.  

Görüldüğü gibi tefrika edilen eserler, uzunluk olarak belirli boyutlara 

sıkıştırıldığı gibi okuyucunun dünyasına seslenmeleri de zorunludur. Aşk romanları 

birçok popüler türden çok daha fazla olarak okuyucuya bağımlıdır. Sözgelimi bilim 

kurgu türü daha çok yazarın yaratıcılığını öne çıkarırken, aşk romanları okuyucunun 

tercihlerine göre hareket etmektedir. Bu nedenle aşk romanlarının formülleri, 

kullandıkları klişeler diğer türlere göre daha tanıdıktır.  

İsmail Fatih Ceylan, eserlerindeki kopukluklara, teknik sorunlara rağmen 

özellikle romantizmi yoğun işlemesi, hayat karşısında fazlasıyla duyarlı tipleri 

sıklıkla ele alması nedeniyle geniş kitlelerin özlemlerini dile getirmiştir. Bu 

nedenlerle İslami aşk romanları denilince akla ilke gelen isimlerden biri olmuştur. 

                                                 
81 A. g. e., s. 169.  (Vurgular bana aittir.) 
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Onun bu başarısında yazdığı romanların okuyucunun beklentilerine hitap etmesinin 

de büyük yeri vardır. 

İsmail Fatih Ceylan, romanlarının sonunda okuyucu mektuplarına yer 

vererek onlarla olan ilişkisini derinleştirmeye çalışır. Bu yolla romanı satın alan 

kişilere diğer okuyucuların eseri beğendiği ve eserin çok satıldığı düşüncesi 

uyandırılmaya çalışılır. Okuyucu “çok beğenilmiş ve çok satılmış” olan bu eseri 

okumanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu düşünecektir. Tüm toplumlarda 

görüldüğü gibi Türkiye’de de her türlü kültürel ürünün çok satılıyor olması diğer 

potansiyel alıcıları da harekete geçirmektedir. Kimi popüler romanların 

kapaklarında görülen “Best Seller” ibaresi de aynı amaca yönelik olarak 

yazılmaktadır.  

Okuyucuların mektupları içerisinde romanda anlatılan olayları yaşadığını 

ifade edenlere de rastlanmaktadır. Şule Y. isimli bir okurun yazdığı satırlar eser ve 

okur ilişkisine dair fikir vericidir: 

 

“Fatih Bey, inanır mısınız Ağlama Kızım’daki Sevda olayında sanki beni 

yazmışsınız. Sevda gibi ben de maddi değerlendirmelerle bir erkeğe gönül verip 

evlendim ve yine onun gibi şiddete maruz kaldım. İki yavrum var, onların hatırına 

ayrılamıyorum, zaten ailem de kader diye ayrılmamı istemiyor. Bizde sadece şiddet 

olayı yok, içki olayı da var. Kitabınızdaki Sevda sonunda huzuru buluyor ama ben 

çile çekmeye devam ediyorum. Keşke o iyi insanlar gerçek hayatta da olsa ve 

benim eşimle tanışıp onu iyi insan yapsa. Ne olur, bana dua edin.”82    

 

  Yazar, okuyucu mektupları aracılığıyla gerçek hayatı ne kadar iyi tasvir 

ettiğini, okuyucunun dünyasını ve hislerini ne kadar iyi anlattığını ispatlamaya 

çalışmaktadır. Okuyuculardan bazılarının kendileri ile roman kahramanları arasında 

kurduğu bu özdeşlik diğer okuyucuların için de etkileyicidir. Okuyucular, 

özdeşleşme sayesinde, kendi hayatlarının gerçeğe uygun biçimde anlatıldığını 

görerek yazara minnettar olacak ve onun eserlerinin reklâmını yapacaktır. Popüler 

romancılar özellikle okuyucuların bu desteği sayesinde reklâm panolarına ihtiyaç 

duymadan satışlarını arttırmaktadırlar.    

Okuyucu ve yazar, mektupla aracılığıyla gönül bağı kurarlar. Bu gönül bağı, 

iki tarafı, alıcı ve satıcı konumundan daha öteye taşır ve bir çeşit cemaat oluşmasına 

                                                 
82 İsmail Fatih Ceylan, Kapanmayan Yara, İstanbul, Akış Yay., 2007, s. 234-235. 
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yol açar. Dünya çapında Sherlock Holmes kulüplerinin, araştırma ve okuma 

gruplarının oluşmasına benzer şekilde, aynı yazarı seven kişilerin bir araya gelmesi, 

en azından duygu bağı oluşturması sağlanır. İsmail Fatih Ceylan, okuyucularla daha 

kolay ilişkilenebilmek için diğer popüler roman yazarlarının yapmadığı bir 

uygulamayı da başlatmıştır. Yazar, Bir Buket Gül adlı romanının sonuna, 

okuyucuların kendisine ulaşabilmesi için e-posta ve cep telefonu numaralarını 

eklemiştir. Teknolojik imkânları da kullanarak okuyucu çevresiyle ilişkilenen yazar 

sonraki eserlerinin satışının garantisi olacak bağlar kurmaktadır. 

İslami aşk romanları, son dönemde toplumda yaygınlaşmış olan İslami 

duyarlılığı bireylerin günlük hayatta yaşadıkları aşk ile birleştirerek yeni bir aşk 

romanı türü oluşturmuşlardır. 1980’li yıllardan itibaren giderek güçlenen hidayet 

romanlarının ideolojik etkisi ve roman türünün İslamcı kesimlerde daha çok 

benimsenmesi ile birlikte yazarlar, toplumun günlük ihtiyaçlarına seslenen eserler 

verme gereği duymuşlardır. İdeolojik olarak yazar nerede olursa olsun günlük 

hayatın kendine has kuralları edebiyatı da etkilemektedir. Hidayet romanlarında 

flörtün İslam’a aykırılığı sürekli olarak vurgulansa da İslamcı gençlerin de âşık 

olduğu, flört yaşadığı gerçeği kimi yazarların dikkatini çekmiştir. Bu yazarlar İslami 

aşk romanlarında flörtün de içinde bulunduğu ilişkilere yer vermiştir. Böylece 

İslamcı ideolojik bakış, en azından bu eserlerde, keskinliğini yitirmiş, daha esnek 

biçimde ele alınmaya ve kitlelere sunulmaya başlamıştır.  

    *** 

1980 sonrasında yazılan aşk romanlarının eski dönemdekilerden farklı birçok 

yanı olduğu görülmektedir. 1980 sonrasında yazılan aşk romanlarının büyük kısmı 

geleneksel romantik çizgiden saparak günlük hayatın hızlı temposuna uygun 

biçimde gelişen günlük ilişkilere yoğunlaşmıştır. Bu ilişkilerin en önemli belirleyeni 

ise cinselliktir. Yazarlar, farklı yoğunluklarda olsa da, eserlerinde cinselliği 

kullanmışlardır. Özellikle Ahmet Altan ve Halim Bahadır’ın romanlarında 

cinselliğin açık anlatımına sıkça rastlanmaktadır. Toplumda cinselliğe yönelik 

bilgilenmenin artmasına paralel biçimde romanlarda cinselliğin anlatımı eskiye 

oranla daha rahat bir dille yapılmaktadır. Ahmet Altan’ın Kılıç Yarası Gibi 

romanında oryantalist bir tavır sergilemesi diğer yazarlarda ender görülen bir 

durumdur.  

Aynı dönemin aşk romanlarında nostalji de sıkça kullanılmıştır. Yazarlar, 

okuyucuların eskiye her zaman hasret duyduğunu göz önünde bulundurarak 
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eserlerini buna göre şekillendirmişlerdir. Tuna Kiremitçi ve Kürşat Başar, nostalji 

duygusunu en yoğun işleyen yazarlardır. Genellikle çocukluk yıllarına dönme hevesi 

şeklinde işlenen nostalji kimi zaman eski tarihlere yönelik olarak da işlenmiştir.  

1980’li yıllarda kadınların toplumsal hayattaki rollerinin genişlemesi aşk 

romanlarında ele alınışlarını da etkilemiştir. Kadınlar artık ekonomik olarak kendine 

yeten ya da bu yönde uğraş veren, dünyayı daha iyi bilen ve erkeklerle ilişkilerinde 

daha aktif kişilikler olarak çizilmeye başlanmıştır. Özellikle Duygu Asena ve Canan 

Tan, kadınları merkeze alan eserlerinde bu değişimi ince çizgilerle anlatmaya 

çalışmışlardır. Her iki yazar da birer kadın olarak diğer kadınları geleneksel 

ilişkilerden kopmaları için uyarmaya çalışmıştır. Ayrıca aşkın tek taraflı olmadığı, 

kadının da aşkta özne olabileceğini göstermişlerdir.  

Aşk romanlarının bir başka önemli yanı evliliği, özgürlüğü ve bireysel 

istekleri kısıtlayan bir kurum olarak ele almalarıdır. Bu konuda Duygu Asena, 

Halim Bahadır, Ahmet Altan gibi yazarlar açık mesajlar verirlerken, diğer yazarlar 

evlilikten sakınan bireyleri öne çıkararak dolaylı biçimde aynı tarafı tutmuşlardır. 

Geleneksel aşk romanlarındaki evlilikle biten mutlu sonlar yeni dönemdeki 

eserlerde görülmemektedir.  

Aşk romanlarında, merkezdeki kişilikler, toplumun aktif birer üyesi olmak 

yerine çoğunlukla toplumdan kopuk, bireysel sorunlarıyla mücadele eden kimliklere 

bürünmüştür. Bireyi tanımlayan en temel öğelerden olan isimler bile çoğu eserde 

gizemli tutulmuş ya da Elfe, Nevit gibi sık rastlanmayan isimler kullanılmıştır. Bu 

yaklaşım, yazarların, hayal ettikleri kişileri toplumdan uzak tutma çabalarının bir 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Çalışmamızda İslami aşk romanları, dini yönlerinden dolayı ayrı bir başlık 

altında incelenmiştir. İslami aşk romanlarının en belirleyici yanı muhafazakâr 

değerleri roman kişilikleri aracılığıyla okuyucuya aktarmaktır. Ancak bu eserler tek 

başına ideolojik metinler değildir. Aşk, bu eserlerde diğerlerine göre daha yüce bir 

duygu olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla romantizmin yoğun olduğu görülmektedir. 

Roman kişilerinin giyim kuşamları, gezdikleri yerler, diğer insanlarla ilişkilenme 

biçimleri onların muhafazakâr kimliğine uygun olarak seçilmiştir. İsmail Fatih 

Ceylan ve Ahmet Günbay Yıldız bu türün en çok okunan yazarlarıdır.  

İslami aşk romanlarında merkezdeki kişilikler cinsellikten bağımsız biçimde 

resmedilirler. Romanlardaki kişilikler karşı cinsle ilişkilerinde cinsel isteklere asla 

yönelmezler. Diğer aşk romanlarında erkekler cinsellik yönünden aktif olarak 
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çizilmiş olmakla beraber İslami aşk romanlarında erkekler de pasifleştirilir. Kadınlar 

gibi erkekler de iffetli insanlar olarak anlatılır.  

İslami aşk romanlarında göze çarpan bir başka nokta, hidayet romanlarında 

olduğu gibi, bu eserlerde de zengin ailelerin anlatılmasıdır. Özellikle İsmail Fatih 

Ceylan sıradan insanlar yerine üst sınıflara mensup aileleri ve zenginlerin oturduğu 

semtleri anlatmayı tercih etmektedir.  

İslami aşk romanlarında aile değerleri, aile birlikteliği önemli yer tutar. 

Kadın veya erkek kişilikler ailelerinden bağımsız hareket etmezler. Onların koyduğu 

kurallara gönüllü olarak uyarlar.  

Genel olarak aşk romanları yakın dönemde önemli değişim geçirmiş, 

geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal yaşantının birçok yönünün yansıtan eserler 

olmuşlardır.      

 

C. Bilim Kurgu Romanları 

Bilim kurgu türünün 1980 öncesi edebiyatımızda neredeyse hiç ilgi 

görmediğine, daha önce, konuyla ilgili bölümde değinilmişti. 1980 sonrasında ise 

dünya edebiyatının daha iyi takip edilmesi, televizyon kültürünün yaygınlaşması 

gibi nedenlerle bilim kurgu edebiyatının emekleyerek de olsa geliştiği 

gözlenmektedir. Özellikle 1990’lı yıllarda bu türdeki eserlerin sayısı artmış, ayrıca 

bilim kurgunun alt türlerinde de eserler verilmeye başlamıştır.  

Dünyada bilim kurgunun önemli eserleri incelendiğinde bilimsel-

teknolojik verilerin sadece sıralanmakla yetinilmediği, bunların bir amaca uygun 

değerlendirildiği görülmektedir. Kimi zaman, bilimsel teknolojik gelişmeler, bilim 

kurgu yazarlarının hayal ettikleri bir dünyanın arka planını doldurmaya yardımcı 

olmaktadır. Bu anlamda bilim kurgu eserleri ideolojik göndermeleri de olan bir yapı 

görünümündedirler. Aşırı teknolojik bir yaşamın toplumlar üzerinde yarattığı yıkıcı 

etkiler, bilimin totaliter rejimler için bir silaha dönüşmesi, bireysel ve toplumsal 

gelişimin yine bilim tarafından sonlandırılması gibi tehlikeler bilim kurgu eserlerde 

sıkça anlatılan konulardandır. Bu yönden bakıldığında bilim kurgu sadece uzay 

savaşlarının anlatıldığı, lazer silahlarının ateşlendiği, zamanda yolculuğun 

gerçekleştirildiği eğlencelik bir tür değildir. Arka planında dünya yaşamına dair 

öngörüler vardır. 
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1. Büyük Savaş Sonrasını Anlatan Bilim Kurgu  

Bilim kurgu türü edebiyatımızda geç bir tarihte başlasa da yukarıda 

bahsedilen duyarlılığa sahip eserler verilmiştir. Bu nedenle yerli bilim kurgu eserleri 

sadece bilimin görünen yüzüyle değil toplumlar üzerindeki etkileriyle de 

ilgilenmiştir.   

Büyük savaş sonrası bilim kurguları (Post-apocalyptic war science fiction) 

bilim kurgu sinemasında ve edebiyatında en çok kullanılan alt türlerden biridir. Bu 

alt türe ait bilim kurgu eserlerde, nükleer veya daha etkili silahların kullanıldığı bir 

savaş sonrasında dünyada yaşamın nasıl şekillendiği anlatılmaktadır. 1945 yılında 

Hiroşima’ya atılan nükleer bomba sonrasında tüm dünyada nükleer savaş korkusu 

baş göstermiş, sonraki dönemde, iki nükleer güç arasındaki Soğuk Savaş bu 

korkunun beslenmesini sağlamıştır. 1950’li yıllarda yazılan bilim kurgu eserlerinin 

çoğunda da nükleer savaş korkusunun hâkim olduğu görülmektedir83. Sonraki 

dönemde de Batılı bilim kurgu edebiyatı bu konuyu sıkça işlemiştir.   Türk 

edebiyatında bu alandaki tek eser olan Gohor: Kıyametten Sonra bir geleneğe 

yaslanmadan başarı ile ortaya konmuş bir romandır.  

Aşkın Güngör’ün yazdığı Gohor: Kıyametten Sonra84 adlı bilim kurgu 

romanı, bilim ve toplum ilişkisine değinen örneklerden biridir. Teknolojik 

gelişmelerin yaşamı neredeyse sonlandırdığı, insanlığın son teknoloji ürünü 

bombalarla yok edildiği bir dünyayı anlatan roman, savaş sonrası dünyada yaşanan 

gerilimleri ortaya koymayı amaçlamıştır.  

Aşkın Güngör’ün eserinde olaylar büyük savaş sonrasında 2436 yılında 

geçer. O tarihten 300 yıl kadar önce Dünya çevresine göktaşlarına karşı kullanılmak 

üzere içlerinde nükleer bombalar olan iki uydu yerleştirilmiştir. Atmosferin 

yakınında patlamalar olunca dünyada depremler ve fırtınalar başlar. Yüz binlerce 

insan ölür. Kırk sekiz ülke birbiriyle savaşa girer. Savaş 23 yıl sürer. Bu döneme 

“Karanlık 23” denmektedir. Dokuz ay süren bir barış ortamından sonra savaş 

yeniden başlar ve “İkinci Büyük Karanlık Dönem” oluşur. 6 yıl süren bu savaşta 

atom bombasından 50 kat daha güçlü olan Revus Bombaları kullanılır. Milyarlarca 

insan ölür. Daha sonra sağ kalanlar zehirli gazlardan korunmak için Cam Kentler 

                                                 
83 M. Keith Booker, Anne-Marie Thomas, The Science Fiction Handbook, Chichester, UK ;  

Malden, MA, Wiley-Blackwell, 2009, s. 53-54. 
84 Aşkın Güngör: Gohor: Kıyametten Sonra, İstanbul, Crea Yayıncılık, 2008. 
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inşa ederler. Toplam beş tane Cam Kent vardır. Tarih sıfırlanır. Eskinin izlerini yok 

etmek için isimler bile değiştirilir.  

Her anlamda büyük bir yıkımın olduğu bu dünyada, Gohor adlı 16-17 

yaşlarındaki gencin başından geçenler romanın temel yapısını oluşturur. Gohor ve 

ailesi Cam Kent’in dışında büyük bir yokluk içinde yaşayan insanlardandır. Bu 

ortamda tek kişilik cihazlarla uçabilen Mavi Ankalar Cam Kent konseyinin aldığı 

kararları bildirmek üzere Gohor’un yaşadığı köy olan Gününgülü’ne gelir. Bazı 

çocukların Cam Kent’te yaşamasına izin verildiğini aktarırlar. Gohor da bazı 

arkadaşlarıyla birlikte Cam Kent’te yaşamaya götürülür. Burada ona bakacak olan 

ailesi ile tanışır. Ailenin kızı Maline ile yakın arkadaş olurlar.  

Romanın bu aşamasında Cam Kent’e dair teknolojik ayrıntılar göze çarpar. 

Kent büyük bir bilgisayar tarafından yönetilmektedir. Hayatın her aşaması bilgisayar 

tarafından kontrol edilmektedir. Kötü bir eylem yapan olursa bilgisayar tarafından 

oluşturulan melek şeklindeki hologramlar bu kişileri uyarır. Maline gibi gençleri 

“Robdad” adı verilen robot dadılar yetiştirmektedir. Romanın asıl konusu da burada 

başlar. Maline’nin robdadı Deyda, insan gibi duyguları olan bir cihazdır. Onlar gibi 

üzülür, sevinir. Deyda eski model olduğu için evden uzaklaştırılır. Maline ise onu 

bulmak için yola çıkar, Gohor da onunla gider. Ayrıca Roven, Lügya adlı yasak 

bölge sakinleri ile Tarer adlı arkadaşları da onlarla gelir. Yanlarında ilkel bir 

teknoloji ile yapılmış olan Minik Ron adındaki robot da vardır. Minik Ron incecik 

insansı bedeni ve minik kanatları olan bir robottur, hafızasında dış dünyayı anlatan 

bir kitabın bilgileri yer almaktadır. 

Kurtlar Yolu denen bir geçide girerler. Bedeninin yarısı mekanik olan Horon 

adlı kurdun önderlik ettiği bir kurt sürüsünün saldırısına uğrarlar. Onları Gaskin’in 

Atlıları denen bir grup insan kurtarır ve sonra da rehin alırlar. Bu sırada onların 

elinde rehin olan Za adlı bir kızla tanışırlar. Za, ZEG adlı yeraltında yaşayan bir 

gruba mensuptur ve kütle ağırlığı olmadığı için minik kanatlarıyla yere yakın bir 

mesafede uçabilmektedir. Kurtların yeni saldırısında kaçıp Kara Çocuk Dağları’a 

giderler. Burada çocukların yaşadığı, yetişkinlerin ise hapsedildiği bir toplulukla 

karşılaşırlar. Bir robot makine onlara sürekli uçan boynuzlu atlar üretmektedir. 

Çocuklar tüm felaketlerin yetişkinlerden geldiğini düşündükleri için içlerinde yaşı 

ilerleyenleri yeraltındaki hücrelere hapsetmektedirler. 

Karanlık Çocuklar uçan mekanik atlarıyla onlara saldırır. Tarer bir atı 

ellerinden alır ve diğerlerini kavgada yenerler.  
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Yeni edindikleri mekanik atla Delirenler Kenti’ne gelirler. Şehrin asıl adı 

Edilnerrel’dir. Buranın halkı eski tarihi sistemi kullanmaktadır ve o anda 2436 yılı 

yaşanmaktadır. Deyda’nın parçaları sökülürken modül tamamen bozulmuştur. 

Deyda’yı alamadan dönmek zorunda kalırlar. Sonuçta Gohor Cam Kent’e dönmek 

istemez. Maline ile birlikte köyüne gider ve orada yaşamaya başlarlar.  

Fantastik romanlarda en çok karşılaşılan unsurlardan biri yolculuk öğesidir. 

Bir grup genç arkadaş çeşitli nedenlerle yola çıkar ve bu sırada hayata, dostluğa, 

insani değerlere yönelik birçok şey öğrenirler. Bilim kurgu bir eser olan Gohor: 

Kıyametten Sonra’da da fantastik romanın yolculuk öğesi kullanılmıştır. Maline, 

Gohor, Roven, Lügya ve Tarer bu yolculuk sırasında birbirlerine destek olur. 

Yolculuk sırasında başlarından çok tehlikeli olaylar geçer ancak bu süreçte 

birbirlerine destek olmaktan vazgeçmezler. Tehlikeli durumlarda önce arkadaşlarını 

düşünürler. Örneğin Horon adlı mekanik kurt saldırdığında ya da Gaskin’in Atlıları 

onları rehin aldığında hayatlarını tehlikeye atarak birbirlerini korumaya çalışırlar.  

Romanda, fantastik dünyadan alıntılar bununla da bitmez. Mitolojik 

kaynaklardaki tek boynuzlu, Pegasus adlı atın yerini Gohor’da robot atlar almıştır. 

Üstelik bunlar da Pegasus gibi uçabilmektedir. Fantastik bir masal şehri olarak 

anlatılagelen Atlantis ise Cam Kentlerle sembolize edilmiştir. Bu kentler de tıpkı 

Atlantis gibi kimsenin erişemeyeceği bir teknoloji harikasıdır. 

Cam Kentler’in resmedilmesi esere siberpunk adlı bilim kurgu alt türünün 

özelliklerini katmaktadır. 1980’li yıllarda gelişen siber teknoloji ve siber kültür ile 

birlikte ortaya çıkan siberpunk bilim kurgular teknoloji ve insan ilişkisi üzerine 

yoğunlaşmaktadır. “Siberpunk geç kapitalizmin ve teknolojik gelişmelerin insan ve 

makine arasındaki sınırları kaldırmasını göstermeye odaklanır.”85 Siberpunk türü 

eserler bu ilişkide insani olanın yıpratılması, insanların makineleşmesine ayrıca 

vurgu yapar. Hayatın ve bireyin mekanik kontrolü, Kartezyen düşüncenin 

kristalleşerek her nesneyi sarması86 bu türün sıklıkla kullandığı temalardır. 

Gohor’daki Cam Kentler de tüm teknolojik alt yapılarına rağmen insani duyguların 

yok olduğu yerlerdir. Bu kentler yapılırken çok sayıda insan çalışmış ancak kentler 

bittiğinde bu insanların çok azı oraya alınmıştır. 25. yüzyılda dünya, bir yanda çok 

gelişmiş kentler ve oranın teknolojiyle iç içe yaşayan sakinleri, diğer yanda kentlerin 

                                                 
85 Laura Chernaik, Social and Virtual Space: Science Fiction, Transnationalism, an The  

American New Right, Madison [N.J.], Fairleigh Dickinson Univ. Press 2005  s. 65. 
86 Mark Bould, “Cyberpunk”, David Seed, (ed.) A Companion to Science Fiction,  

Oxford, Blackwell Pub, 2005 içinde, s. 218. 
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dışında yaşayan ve büyük savaşın devam eden etkilerine maruz kalan insanlar 

arasında bölünmüştür. Cam Kentler temiz ve bakımlı olmakla beraber mekanik bir 

yaşama ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar, her hareketin kontrol edildiği, her şeyin 

gereğinden fazla düzenli olduğu yaşamlardır.  

Aşkın Güngör, Cam Kentler ile ultra teknolojik bir bürokrasi resmi çizmiştir. 

Bu bürokrasi o kadar acımasızdır ki kentlerde kimin yaşayacağına karar 

verebilmekte ve diğer insanları ölümün kucağına atmaktadır. Kimi deneylerde 

insanları kullanmakta sonra işleri bittiğinde onları yasak bölgeye terk etmektedirler.  

Gohor’un köyü olan Gününgülü’ndeki ihtiyar “Bay Öhh” tepkilerini Cam 

Kent’ten gelenlere şöyle ifade eder: 

 

“İnsanları zekâ derecelerine, maddi varlıklarına, sağlık durumlarına ve hatta 

derilerinin rengine göre sınıflandırdınız. Sizce üstün olanları, yaşamaya değer 

gördüklerinizi alıkoyup, kalanları dışarı attınız. Öleceklerini umuyordunuz. Çünkü 

dışarıda değişime uğramışlardan bulaşıcı hastalık taşıyanlara, zehirli gazlardan 

vahşi hayvanlara dek her şey vardı. Her tür kötülük… Evet yanılmadınız da. 

Ölenler çok oldu. Ama şunu da siz biliyorsunuz ki insanoğlu her türlü şart altında 

yaşayabilme direncine sahip. Yaşam canlılara verilmiş öyle bir kutsallık ki onu 

yitirmemek için dünyanın kendisine bile karşı koyabiliyor insan. Ve siz, evet siz, 

kendini hazmedemeyerek yok olmaya yüz tutmuş bir medeniyeti kaldığı yerden, 

teknolojinin insan hayatına sunduğu kolaylıklarla yaşayadururken, dışarıda 

bıraktıklarınız, yani biz, toprağı tırnaklarımızla sökerek yaşamaya çalıştık.”87 

 

Bu nedenlerle yazar, Cam Kentlerin dışında yaşayanların öfkesini insani bir 

tepki olarak anlatmıştır. Dışarıdaki insanlar daha sevgi dolu, barışçı ve 

paylaşımcıdır. Cam Kent’ten gelenler onlardan bir kısmını götürmek istediğinde 

buna karşı çıkarlar. Bu kentlerin mekanik-bürokratik yaşamına dâhil olmak 

istemezler.  

Köylerde yaşayanların yanında yasak bölgede yaşayanlar da Cam 

Kenttekilere karşıdır. Zaten birçoğu çeşitli suçlar icat edilerek buraya atılmıştır. 

Ayrıca savaş bittiği sırada ortadan kaybolan ve Zeminin Çocukları diye adlandırılan 

ZEG’ler de Cam Kentlerden uzak durmaktadır. Cam Kentlere girmeyi reddeden son 

                                                 
87 Aşkın Güngör: Gohor: Kıyametten Sonra, İstanbul, Crea Yayıncılık, 2008, s. 65. 
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grup ise Delirenler Kenti sakinleridir. Cam Kentlerin sakinleri tarihi sıfırlayıp yeni 

bir yaşam kurarken Delirenler Kenti’ndekiler savaş öncesindeki yaşamlarını 

sürdürürler. Zehirli gazlardan dolayı hareketlerinde bazı gariplikler olmasına 

rağmen geleceğin dünyasında belki de en normal insanlar Delirenler Kenti’nde 

yaşayanlardır. Teknolojiden çok az yararlanan bu insanlar doğa ile barışık olmayı 

tercih etmişlerdir. 

Teknolojik-mekanik yaşam geleceğe mahvolmuş bir dünya bıraktığı gibi o 

yıllardaki yaşamı daha da zorlaştırmakta hatta vahşete dönüştürmektedir. Horon adlı 

mekanik kurt bu vahşetin somutlaşmış halidir. İngilizce’deki “horror” (dehşet) 

kelimesine gönderme yapan ismiyle Horon, normal kurtlarla beraber insanlara 

saldırmaktadır. Horon’un nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemekle beraber yine 

Cam Kent’teki deneylerden birinin sonucu olduğu sanılmaktadır. Dolayısıyla Horon, 

insanların Cam Kent’ten nefret etmelerinin bir başka gerekçesi olmuştur.  

Gohor ve arkadaşları Delirenler Kenti’ne vardıklarında Maline’nin robdadını 

bulurlar ancak tamir edilemeyecek şekilde hasar görmüştür. Onu satın almış olan 

adam, Deyda’nın insani yanını garipsemiş ve bu nedenle söktüğünde içindeki 

devrelerin bozuk olduğunu görmüştür. Deyda teknolojik bir arıza nedeniyle insani 

özellikler kazanmıştır. Yazar burada teknolojinin kendi haliyle mutluluk 

vermediğini, ancak bir arıza durumunda yani teknolojik görevin gerçekleşememesi 

halinde mutluluğun başladığını gösterir.  

Romanın sonunda Gohor, Cam Kent’e gitmek yerine doğduğu köy olan 

Gününgülü’de yaşamayı seçer. Maline de onunla birlikte kalır. Böylece roman, yine 

fantastik eserlerde olduğu gibi mutlu yuvada son bulur. Doğduğu köy, Gohor’a 

mutluluk vermektedir. Bunun nedeni sadece ailesinin ve arkadaşlarının burada 

olması değil, teknolojiden de uzak olmasıdır. Teknolojik anlamda mahrumiyetlerle 

şekillenmiş bir yaşam olsa da, köyü, onun yaşamının vazgeçilmez parçasıdır. Cam 

Kent’in gelişmiş bilgisayarları ve ultra-modern yaşamı bu mutluluğu ona 

veremeyecektir.  

Romanın sonunda Gohor baygınken Zaman Baba ile bu yolculuğun 

kazandırdıklarına dair konuşur. Zaman Baba şöyle der:     

 

“Geçmişinizde paylaştıkları bir şey olmamasına rağmen iki genç insanın, Roven’le 

Lügya’nın ve hatta bir Zeg kızı olan Za’nın sizi korumak için yaşamını tehlikeye 

attığı bir yolculuktu da aynı zamanda. Demek ki karşılık beklenmeyen kutsal 
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dostluğun sınandığı ve kazandığı bir yolculuk oldu bu. Yani ne kadar yadsımaya 

çalışsan da üç dost kazandınız… Zorluklar karşısında yılmayarak hedefinize 

yürüdünüz hep. Yaşama ait güçlüklere karşı dirençli olmayı, engelleri el ele vererek 

aşmayı öğrendiniz… Yani oğulcuğum, bu yolculukta kişiliğini kazandın, inancını 

kazandın, sevginin saf özünü kazandın.”88 

 

Fantastik romanda olduğu gibi hiçbir zorluk boşuna çekilmemiştir. 

Kahramanlar başlarına gelenlerden sonra eskisinden daha donanımlı, insani 

değerleri daha gelişmiş olarak yaşamaya devam ederler.  

Aşkın Güngör bilim kurgu bir romanda fantastik edebiyat unsurlarını 

kullanarak bir yeniliğe imza atmıştır. Bunu yaparken bilim kurgu eserlerde sıkça 

karşılaşılan şiddeti kullanmamış, geleceğin dünyasında, temel insani duyguları öne 

çıkarmıştır. Gohor ve arkadaşlarının kişiliklerinde hırs, yok etme arzusu, kıskançlık 

gibi duygular yerlerini dostluğa ve özveriye bırakmıştır. 

2. Saf Bilim Kurgu 

Bilim kurgu edebiyatının “Saf Bilim Kurgu” (hard-core science fiction) 

olarak adlandırılan alt türünün ideolojik göndermelere, ütopik söylemlere açık 

olduğu bilinmektedir. Saf bilim kurgu türünde hem güncel yaşamın eleştirisi 

yapılabilmekte hem de geleceğe dair arzu edilen yaşam biçimi ortaya 

konulabilmektedir. Bu nedenle saf bilim kurgu eserleri, bilim kurgu içerisinde 

entelektüel düşünceye en yakın grup olarak tanımlanmaktadır. Saf bilim kurgu 

eserleri sıradan dünyanın eleştirisini içlerinde barındırabilmekte, romanın konusunu 

felsefi bir temele oturtabilmektedirler89. Bu yaklaşım popüler romanların sadece 

eğlencelik olduğu iddiasının da geçersizliğini ortaya koymaktadır. Popüler eserler 

her ne kadar ön planda bir takım olayları ve bunların rahatlatıcı etkisini kullansalar 

da satır aralarında topluma, ekonomik ve siyasal sitemlere yönelen derin eleştiriler 

ortaya koymaktadırlar. 

Yakın dönem bilim kurgu edebiyatımızda bu türden örneklere de 

rastlanmaktadır. Bunlardan özellikle üçü farklı ideolojik göndermeleriyle 

incelenmeye değer görünmektedir. Ali Nar’ın yazdığı Uzay Çiftçileri, M. Semih 

Arıcı’nın yazdığı Uluğ Bey: Ganimid Savaşçıları ve Zühtü Bayar’ın kaleme aldığı 

                                                 
88 A, g. e. s. 359-360.  
89 Gary Westfahl, “Hard Science Fiction”,  David Seed, (ed.) A Companion to Science Fiction,  

Oxford, Blackwell Pub, 2005 içinde, s. 189.  
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Sahte Uygarlık romanları bilim kurgu içerisinde ideolojik alt yapıları ile dikkati 

çekmektedir.  

Ali Nar, Uzay Çiftçileri90 adlı romanında çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi 

amacıyla uzaya gönderilen astronotların, kitaptaki adıyla “Uzay Çiftçileri”nin, 

öyküsünü anlatır. Bütün uzay çiftçileri farklı gezegenlerde farklı bitkileri 

yetiştirirler. Hasan II büyük uzay gemisi Refref II’den miracesiyle ayrılarak 

kırkbininci Güneş sitemine gider ve burada dev papatyalar domates ve çilek 

yetiştirir ancak hayvanlar gezegene uyum sağlayamayıp ölürler. Hasan II sonunda 

bir sıpa üretmeyi başarır. Bu sıpaya binip gezegende dolaşırken Dursun adlı bir 

Karadenizli ile karşılaşır. Dursun Macaristan seferine giden bir Osmanlı askeridir. 

Piri Reis ile beraber Galata Kulesi’nden bir balonla uçmuş arkadaşları ölünce yalnız 

kalmıştır. Balon onu bu gezegene kadar getirmiştir. Dursun orayı Kaf Dağı 

sanmaktadır. Aynı sırada Şahveled ve Ebu Şibl Samanyolu’nu aşıp Hasan II’nin 

olduğu gezegene varır ve birbirlerini bulurlar. Bu arada Dünya’da Hasan II’nin uzay 

eğitimi almadığı ve yanlışlıkla uzaya gönderildiği anlaşılmıştır.  

Refref II’den ayrılan Siracüddin II, Plüton yakınlarında miracesiyle 

dolaşırken Kur’an’da Yusuf suresinde belirtilen on birinci gezegeni keşfeder ve 

buraya Yusuf adını verir. Diğer miraceler Satürn’ün uydusu Titan, Jüpiter’in uydusu 

Ganyme’yi dolaşır ve Refref II’ye dönerler. Refref daha sonra Hasan II ve diğer 

arkadaşlarını da alarak dünyaya döner. Görev başarıya ulaşmıştır. Döndüklerinde 

Dünya zamanıyla 12 yıl geçmiştir. 

Arka kapağında “Türkiye’nin ilk bilim kurgu romanı” diye sunulan, yazarın 

kendisinin de “Ütopik-Uzay romanı91” olarak tanımladığı eser aslında her iki 

tanımlamadan da uzaktır. Uzaya giden Hasan II adlı gencin hayatı merkez alınarak 

ilerleyen roman Hasan II’den birkaç nesil öncesinden başlar. Anadolu’da bir köyde 

başlayan roman Hasan I’in yaşamından kesitler sunar. Yazar, romanda Hasan I, 

Mehmet, Hasan II silsilesinin ilk iki ferdini otuz sayfa boyunca anlatır. Bunu 

yaparken yazar köy şivesini aynen kullanır. 

 

“-Lo Hasso bala, yldızlarda kim var? 

- Vale Şemo dede, hepileri var. Hepsi de pivaz yer, üstüne de ayran içerler… 

- Ole Hasso iki gözim, benim oğlum Tozoyu görmişsen? 

                                                 
90 Ali Nar, Uzay Çiftçileri, İstanbul, Elif Yayınları, 2002. 
91 A. g. e., s. 7. 
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-He vallah görmişem. 

- Şemo dede, ne yalan diyem, sene, onun işi çok kötüdür. 

- Lo ne etmiş, benim oğlim? 

- Dedesi ben sormişem, demişler ki; Tozo emi dünyada bir koyun çalmış, bir de 

Rıza ağanın değirmeninden un çalmış… Onun için de gökte bulutlara ters 

bindirmişler başı dönirmiş.”92 

 

Köy şivesinin aynen aktarılması romanımızda 50 ve 60’lı yıllarda büyük 

rağbet gören köy romanlarından sonra çok az başvurulmuş bir yöntemdir. Bu 

yöntem bilim kurgu gibi geleceği ve genellikle de uzayı anlatmayı hedefleyen bir 

romanda alışılmadık bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsedilen tercihin 

romana ne kattığı ise sorgulamaya açık bir durumdur. Adlarını andığımız kişilerin 

ve köy yaşantısının bu şekilde aktarılmış olması bilim kurgu bir eser için hiçbir 

kazanım getirmemektedir. Bilim kurgu eserler, özellikle uzayı anlatanlar, genellikle 

teknolojinin ve hızın yoğun olduğu eserlerdir. Dolayısıyla bilim kurgu yazarının 

odaklanması gereken büyük bir gelecek vardır. Yazarın, eskiye ait olanı, bilim kurgu 

ile bağlantısız olayları romana katması bu nedenle türe bir yenilik getirmemektedir.  

 Romanın bilim kurgu eserlerde hemen hiç görülmeyen yanlarından biri ise 

tabiat tasviri ile başlamasıdır: 

 

“Ilık, pırıl pırıl bir ilkbahar günü. Soğuklar geçmiş, sıcaklar da fazla bastırmamış. 

Yağmurlar seyrekleşmiş, otlar kabarmış. Ağaçlar yemyeşil yapraklarla bembeyaz 

çiçeklerle donanmış binlerce taze gelin gibi çayırlığın papatyalı yeşil halısı üzerine 

edalı işveli salınmakta. Hafif meltem yamaçları okşamakta, yaprakları oynatmakta. 

Sanki tabiatın nefeslenmesidir. Sevgilinin yüzüne yaklaşan dudakların ılıklığıdır. 

Aşkın derinlerinden gelen “ah”ıdır. Aşık’ın vuslat neşesinin “Oooh”udur…”93 

 

İlk satırda başlayan bu tasvir ve devamı, okuyucuya gerçekçi bir roman 

okuduğu izlenimi verir. Tabiat tasviri ile başlayan roman bireylerin dünyadaki 

çelişkilerini toplumla çatışmalarını anlatacaktır. Gerçekçi bir romanda dünyanın 

kendisi başroldedir. Dolayısıyla sadece tasvir edilecek bir mekân değil, bireylerin 

tüm varlıkları ile parçası oldukları bütünsel bir yapıdır. Bilim kurgu romanlarda ise 

dünya ya da uzay geçici mekânlardır, romanın öznesi değildirler. Dünya ve uzay 

                                                 
92 A. g. e., s. 17.  
93 A.g.e., s. 11.  
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bilim kurgu kahramanlarının hayatlarını belirleyen varoluşsal mekânlar olmaktan 

çıkmıştır. Bilim kurgu için önemli olan bilimsel düşüncenin hâkimiyeti ve romanda 

seslendirilmesidir. Mekân ikincil plandadır. Bu nedenle Uzay Çiftçileri’nde görülen 

tabiata bağlılık bilim kurgusal bir unsur değildir. 

Uzay Çiftçileri’nin en önemli yanı ise İslami dünya özlemi ile yazılmış 

olmasıdır. Yazar bilim kurgu türünü İslami bir dünya görüşü ile renklendirerek 

geleceğe dair bir ütopya kurmaya çalışır. Romanın her bölümünün başına 

Kur’an’dan ayetler alınmış olması ilk bakışta bu fikrin edinilmesine yardımcı 

olmaktadır. İlerleyen sayfalarda İslami ütopya açık biçimde ortaya konur.  

Uzay Çiftçileri’nde uzay araştırmaları Kur’an’a dayandırılarak yapılır.  

 

“Bu karar, 21. asır din ulemasının bir ayetten çıkardığı işaret üzerine toplanan 

uzmanlarca verilmişti: 

“Ey insanlar, biz yerdeki ve göklerdekileri sizin emrinize uyacak şekilde 

oluşturduk!..”94  

 

Romandaki kişiliklerin gündelik hayatları İslami bir söylemle 

şekillenmektedir. Hasan I gençliğinde sürekli olarak Kur’an kurslarına gitmekte, 

sevdiği kız olan Hatice namazını asla aksatmamaktadır. Hasan II, uzaya gitmeden 

önce köylerindeki Hamit Molla ile şeriatın temel ilkeleri üzerine konuşur, ondan 

kimi bilgiler alır. Uzay Çiftçileri’ne, uzaya gitmeden önceki eğitimlerinde, uzayda 

namazlarını seferi esasa göre ve teyemmümle kılacakları anlatılır.  

Yazarın kurgusuna göre uzaya gidilecek yıl olan 2015 yılında Dünya İslam 

Birliği kurulmuştur. Bu kurum yazarın, İslami birlik isteğinin somutlaşmış halidir. 

Uzay çiftçileri çeşitli milletlerden seçilir. Soboto II, Güney Afrika’dan; Sıracüddin 

II, İskenderiye’den; Kadiri II, Afganistan’dan; Ahrarto II, Cakarta; Ebu Said II, 

Medine’den v.s. gelip İslam için bir arada çalışmaya başlamışlardır. Bu İslami 

ütopyada Yahudiler de unutulmamış, o yıllarda Orta Doğu’daki sayılarının çok 

azaldığı kaydedilmiştir.  

Yazar ayrıca İslami bir terminoloji de kurmuştur. Bilim kurgu eserlerindeki 

yeni tanımlamalara İslami karşılıklar bulmuştur. Ana uzay gemisine Refref II adı 

verilir. Bu gemiden gezegenlere inmek üzere ayrılan modüllere de “Mirace” denir. 

Uzay çiftçilerinin maceraları sırasında Şahveled ve Ebu Şibl ışık hızının on beş kat 

                                                 
94 A.g.e., s. 42. 
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üstüne çıkarlar. Bu hız, Hz. Muhammed’in miraca çıkarken bindiği Burak adlı 

binekten esinlenerek “Burak hızı” diye tanımlanır. Bu iki uzay çiftçisi Burak hızını 

geçmişlerdir.   

Romanda açık İslami söylemin yanında üzerinde durulmayan ancak romanın 

genelinde ortaya çıkan bir başka konu ise kadınların bu gelişmelerin hiçbir yerinde 

olmamasıdır. Yazar, kadınları sadece bugünkü toplumsal yaşamı eleştirirken anar. 

Bu da ilginç biçimde gelişen bir süreçtir. Refref II adlı gemi Ay yüzeyini tararken 

uzay çiftçilerinin yaptığı eylem şu şekilde tanımlanır:  “Hasılı Ay, bir zamanların 

Batı taklitçisi sözde Türklerin, güzellik müsabakası diye genç kızların her yerini 

gözleyip, ölçülerini not ettiği gibi not edilmişti.”95 

Ali Nar, bilim kurgu türüne, örneği ülkemizde olmayan bir eser kazandırmış, 

bu türü kendi ideolojik bakışı olan İslami dünya görüşüyle renklendirmiştir. 

Romanın bilim kurgu türü açısından en önemli sorunu ideolojinin bilimin önüne 

geçmesidir. Bilim kurgu eserlerde hangi ideoloji dile getirilirse getirilsin asıl olan 

her zaman türün kendi özellikleridir. Dolayısıyla bilimsel teknolojik aygıtlar, 

çalışmalar bu türün vazgeçilmezidir. Bilimsel olanın geri plana çekilmesi ve 

ideolojinin öne çıkması bilim kurgu türündeki bir eserin en önemli zaafıdır. Bilim 

kurgunun tür özelliklerinin Türk yazarları tarafından daha çok sindirilmesi bu 

durumu ortadan kaldıracaktır. 

Uzay Çiftçileri’nin İslam’ı öne çıkaran ideolojik yapısına karşılık M. Semih 

Arıcı’nın yazdığı Uluğ Bey: Ganimid Savaşçıları96 adlı romanda milliyetçi düşünce 

ağırlık kazanır. Uluğ Bey’in yüzyıllar önce yıldızlara duyduğu tutkulu ilgi ile 

başlayan roman, Türklerin uzay maceraları ile devam eder. Uzay Çiftçileri’ndeki 

İslam Birliği’ne karşılık burada Türk Dünyası adlı birlik kurulmuştur. Türk Dünyası, 

Batılı ülkelerin ve Doğu’daki Japonya öncülüğündeki Pasifik Birliği’nin uzay 

çalışmalarına karşılık vermek amacıyla çalışmalara başlar ve Jupiter’in uydusu olan 

Ganimid gezegeninde bir uzay üssü kurulur. Üs, tüm Türkler arasında Ergenekon 

olarak anılmaktadır.  

Güneş Sistemi’nin büyük kısmını sömürge haline getirmiş olan Batı, eskiden 

olduğu gibi yine Türklere düşmandır; sık sık Türklerin uzay çalışmalarını 

engellemeye çalışır. Bu çabalardan sonuç alamayınca da doğrudan saldırıya 

                                                 
95 A. g. e., s. 119-120.  
96 Semih Arıcı: Uluğ Bey: Ganimid Savaşçıları, İstanbul, Babıali Kültür Yayıncılığı, 2002. 
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geçerler. Amiral Krogen öncülüğündeki uzay filosu Ergenekon üssüne saldırır ancak 

başarılı olamazlar.  

Galaksi Birliği yeni planlar hazırlar. Doktor Markus adındaki bir Galaksi 

Konseyi üyesinin teklifi ile Ganimid’e gidecek olan bir Türk yolcu gemisi kaçırılır. 

Türkler Ay yüzeyini araştırır ancak gemi bulunamaz. Daha sonra Galaksi Birliği 

gemiyi kaza yapmış halde bulduğunu açıklayıp yolcuları Türklere teslim eder. 

Ancak kazazedeler androit gibi davranmaktadır. Bu yolcular Ganimid’de çalışmaya 

başladıktan bir süre sonra gezegende patlamalar olur. Araştırmalar sonucunda yeni 

gelen kişilerin Türklere benzetilerek üretilen androitler olduğu anlaşılır. Androitlerin 

tamamı yok edilir.  

Bu olaydan sonra Galaksi Birliği’nin desteklediği teröristler devreye sokulur. 

Ganimid’de terör saldırıları başlar. Formen adlı teröristin yönettiği örgüt uzun 

uğraşlar sonunda yok edilir ve gezegende barış sağlanır.  

 Romanda Amiral Krogen’in saldırısı sırasında gerçekleşen ilginç bir olay 

aktarılır. Krogen’in askerleri ellerindeki yeni cihaz sayesinde Ergenekon’daki tüm 

silahları çalışmaz hale getirir. Ancak bir süre sonra silahlar devreye girer ve 

saldırganlar ağır bir yenilgiyle geri çekilirler. Silahların sonradan çalışmasının 

nedenini General Gökçeli adamlarına şöyle izah eder: 

 

“Sizi buraya çağırmamın sebebi, zaferimizdeki sırrı açıklamaktır. Evet arkadaşlar: 

Albay Ersoy gayet iyi hatırlayacaktır. Savaşın en netameli anında, her şeyin tükenip 

mahvolduğunun sanıldığı bir sırada beni yanında bulamamıştı. Çünkü o esnada boş 

bir kabine girmiş, ellerimi semaya kaldırmıştım. Dua ediyordum. Koca kainatta 

yalnız kalmış gibiydim. Bütün varlığımla Yaradan’a sığınmış, kendimi O’na 

vermiştim. 

…Neden sonra ayağa kalıp kapıya doğru yürüdüğümde birdenbire içime doğdu: 

Düşmanın bütün tuzakları bozulmuş, oyunları boşa gitmişti. Silahlarımızı 

istediğimiz gibi kullanabilirdik artık. 

…. 

Şunu biliniz ki dua ordusu olmadan silahlı ordu hiçbir şey yapamaz. Zira, o kabinde 

ben ellerimi semaya açtığımda silahlı ordunun komutanı değil, dua ordusunun 

alelade bir neferiydim.”97 

 

                                                 
97 A. g. e., s. 32. 
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Bilim kurgu edebiyatında, adından da belli olduğu gibi, temel bakış 

bilimselliktir. General Gökçeli’nin, savaşın en yoğun anlarından birinde 

gerçekleştirdiği bu hareketi, günümüz İslam ülkelerinin savaş kanunlarına göre bile 

ağır bir şekilde cezalandırılacak bir hareketken bilim kurgu romanında okura 

sunulmasının nedeni yazarın vermek istediği bazı mesajlardır. Yazar bu yolla sadece 

Türk milliyetçiliğini değil Türklerin manevi güç aldığı dini de devreye sokar. 

Böylece uzayda da olsa Türklerin milli ve manevi değerlerinden vazgeçmeyecekleri 

mesajı verilmiş olur.  

İlerleyen sayfalarda Batılı güçler doğrudan saldırı ile sonuç alamayınca 

terörü kullanmaya başlar. Formen’in öncülüğündeki teröristler Ganimid’de saldırılar 

düzenleyerek çok sayıda insanın ölümüne neden olur. Bu saldırılarda Batı’nın silah 

desteğini alırlar. Ganimid güçleri Formen’i yakalar. Burada yazarın çizdiği Formen 

tasviri çok tanıdıktır. Holovizyoncu (televizyonun uzaydaki karşılığı) İhsan Öncel, 

Formen’i şöyle tanıtır; “… siyah gür bir saç, kalın kara kaşlar ve fırça gibi bir 

bıyığın süslediği esmer yüzü ifadesizdi.”98 Formen, Abdullah Öcalan’a benzerliği ile 

dikkat çekmektedir. Ayrıca Formen eşcinseldir. Korumalarını yakışıklı erkeklerden 

seçmiştir. Yazar bir terörist yaratırken Türk okuyucusunun kafasında yıllar boyu 

yerleşmiş olan görünümü kullanır, Türklere karşı terörist eylemler yapanların 

içerisinde en tanıdık simayı örnek alır. Böylece okur dünyası ile roman kesişir. 

Okur, romanda kendi dünyasındaki tanıdık tipleri görerek romanın gerçekliğini 

sorgulamaya gerek duymaz. Roman onun hayatından bir kesiti resmetmekte yani 

gerçek dünyayı anlattığı izlenimi vermektedir. Fiziksel olarak kurduğu terörist 

imajını cinsel tercihle de pekiştirmekte, onun normal insanlardan farklılığını 

vurgulamaktadır. 

Formen hapse atılır fakat ona bağlı teröristler tarafından hapishaneye saldırı 

düzenlenir. Büyük patlamalar arasında Formen’in tüm vücudu hasar görür. Ancak 

adamları ondan geriye kalanları kurtarır. Bedeninin büyük bölümü işlevsiz kalan 

Formen’in vücudunun büyük kısmı atılır ve yarı biyonik bir insan olarak yeniden 

ortaya çıkar. Beyni dışında her yeri metalden yapılmıştır. Ganimid’e dönerek terörist 

eylemlere devam eder. Holovizyoncu İhsan Öncel’i kaçırtıp onunla röportaj yapar. 

İhsan’ın üsse dönmesinden sonra beyni taranarak gördüğü ayrıntılardan Formen ve 
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adamlarının yeri tespit edilir. Ganimid askerleri nükleer saldırı yaparak Formen’in 

üssünü tüm adamlarıyla birlikte yok eder.  

Uluğ Bey: Ganimid Savaşçıları kimi yerlerde holovizyoncu İhsan Öncel’in 

anlattıklarıyla kesilir. Öncel, Ganimid’e giderken ve orada olduğu sıralarda başından 

geçenleri anlatır. Ganimid gezegeninde yaşananlar romanın ortalarından itibaren 

önemsizleşir. Romanın sonunda tekrar ön plana çıkar. Romandaki öykü 

bütünlüğünün bozulmasıyla uzay macerası aksamaya başlar. Bu yöntem romana 

farklı bir boyut kazandırmakla birlikte Ganimid savaşçılarının maceralarındaki 

heyecan dozunu düşürmekten öte bir işe yaramamaktadır. 

İdeolojik bakışın dile getirildiği diğer bir roman olan Sahte Uygarlık’ta99 ise 

bilimin ön planda olduğu görülmektedir. Zühtü Bayar, romanında Birleşik Mars 

Cumhuriyeti (BMC) adlı sağcı yapının yanına, Sol Galaksi İmparatorluğu (SGİ) ve 

Sosyalist Dünyalar Birliği (SDB) adlı devletleri konumlandırır. Her üç devletin de 

baskıcı, çıkarcı yapısının karşısına Orion Nebulası’ndaki anarşist bir yapılanma olan 

Galaksi Kurtuluş Ordusu’nu (GKO) koyar.  

2371 yılını anlatan romanda, uzak bir galaksiden gelmiş olan Plerlerin Güneş 

Sistemi’ne egemen oluşu ve bunlara karşı direnen insanların savaşı anlatılmaktadır. 

Plerler dünya medeniyetine ait olan her şeye sahip çıkıp kendilerinmiş gibi 

gösterirler. Bunun için 200 yıl boyunca dünya medeniyet tarihini anlatan tüm 

kitapları yok ederler. Böylece Dünya’dan Mars’a taşıdıkları tüm anıtlar heykeller ve 

sanat eserlerinin kendilerine ait olduğunu gösteren sahte bir uygarlık oluştururlar. 

Plerler’in kurduğu diktatörlüğün baskı aygıtı olan Kızıl Pençeler adlı istihbarat 

örgütü ise zamanla bağımsız bir yapı kazanır ve kendi devletine bile kafa tutacak bir 

güce erişir. Nazi görünümlü olan Kızıl Pençeler’in hepsi öldürmekten zevk 

almaktadır. BMC’ye karşı savaşan tek güç ise GKO’dur. 

Plerlerin sahte uygarlığının farkında olan ve tüm güneş sisteminden 

insanlıkla ilgili bilgileri toplayan İbrahim Mendra adlı biri Kızıl Pençeler tarafından 

tutuklanır. Mendra geçmiş medeniyetlere dair bilgisi olan nadir insanlardandır. Bu 

nedenle GKO onun kurtarılmasını ister. GKO’nun lideri olan Vendra bu görevi 

kaptan Ben Renwell ve ekibine verir.  

Kızıl Pençeler Saykoprob adlı bir cihazla ele geçirilen isyancıların beynini 

okuyabilmektedir. Mendra da, Mars’taki Zaarga şehrinde saykoprob sorgusuna 
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alınır. İşkenceciler bu sorgudan önce tornavida ile onun yüzünü parçalarlar. Ancak 

bu olay beyin sorgusunu olumsuz etkileyeceği için ışın tedavisi ile yüzündeki yara 

birkaç dakikada tedavi edilir. Mendra’nın beynindeki bilgiler açığa çıkar. Plerlerin 

komutanı Zavot, Orion Nebulası’ndaki GKO üssünü öğrenir.  

GKO birlikleri Kızıl Pençeler’in karagahına baskın düzenleyerek yeni 

geliştirilen psikotronik adlı beyin aranjörünü çalıştırırlar. Bu cihaz sayesinde Kızıl 

Pençeler personelinin bir kısmı bayılır bazıları da yarı uykuda bir halde gezerler. 

Uyumayanlar ise özel sinyaller gönderilerek diğer askerlere saldırmaları sağlanır. 

İbrahim Mendra kurtarılır. Bu arada Kaptan Renwell’in öğrencisi Kaptan Boran 

peşlerine düşen Kızıl Pençe gemilerini yok eder.  

 GKO, 2473 yılında, üç boyutlu dalgalar üreterek tüm evrende izlenecek TV 

yayınına başlar. Yayında BMC öncesindeki tarihte insanlığın kültürel birikimi 

anlatılır. BMC ve Sol Galaksi İmparatorluğu’ndaki sanatçılar ve düşünürler bu 

yayınlardan çok etkilenir. Birçoğu tutuklansa da, BMC değişimin başlamasını 

engelleyemez. Galaksideki tüm devletlerde iç karışıklıklar başlar. 

Zühtü Bayar romanında açık bir ikili yapı kurar. BMC baskıcı bir diktatörlük 

olarak insanın geçmişini silip tamamen köle olan yeni bir insan modeli yaratmaya 

çalışmaktadır. Romanının arka kapağında da 12 Mart koşullarına gönderme 

yapıldığı açıkça ifade edilmektedir. Bu dönemdeki baskı ortamı ile BMC’nin 

yaptıkları eşleştirilir. 12 Mart döneminden farklı olarak yazar sosyalist bir görüş 

benimsemez. “İyi” olan taraftaki Orion Nebulası yönetiminin haklılığını 

vurgulayarak anarşist bir bakışın yanında olduğunu ortaya koyar. Romanın 

sonucunda ise GKO mensupları BMC’nin sahte uygarlığını deşifre eden yayınlara 

başlarlar. Böylece değişim kimsenin engel olamayacağı bir güçle başlamış olur. 

Romanın bu şekilde sonlanması yazarın geleceğe yönelik beklentilerinin ifadesidir. 

Baskıcı ortamın bir gün biteceğini ummakta ve savunmaktadır.  

Romanda plastik maddesi öne çıkarılarak bugünün hayatına göndermeler 

yapılmaktadır. Plastik, Pler uygarlığının temelini oluşturmaktadır. 24. yüzyılda 

Plerlerin kölesi olan insanların tamamına yakını plastik fabrikalarında çalışmaktadır. 

Burada üretilen plastikle şehirler kurulmuş, hatta Mars’taki Pler şehirlerinin üstü 

plastik fanuslarla kaplanmıştır. Yazar kahramanları aracılığıyla plastik uygarlığını 

eleştirir. Arkeoloji öğrencisi olan Dünyalı Vera gizli bilgileri teslim edeceği kişiyi 

beklerken şunlar anlatılır: 
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“Vera havuza bakan banklardan birine oturdu. Bu bank da öbürleri gibi tahta 

taklidi, sertleştirilmiş plastikten yapılmıştı. Elini tiksintiyle bankın arkalığı üstünde 

gezdirdi. Bu sahteliklerle dolu sentetik dünyada nasıl olup da yaşayabildiğine, 

şaşıyordu. Vera plastikten arınmış bir dünya düşlüyordu…. Marslılar’ın büyük ve 

zengin villalarında da plastik kullanılmıyordu. Bu yapılar ve iç döşemeleri, tahta 

mobilya, alüminyum konstrüksiyon ve çelik-beton kullanılarak yapılmıştı.”100 

 

 Bu yaklaşımla günümüz dünyasının gittikçe vahim bir hal alan yaşam 

tarzına eleştiriler getirir ve tüketim kültürünün her geçen gün yeni bir alanı plastik 

hâkimiyetine sokmasına karşı çıkar.   

Sahte Uygarlık ideolojik bir yapıya sahip olmasına rağmen bunu ustaca 

gizleyebilen bir eserdir. Bilim kurgu romanlarının vazgeçilmezi olan uzay çağı 

aygıtları romanda her zaman ön plandadır. Kaptan Ben Renwell’in gemisinin Kızıl 

Pençelerinkilerle karşılaşma anında yazar uzay savaşını ayrıntılı biçimde tarif eder. 

Bu yolla romanda iyi ile kötü arasındaki savaşın sonucuna dair bir gerilim yaratır, 

okuyucunun merakını ayakta tutar. Uzay gemileri, romandaki teknolojik yaşamın en 

belirgin unsuru olarak ortaya çıkar.  

Uzay gemileri ve uzay savaşları ilk olarak 1930’lu yıllarda ABD’de 

yazılmaya başlanmış ve büyük beğeni kazanmıştır. Uzay Operası (Space Opera) adı 

verilen bu türdeki eserler uzay savaşlarını konu almaktadır. Daha sonraları kendi alt 

türlerini de yaratan uzay operası İsaac Asimov ve Robert A. Heinlein gibi isimlerin 

önemli eserleri sayesinde günümüze kadar başarılı bir tür olarak gelmiştir101. 

Türkiye’de yazılan bilim kurgu eserleri içerisinde ise Zühtü Bayar’ın eseri bu 

türdeki çok az sayıda örnekten biridir. Bilim kurgu eserlerinin giderek daha fazla 

yazılmasına rağmen uzay maceralarının hala az sayıda oluşu, Batılı örnekleriyle 

karşılaştırıldığında, önemli bir boşluk olduğunu göstermektedir.  

Uzay gemilerinin dışında düşmanı hipnotize ederek saf dışı bırakan hipnoz 

kollektörü ve beyindeki bilgileri okumaya yarayan saykoprob adlı cihazlar da 

yazarın bilim kurguya dönük hayal gücünün romana katkısıdır.     

Saf bilim kurgu romanlarında görülen tezler Haldun Aydıngün’ün Toso: 

Dağın Ötesi102 adlı romanında da ortaya çıkar. Aydıngün, gelecekteki dünyada, 

                                                 
100 A. g. e., s. 94. 
101 M. Keith Booker, Anne-Marie Thomas, The Science Fiction Handbook, Oxford, John Wiley and  

Sons Publishing, 2009, s. 40-50 
102 Haldun Aydıngün, Toso: Dağın Ötesi, İstanbul, Uçanbalık Yayınları, 2006, bs. 2. 
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uzaylıların gerçekleştirdiği bir felaket sonrasındaki yaşamı kurguladığı eserinde 

bilimsel düşüncenin toplum tarafından algılanışını ele almıştır. Büyük savaş sonrası 

dünyayı anlatan bilim kurgu eserlerinde her olayın sorumlusu insandır. İnsanların 

kendi aralarındaki savaşlar tüm dünyanın yok olmasına neden olmuştur.  Toso: 

Dağın Ötesi’nde ise felaket uzaydan gelmiştir. Romanın sonunda ortaya çıktığı gibi 

uzaylılar dünyada bazı deneyler yapmış ve insan ırkının neredeyse tamamının yok 

olmasına neden olmuşlardır. Roman bu büyük felaket sonrasında hayatta kalmayı 

başarabilen çok az sayıdaki insanın öyküsünü anlatmaktadır.  

Toso adlı kahramanın yaşadığı toplam 15.000 kişiden oluşan şehrin 

yalıtılmış dünyasında başlayan olaylar dış çevrenin keşfi ile devam eder. İnsanların 

ağaca büyük önem verdiği bu şehirde hiç kimse dış dünyaya çıkmamıştır. Bu türden 

çabalar yasak olduğu gibi kimse de bunu istememektedir. İnsanların dış dünyaya 

dair hiçbir merak duymadığı bir ortamda Toso, maceracı kişiliği ile ortaya çıkar ve 

şehrin dışına geziler düzenlemeye başlar. İlk gezilerinde “Ölüm Işığı” ya da “Sarı 

Ateş Topu” denen ve şehri aydınlatmaya yarayan aynalar nedeniyle vücudunun 

birçok yeri yansa da vazgeçmez. Bütün şehir halkı onunla alay ederken, bu 

maceradan haberdar olan saray görevlileri de yasaklarla karşısına çıkarlar.  

Saray desteğini de alan Toso dış dünyada ölü şehirler ve insan iskeletleri 

bulur. Medeniyet bir şekilde bitmiştir. Gördüklerinin resimlerini yapar. Dönüşte 

çevredeki yazılardan adının Krosla olduğunu öğrendiği şehre girer. Bir binada 

Uygarlık Makinesi olduğunu söyleyen bir cihazla onunla konuşur. Makine ona gün 

ve yıllardan bahsedince hiçbir şey anlamaz. 2387 yılını anlatan sesli kayıtlarda 

dünyadaki felakete neden olan değişiklikler anlatılmaktadır. 

Saraydan bir kadınla evlenen Toso maceracı ruhunu kendi çocuklarına da 

aşılar, yaşlandığında onlarla gezilere devam eder ve birçok yeni, ölü şehir bulurlar. 

Roman Toso’nun ilk gezisinden 3072 yıl sonra devam eder. Şeyla adlı bir 

kız Sarno adlı sevgilisine Aziz Toso’dan bahsetmektedir. Toso’nun ilk gezisini 

yaptığı yıl sıfır olarak alınmış ve yeni bir takvim yapılmıştır. Üstün teknolojinin 

hâkim olduğu bir devirde yaşanmaktadır. Şeyla’nın sevgilisi Sarno Leviatron denen 

ve yerden otuz metre yüksekte uçan bir arabayla yolculuk etmektedir.  

Şeyla binlerce yıl önce Tarionluların yaptığı çalışma ile insandaki araştırma 

ve merak hislerinin kaybolduğunu anlatır. İnsanlar iklimler değiştiği halde 

yerlerinden kıpırdamayıp açlıktan ölmüşlerdir. Dünya hem kendi hem de güneşin 

etrafında bir yılda dönmeye başlayınca güneş hep aynı yerde görünmüş. Toso’nun 
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köyü ise dağın gölgesinde kaldığı için diğer insanların akıbetine uğramaktan 

kurtulmuştur.  Dünyada sadece ince bir hat üzerinde üç milyon insan yaşamaktadır.  

Toso’nun genetik yapısında mutasyon olduğu için uzaylıların istediğinden 

farklı şekillenmiştir. Bu nedenle kentlerinde sadece o keşiflere çıkmıştır. Eski 

insanlar tüm medeniyet bilgilerini dayanıklı bilgisayarlara saklamış ve sonraki 

nesiller de bunları kullanmıştır.  

Romanın ilk kısmında bilimsel keşif hevesi yer almaktadır. Romanı bilim 

kurgu eseri yapan temel unsur bilimsel cihazların kullanımından çok bilimin yol 

göstericiliğine olan inançtır. Toso’nun gezileri sırasında tuttuğu kayıtlardan yola 

çıkılarak sarayda yapılan hesaplamalar insanın dünyayı keşfetme aşamalarını 

yansıtmaktadır. Bu kayıtlarla şehre ışık veren ve Sarı Ateş Topu denilen aynaların 

yüksekliği hesaplanır, çevredeki şehirlerin uzaklıkları bulunur.  

Toso keşfetme heyecanıyla tutuşurken Megaron adlı saray görevlileri ise 

asırlar önce neden koyulduğu bilinmeyen bir yasağı savunmakta ve onun gezilerine 

karşı çıkmaktadır. Yasağı neden devam ettirdiklerini kendileri de bilmemektedir. 

Onların, Toso’nun gezilerine karşı çıkması bürokratik zihniyetin romandaki 

yansımasıdır. Gelişmeyi, ilerlemeyi istemeyen eski tabuların devamından yana olan 

bürokrat yapı bugün olduğu gibi geleceğin dünyasında da yerini korumaktadır. 

Onların karşısında ise maceracı insanlar yer almaktadır. Toso’nun gezilerine başta 

karşı çıkan Prens gizli bir merak içerisindedir. Dağın ötesinde neler olduğunu 

öğrenmek için ilk başlarda el altından sonra da açıkça Toso’nun gezilerini destekler.  

Romanın son kısmında Şeyla, Sarno ile konuşurken Toso’dan bahseder, 

onun insalığa katkılarını anlatır; “Aziz Toso tarihimizdeki en büyük insan. Hatta 

tarihimizi başlatan insan. O olmasaydı, şimdiye kadar çoktan yok olup gitmiştik.”103 der. 

Toso’dan “Aziz” diye söz etmektedir. Burada ilginç bir çelişki ortaya çıkar. Toso 

gezilerine başladığında dogmatik inançların duvarıyla karşılaşmış ve bu engeli 

prensin desteğiyle aşmıştır. Toso’nun keşfetme merakı ve bilimsel çabaları 

sayesinde insanlık kapalı kaldığı yerden kurtulmuştur. Ancak aradan binyıllar 

geçtikten sonra Toso’nun kendisi “Aziz” diye anılmaya başlanmıştır. Bilimsel bir 

dünya görüşüne ve Toso’nun bıraktığı mirasa rağmen insanın dogmatik inançları 

yeniden ortaya çıkmıştır.  

                                                 
103 A. g. e., s. 153.  
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Toso’nun, gezileri sırasında vücudunun yanması, aç ve susuz kalması gibi 

büyük sorunlara aldırmadan keşiflerine devam etmesi, medeniyetin gelişmesinin 

önünü açmış, insanlık küçük bir alanda yaşarken dış dünyaya yayılmıştır. Toso, her 

türlü tehlikeye rağmen kendi dünyasındaki tabuları yıkmış ve insanlığın önünü 

açmıştır. Roman, Toso aracılığıyla insandaki bilimsel hevesin hayatı nasıl 

değiştirebileceğini anlatmaktadır. Tek bir kişi ile başlayan araştırma isteği 

dünyadaki tüm yaşamı etkilemiştir.  

Haldun Aydıngün romanında günümüz medeniyetinin yok olması halinde 

bile insanın iç dünyasından gelen kimi dürtülerin hayatı değiştirmeye devam 

edeceğini anlatmaya çalışır. Burada romanın tersten değerlendirilmesi durumunda, 

insani güdülerin yine insanın en büyük düşmanları olabileceği anlaşılmaktadır. 

Bireylerin ve toplumların keşfetme duygusu onları barışçıl bir dünyaya 

götürebilecekken tam tersine düşmanlıklara da sebep olabilecektir.  

Haldun Aydıngün’ün diğer romanı olan Boğaziçi ve Ötesi104 de yine saf 

bilim kurgu romanlarının dünyaya dair duyarlılıklarına örnek olmaktadır.  

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olan Caner adlı gencin garip hayaller 

görmesi, geçmiş ve gelecek arasında gidip gelmesiyle başlayan olaylar Caner’in bir 

mağarada uyanması ile devam eder. Caner elektronik bir kozada kendine gelmiştir. 

Çevresinde de bazı arkadaşlarının uyku kozalarında uyuduğunu fark eder. Tekrar 

uyuduğunda günümüz dünyasında uyanır ve bu dünyadaki Nurten adlı psikolojik 

danışmandan gerçeği öğrenir. Nurten ona şunları söyler: 

 

“… Yirmi üçüncü yüzyılın ortalarında insanlar kitleler halinde ölmeye başlamışlar. 

Tarihte benzeri görülmemiş bir kırım yaşanmış. Dönemin varlıklı kişileri bir takım 

vakıflar oluşturmuşlar. Amaçları, insanlıkla ilgili her şeyi kurtarabilmekmiş. Daha 

doğrusu, kendilerini bu felaketten koruyabilmekmiş. … Bu insanlar yer altında dev 

mağaralar oluşturmuşlar. Bioteknoloji yardımıyla bir dizi tek hücreli canlılar 

yaratmışlar. Bunlar yeryüzündeki tüm kirlenmeyi temizleyecek nitelikteymiş.  

…  

- Kaç yıl gerekiyormuş?  

… 

- Caner, gereken süre tam yüz kırk bin yılmış.”105   

                                                 
104 Haldun Aydıngün, Boğaziçi ve Ötesi, İstanbul, Ve Yayınları, 1999. 
105 A. g. e., s. 68-69.  
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Günümüz dünyası aslında bir makine tarafından şekillendirilmiş bir hayal 

âlemidir. Yaşanan çevre felaketinden sonra hayatta kalan 15.000 kişi bir mağaraya 

sığınmıştır. Mağaradaki uyku kozalarında uyurken yaptıkları makine onlara 

yaşadıkları hissini vermekte, insanlar rüyalarda doğup ölmektedir. Mağaradaki tüm 

işlemler robotlar tarafından yapılmaktadır. Ancak robotları koordine eden makinede 

bazı arızalar başlamıştır. Bu nedenle Caner uyanmıştır. Dış dünyada ise insanların 

çevreyi temizlemek için ürettikleri bakteri, faaliyetine devam etmektedir. Mağarada 

mikrobiyolojik kirlenme hızla artar, 15 bin insandan 4340 kişi kalır. Nurten de 

aslında uyuyanlardan biridir ancak yüzyıllar önce mağaraya giren bir virüs 

nedeniyle ağır bir hastalığa yakalanmış ve ölmek üzereyken makinenin kurucusu 

olan kişi kendi şekillenmiş bilinci yerine onu geçirmiştir. Bu sayede uyku kozasında 

ölmüş olan Nurten hayal dünyasında yaşamaya devam etmiştir.  

Caner’in arkadaşlarından olan Hülya yaşam destek ünitesini açar ve önlerine 

23. yüzyılın şehri çıkar. Ancak kapıdan geçememektedirler. Şerif kapıya yönelince 

elektrik patlamasıyla yaralanır. Robotlar da bozulmaya başladığı için müdahale 

edilmez. Nurten rüya âleminden onlara seslenerek yardım eder ve Şerif tedaviye 

alınır. Bu işleri devlet büyüklerine havale etmek isterler. Ancak başbakan, vekiller 

ve diğer politikacıların hayal olduğunu anlarlar. Makinenin kurucusunun şekillenmiş 

bilinci gelir ve onlara yiyecek verir. Mağaradan dışarıya ancak bir yıl sonra 

çıkabileceklerini söyler. Çünkü geçen yüz binlerce yılda dışarıda öldürücü 

mikropların üremiş olma ihtimali vardır. 

Makinenin kurucusunun ortaya çıkması ancak Nurten’in ölümüne bağlı 

olduğunu için Nurten hayal dünyasında intihar ederek, âşık olduğu Caner ve 

diğerlerinin kurtulmasını sağlamıştır.      

Haldun Aydıngün’ün romanı 1999 yılında yayımlanmıştır. Yaşadığımız 

dünyanın hayal olduğu fikrine dayanan roman aynı konuyu işleyen ve tüm dünyada 

heyecanla karşılanan Matrix filmini andırmaktadır. Matrix de 1999 yılında 

gösterime girmiştir. Yazarın filmden etkilenip etkilenmediği belli olmamakla 

beraber aynı türden bir konuyu başarı ile anlattığı görülmektedir. Burada öne çıkan 

nokta inandırıcılığın sağlanması meselesidir. Yazar bugünün dünyası ile gelecek 

arasında gidip gelen öyküyü bağlarken okuyucunun inanması ve gerekli 

açıklamaların yapılması için Nurten adlı karakteri kullanmıştır. Nurten aslında 

gerçek dünyada yaşayan ancak hayal âlemini tercih eden bir kişilik olarak her iki 
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taraf hakkında da bilgiye sahiptir. Caner’in bilmek istediklerini o anlatır. Böylece 

yazar iki dünya arasındaki ilişkinin çözümünü okuyucuya bırakmak yerine Nurten 

aracılığıyla açıklamış olur.  

 Matrix filminde insanlar, makineler tarafından enerji kaynağı olarak 

kullanılırken Boğaziçi ve Ötesi romanında her şeyin kaynağı insandır. Çevreyi 

kirleterek dünyayı yaşanmaz hale getiren de, bu ortamdan kaçmak için dev bir 

makine inşa edenler de yine insanlardır. Temel çelişki, Matrix’te makinelerle 

insanlar arasında iken, Boğaziçi ve Ötesi’nde insanın kendisiyledir. Teknolojik 

imkânları kullanarak tüketimi arttıran ve dünyayı yaşanmaz hale getiren insan yine 

teknolojiye sığınmış ve teknolojinin ürettiği hayallerle yaşamayı seçmiştir. Hayal 

dünyası o kadar gerçekçi ve güzeldir ki mağarada uyanan insanlar gerçekliğin gri 

dünyasından kaçmak isterler. Makinenin çalışmasından bir süre sonra insanlar 

uyanmış ancak gerçek dünyayı beğenmedikleri için makineyi kendilerini bir daha 

uyandırmayacak şekilde programlamış ve tekrar uyumuşlardır. Bu durum makinede 

arızalar başlayıncaya kadar devam etmiştir.  

Haldun Aydıngün bu roman aracılığıyla günümüz insanının dünyaya bakışını 

da eleştirmiştir. Yazar, insanların gerçek sorunlar yerine hayali olanlarla uğraştığı 

dünyaya karşı çıkmaktadır. Makineye benzeyen bir sistem tarafından üretilen ve 

günlük hayatta bir sorun olarak toplumun önüne konulan sorunlar aslında 

gerçeklikle uyuşmamaktadır. Baudrillard’ın, önceki bölümlerde bahsettiğimiz, üst-

gerçeklik düşüncesi tam da böyle bir toplumsal yaşama denk düşmektedir. 

Baudrillard, bireylerin yeni teknolojik dünyada yaşarken üst gerçeklik duygusuna 

kapıldıklarını ve asıl gerçeğin sınırlarının, onlar için belirsizleştiğini ifade etmiştir. 

Boğaziçi ve Ötesi’nde de bireyler, makinenin ürettiği gerçekliği “asıl” olarak kabul 

etmiş, yanılsamanın farkına vardıklarında da sonradan üretilmiş olan bu hayali 

dünyayı gerçeğine tercih etmişlerdir.   

Haldun Aydıngün’ün romanı toplumsal yaşama dair çıkarımlarla yüklü bir 

eser olarak bilim kurgu edebiyatının önemli örneklerinden biridir. Bu nedenle, eser, 

bilim kurgunun düşünsel zenginliğinin ve derinliğinin önemli örneklerinden biri 

olarak anılmayı hak etmektedir. 

3. Yabancı Yaratıklarla İlgili Bilim Kurgu 

Batılı bilim kurgu edebiyatında en çok üretim yapılan alt gruplardan biri de 

“Yabancı Yaratıklar” (Aliens) türüdür. Türk bilim kurgu romanında bu türün 
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şimdiye kadarki tek temsilcisi Özlem Alpin Kurdoğlu’dur. Son Cephede Şafak ve 

Yüreğin Zafere Çağrısı adlı eserleri ile bu türün ilk örneklerini veren Kurdoğlu 

ayrıca yabancı bilim kurgu edebiyatı ile de yarışmıştır.  

1992 yılında sinemada gösterime giren Alien 3 adlı filmin sonunda filmin 

başrolündeki Teğmen Ripley adlı kadın karakter ölmüştür. Film serisinin tüm 

dünyadaki hayranları bu sonu beğenmeyerek Ripley’in yaşama döndüğü alternatif 

senaryolar üretmişlerdir. Bu kişilerden biri olan Özlem Alpin de Teğmen Ripley’in 

gelecekte yaşadığı yeni bir macera yazmıştır. Son Cephede Şafak106 adını verdiği bu 

macerada Dawne gezegeni sakinleri böcek istilasıyla karşılaşmış, bununla ilgili 

araştırma yaparken geçmişte bu mücadeleyi en iyi yapan kişi olan Teğmen 

Ripley’den haberdar olmuşlardır. Geçmişe yolculuk yapan Dawnianlar Teğmen 

Ripley’i son macerada böceklerin saldırısına uğradığı sırada ışınlayarak 280 yıl 

ileriye çekmişlerdir.  

1997 yılında sinemada gösterime giren Alien Resurrection adlı filmde ise 

Teğmen Ripley, ölü vücudundaki DNA’ların klonlanması yoluyla yaşama devam 

eder. Teğmen Ripley’in bu filmde yaşadığı tarih ise önceki maceradan 200 yıl 

sonrasıdır.  

Yazar tüm dünyada ortaya çıkan bilim kurgu yarışına kendi orijinal görüşleri 

ile katılmıştır. Bilim kurgu edebiyatının geç bir tarihte yazılmaya başlanmasına 

rağmen bu türden bir adım, genel anlamda Türk popüler edebiyatı açısından 

önemlidir.  

Teğmen Ripley’in ışınlandığı Dawne gezegenindeki yaşama her anlamda 

bilimin hâkim olduğu, uyumlu bir toplum yapısının kurulduğu görülmektedir. 

Çevresindeki birçok gezegen de aynı biçimde uzay teknolojisi ile donatılmıştır. 

Dawne’da tüm işler robotlar tarafından yapılmakta, ayrıca insanlar, hücrelerin 

laboratuvar ortamında döllenmesi yoluyla üremektedir.  

Dawne’nin bulunduğu uzay kısmında 425 bin gezegenden oluşan 

İmparatorluk ile Dawne’nin de içinde olduğu 8 milyon gezegenden oluşan Bulut 

Takımı adlı iki devlet vardır. 

Ripley’le birlikte Hicks, Newt ve Bishop adlı insansı robot da kurtarılmıştır. 

Hicks ve Ripley’in hücreleri yapay döllenme yöntemi ile birleştirilir ve dokuz ay 

                                                 
106 Özlem Alpin Kurdoğlu, Son Cephede Şafak, İstanbul, Us Kitapları, 2000. 
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sonra bebek olur. Çocuğa kız olmasına rağmen Jake Logan adı verilir. Dawne 

gezegeninde isimlerde kız erkek ayrımı yoktur. Aradan yedi yıl geçer. 

Dawne gezegeni yakınındaki Nercenis gezegeninde böceklere rastlanması 

üzerine Ripley ve diğerleri oraya giderek böcekleri durdurur ve hayatta kalan 

insanları kurtarırlar. Böceklerle mücadele Dawne gezegeninde devam eder.  

Nouran adlı gezegenden imdat çağrısı alınır. Bu gezegenin kendi güneşi 

olmadığı için uzaydaki bir galaktik lensle aydınlanmaktadır. Ripley ve ekibi 

gezegende böcekleri ararken bir anda kendilerini kaybederler. Nouran’da yaşayan ve 

kendilerine Adia’nın Çocukları diyen canlılar insanlara güvenmemektedirler. Bu 

nedenle onların gözlerine bakıp tüm sinir sistemini sarsan dalgalar göndererek 

bayıltmışlardır. Bu dalgalara “weihano” adı verilmektedir.  Ancak bu güçleri 

böceklere karşı işe yaramayınca insanlardan yardım istemişlerdir. Adia’nın 

Çocukları insanların iyi niyetli olduğunu anlar. Onlarla işbirliği yaparak böcekleri 

öldürürler.  

Roman sürekli olarak yıllarca sonrasına yapılan atlamalarla ilerler. Uzun 

yıllar sonra Jake Logan büyümüş ve “curie” adı verilen askerlere katılmıştır.  

Jake Logan, Raini Trevon adlı romancıya Dawne ve Zaccum gezegenleri 

arasındaki savaşın nedenlerini anlatır. Equidnus sistemindeki sermaye sahipleri 

Equidnus 36 gezegeninde yaptıkları genetik çalışmaları Zaccum gezegeninde hayata 

geçirirler. Ayrıca Equidnus 27 adlı gezegenin psikolojik koşullandırma 

yeteneklerinden faydalanarak Zaccum gezegenini Dawne’ye düşman ederler. Tarım 

toplumu olan Zaccum silahlanıp Dawne ile savaşa girer.  

Dawnianlar Zaccum’a giderek onları etkileyen virüsü yok edecek bir ilaç 

kullanırlar. Böylece Zaccum eski haline döner. Ama bu sefer de böceklerin istilasına 

uğrar. Gezegeni giderek böcekleri ararlar. Dedektör robotların rehberliği ile 

çoğunluğu yok edilmiş olan bir kasabadan 17 kişiyi kurtarır ve Kraliçe böceği 

öldürürler.  

Yabancı yaratıklarla mücadelenin anlatıldığı bilim kurgu türünde, insanların 

daha önce tanık olmadığı ve özellikle de insana düşman yaratıklar konu 

edilmektedir. Son Cephede Şafak romanında da böcek diye tarif edilen dev 

yaratıkların saldırısı temel alınmıştır. Ağızlarından asit salgılayan, damarlarında kan 

yerine asit dolaşan bu canavarlar insan uygarlığını kendi üremeleri için kullanmak 

istemektedirler.  
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Yabancı yaratıklarla savaşı anlatan romanlarda temel çelişki, insanlarla diğer 

canlıların var olma istekleri arasındadır. Bu çatışma ortamı hem bir iktidar hem de 

hayatta kalma mücadelesinin bir ürünüdür. Bir iktidar mücadelesidir çünkü insan 

binyıllar boyunca yaşadığı dünyada karşılaştığı her güçlüğü yenmiş ve hemen her 

canlıyı dize getirmiştir. Gözle görülmeyen canlılarla mücadelesi ise devam 

etmektedir. Modernizm düşüncesinde insan, evrenin merkezi olarak kabul edilmiş 

ve insanın tüm doğaya hâkim olması büyük bir ideal olarak sunulmuştur. Doğanın 

efendisi olmak isteyen insan, bilim ve teknoloji yoluyla bu amacına her geçen gün 

daha çok yaklaşmıştır. Bu düşünceye göre insanın önündeki her engel yok edilmek 

zorundadır. Modernizm katı gerçekçiliği, insanın bu mücadelede her türlü silahı 

kullanmasını onaylamaktadır. Dünya dışından gelen, insana yabancı olan canavarlar 

ise bu iktidar hedefinin önündeki engellerdir. Bu canavarlar kendi yaşam alanlarını 

genişletmek, soyunu devam ettirmek isterken insanla güç çatışmasına girmiştir. 

Yüzyıllardır modernizmin hedeflediği iktidara ortak olmak istemektedirler bu 

nedenle yok edilmelidirler. Bu yanıyla canavarlarla mücadele insanın doğaya 

hâkimiyet mücadelesidir ve modernist bir yaklaşımdır. Bilim kurgu türünün bilimsel 

olanı bu kadar öne çıkarmasının arkasında da bu modernist anlayış vardır. Bilim 

kurgu eserlerinin büyük kısmı bu anlamda ideolojik metinlerdir.  

Bilim kurgunun modernist ideolojisinde tanrısal kavramlar, tabiat üstü 

varlıklar yer almaz. Bilim kurgu romanlarında temel amaç, bilimin gerçekliğinin, 

meşruluğunun ve geçerliliğinin ispatlanması ve bilim dışı olanların çürütülmesidir. 

Bilim kurgu eserler aracılığıyla bilimin her şeye üstün olduğu ortaya konmaya 

çalışılır. Modernist bakışa göre günümüzde açıklanamayan birçok tabiat üstü durum 

vardır ancak gelecekte, bilim, tüm bu soruların cevabını verebilecek bir güce 

erişecektir. Bilimin bugün kimi konularda güçsüz olması gelecekte bu sorunları 

aşamayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle bilim kurgu romanların büyük 

çoğunluğu bugünden sonraki bir tarihi, genellikle de birkaç yüzyıl sonrayı 

anlatmaya çalışır. Geleceğe dair yapılan spekülasyonlar bilim kurgu için 

vazgeçilmezdir. Bugün birçok konuda yetersiz kalan bilimin gelecekte her sorunun 

üstesinden geleceği iddiası ispata gerek duymadan düşüncelerin ortaya konmasını 

sağlamaktadır.  

Bilim kurgunun ideolojik iktidar mücadelesine ayrıca günlük siyasetin 

etkileri de eklenmelidir. Devrin siyasi anlayışlarının ve yazarın ideolojik 

tercihlerinin de bilim kurgunun ideolojik arka planının oluşumuna katkı sağladığına 
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yukarıda değinilmişti. Yabancı yaratıklarla savaşın anlatıldığı bilim kurgu 

eserlerinin pek bilinmeyen yönü soğuk savaş etkilerini taşımasıdır. İkinci Dünya 

Savaşı bittikten sonra başlayan Soğuk Savaş devrinde ABD ve Sovyetler Birliği’nin 

oluşturduğu ikili dünya düzeni bilim kurgu eserlerde de kendini göstermiştir. 

ABD’de Senatör Joseph McCarthy tarafından başlatılan ve 1940’ların sonundan 

1950’lerin sonuna kadar hakim olan ideolojik ortam, Soğuk Savaş’ın  en tartışmalı 

dönemlerinden biridir. Sonradan "McCarthyism" denilen ideolojik yaklaşım 

nedeniyle birçok ABD vatandaşı komünist olmakla suçlanmış ve hapse atılmıştır. 

Bu dönemde McCarthy düşüncesine destek sağlamak amacıyla devlet bürolarına 

komünistleri temsilen çirkin canavar resimleri asılmıştır. Sovyet yanlısı olanların 

ABD’lileri yok etmek isteyen canavarlar olarak resmedilmesi, toplumda komünistler 

hakkında belirli bir imaj oluşturmuştur. Kan dökücü, insanlığın, daha açık deyimle 

ABD’nin düşmanı olan bu canavar imajı daha sonra kültürel ürünlerde de kendisini 

göstermiştir. Özellikle sinema ve edebiyatta bu türden çok sayıda eser ortaya 

konmuştur. Bilim kurgu romanları da yabancı yaratık imajının bu güçlü etkisinden 

yararlanmış, tehdit altındaki insanlığın kurtuluş mücadelesini anlatmıştır. Bu yöntem 

tarih boyunca birçok devirde temel insani psikolojinin bir yansıması olarak çok 

başarılı olmuştur.  “Bizden olanlar” ile “bizden olmayan, düşmanlar” ayrımı politik 

alanda olduğu gibi bilim kurgu edebiyatında da kendine geniş yer bulmuştur.107*  

İnsanlarla diğer canlılar arasındaki mücadele bir yandan da tüm canlılarda 

temel bir güdü olan hayatta kalma isteğine dayanmaktadır. İnsan yaşamını 

sürdürebilmek için kendine ait olan alanı sürekli olarak genişletmek peşindedir. 

Fakat asıl sorun farklı canlılarda da aynı güdünün varlığıdır. Romandaki böcekler 

varlıklarını sürdürebilmek için her yolu denerler. Bir uzay gemisi ile bir gezegene 

giderler ancak orası kendi türleri için yaşanmaz hale gelince yine insanları 
                                                 
107 M. Keith Booker aşağıda künyesi verilen kitabında Soğuk Savaş’ın hız kazandığı 1950’li yıllarda  

üretilen bilim kurgu film ve kitaplarında ele alınan yabancı yaratıkların “Üçüncü dünyadan 
gelen kötü adamlar”la eşleştirildiğini belirtir. Booker’a göre yabancı yaratıklar, Sovyet 
yayılmacılığından korkan siyasal güçlerin histerisini ve tedirginliğini ifade etmektedir. M. 
Keith Booker, Monsters, Mushroom Clouds, and the Cold War: American Science 
Fiction and the Roots of Postmodernism, 1946-1964, Westport, Connecticut- London, 
Greenwood Pres, 2001, s. 6-10.  
Soğuk Savaş ve bilim kurgu ilişkisine dair ayrıca bknz.:Mark Jancovich, Rational Fears: 
American Horror in the 1950s, Manchester, Manchester University Press, 1996, s. 14-18.   

* Aynı dönemde, doğrudan politik amaçları olmasa da, birçok yazar, Amerikan tüketim kültürünü ve  
genel olarak yaşam tarzına yönelik eleştirilerini bilim kurgu türündeki eserlerle ifade ederek 
McCarthyism’in hışmından kurtulmaya çalışmıştır. Mustafa Yelkenli, Öteki Dünyalı: 
Bilimkurgu Dünyasına Gizemli Bir Yolculuk, İstanbul, Çiviyazıları Yay., 2000, s. 30. 
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kullanarak başka yerlere ulaşmaya çalışırlar. Böcekler veya diğer yabancı canlılar 

hep saldırgan taraf olarak gösterilirler. Onlar dışarıdan gelmiş ve insanı yok etmeye 

çalışmışlardır. Masum olan insan ise kendini savunmak, hayatta kalabilmek için 

böcekleri yok etmek zorundadır.  

Yazar romanında birçok bilimsel teknolojik malzeme kullanır. Işınlanma 

eyleminin kendisi zaten tek başına üstün bir teknolojinin ürünüdür. Çevredeki hiçbir 

gezegende olmayan bu teknolojiden sadece Dawnianların haberi vardır. Ayrıca 

böceklere karşı kullanılan çift fazlı silahlar, uzay gemileri, lazer çakıları, azot 

bombaları bu bilim kurgu atmosferini beslemektedir. Zaccum gezegeninde yaşayan 

ve suyu iyonize ederek elektrik üretimi yapan balıklar da romanda benzer bir etki 

yaratırlar. 

Romanın bilim kurgu yönü çok güçlü olmakla birlikte bir romandan 

beklenen bütünlük konusunda zaafları olduğu görülmektedir. Romanın başında 

Dawne’a gelen Teğmen Ripley bir süre farklı gezegenlerde böceklerle mücadele 

eder. Ancak romanın ortalarından itibaren temel kişilik olan Ripley’in yerini kızı 

Jake Logan alır. Logan romana girdiğinde başka olayları da beraberinde taşır.  

Logan öncelikle Dawne gezegeninde uyuşturucu satanlarla kavga eder. 

Ardından uyuşturucu ile mücadele ederken bindiği bir gemideki kadın hâkimiyetiyle 

karşılaşır. Kadınların yönetimindeki bu filoda erkekler kullanıldıktan sonra 

öldürülmektedir. Onlarla mücadele eden ve bir gemi dolusu yolcuyu ellerinden 

kurtaran Logan, daha sonra bir roman yazarı olan Trevon’a geçmişte yaşanan 

Zaccum gezegeni ile Dawne arasındaki savaşı ayrıntılarıyla anlatır. 

 Romanın ilk ve ikinci bölümlerinin farklı karakterlerin ağırlığı altında 

olması kahraman yaratma ve bunu okuyucuya kabul ettirme konularında yazarın 

gösterdiği kararsızlığın örneğidir. Ayrıca romana ilhamını veren böceklerin 

sahneden çekilerek başka konuların öne çıkması romanın parçalı bir yapıya 

kavuşmasına neden olmuştur. Tüm romanlarda olduğu gibi popüler eserlerde de 

konu bütünlüğü okuyucu için en önemli unsurlardandır. Sürekli olarak farklı 

konuların romana yansıması eserdeki gerilimin yeterince kullanılamadan 

kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Özlem Alpin’in ortaya koyduğu parçalı yapı ve 

konular arasındaki geçişlerin hızlı olması, bilim kurgu türündeki bir eserin çizmeye 

çalıştığı ileriye dönük yaşam manzarasının da parçalı olmasına yol açmaktadır. Bu 

nedenle romandaki geleceğin dünyası yeterince somutlaşamamaktadır. 
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Romanın devamı niteliğinde olan Yüreğin Zafere Çağrısı108 ise okuyucunun 

önüne çok daha bütünlüklü bir gelecek resmi çizer. Bu maceranın tamamında 

Dawne sakinleri, General Vebbat Sinnon’un hırslarıyla mücadele etmekte ve 

sonunda onu yenerek gezegenlerini kurtarmaktadır.  

General Vebbat Sinnon, Equidnus 12 adlı gezegenin yöneticisidir. Kendisine 

özel bir ordu kurmak için çalışmaktadır. Bu amaçla galaksinin her yanına ajanlar 

gönderir ve 8 milyon gezegenden işine yarayacak insanları tespit ettirerek bunların 

klonlarını üretir.  

Dawne’a bağlı olan Frontier adlı gemi peşindeki Arha bulutlarından 

kaçarken hiper uzaya çıkar. Bu kaçış sırasında Sinnon’un gemileri Frontier’i 

ablukaya alır. Daha sonra da tüm subayları tutuklayıp gemiye el koyarlar. Dawnian 

gemileri Frontier’i kurtarmak için yola çıkar. Shile gezegeni yakınlarında Sinnon’un 

gemileri ile karşı karşıya gelirler. Sinnon’un askerlerinden olan General Mersinus 

Dawnianları durdurmak için Adia’nın çocuklarını kullanmayı teklif eder. Mersinus, 

esir ettikleri bir Dawnianı onlarla tanıştırıp güvenlerini kazanmayı planlar. Bu 

aşamadan sonra Adia’nın Çocuklarının gücünü yine Dawnianlara karşı 

kullanacaklardır. Frontier askerlerine işkence ederek Binbaşı Logan’ı bu işi kabule 

zorlarlar. 

Logan ve klonu olan Karalee Adialıların gezegeni olan Nouran’a giderler. 

Bu sırada Frontier’in kaptanı Lajoy ise esir tutulduğu gemiden kaçar ve Frontier’i 

kurtarır.  

Jake, Adia’nın çocukları ile anlaşır ve onların beyin güçlerinin yardımıyla 

Sinnon’un gemi ve personelini ele geçirerek Gezegenler Birliği’ne teslim ederler. 

Ancak Sinnon vazgeçmez ve Odiar gezegeninde onlara bir tuzak kurar.  

Frontier ekibi gezegene vardığında sadece harabelerle karşılaşır. Sinnon’un 

askerler onları gazla bayıltarak ele geçirir. Daha sonra beyin sinyallerini görüntüye 

çevirirler. Sinnon, Dawnianların zamanda yolculuk yaptığını öğrenir. Bu bilgileri 

kendi gezegenine aktarmak ister. Ancak Dawne’daki zaman üssünün bilgisayarı 

LANCET Sinnon’un uydusunu yok eder. Daha sonra Kaptan Rip’in gemisinin 

yardımıyla Sinnon ve adamları yakalanır. General Sinnon’un keşfettiği, zamanda 

yolculuk teknolojisinin de gizli kalmasını sağlarlar.  

                                                 
108 Özlem Alpin Kurdoğlu, Yüreğin Zafere Çağrısı, İstanbul, İm Yayınları, 2003. 
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Yüreğin Zafere Çağrısı romanının felsefi alt yapısında ise teknoloji ve 

barışcıl yaşamın birlikteliği vardır. Dawnianlar kendilerine zarar verilmedikçe silah 

kullanmayan bir topluluktur. Ellerindeki en büyük silah olan ve kimsenin elde 

edemediği zaman makinesini asla kendi çıkarları için kullanmazlar. Sadece bugün 

halledilemeyen bir sorun olduğunda geçmişe döner ve sorunların kaynağını 

araştırırlar. 

Dawne gezegeni sakinleri, barışçıl duruşlarıyla çevrelerindeki gezegenlerden 

ayrılır. Eserin kendisi de bu yönüyle bilim kurgu türünün uzayda geçen örnekleri 

içinde kullanılan bazı formülleri hayata geçirir. Uzay maceralarının büyük kısmında 

kötü insanlar, teknolojiyi daha fazla güç ve uzayda yayılmak için kullanırlar. Uzay 

gibi büyük bir yer bile kötülerin açgözlülüğünü doyuramaz. Onlar, mutlak, tanrısal 

güç peşindedirler. Karşılarında insan veya başka bir canlının güç sahibi olmasına 

katlanamazlar. Bu nedenle karşılarına çıkan her şeyi yok etmek isterler. Onların 

karşısında yer alan ve güvenlik içinde, barışçıl bir yaşamdan daha fazlasını 

istemeyen insanlar ise istemeden kendilerini bir savaşın içinde bulurlar. Sonuçta 

kahramanca ve fedakârane bir savaştan başka seçenekleri kalmaz.  

Dawnianlar da tüm gezegenlerle barışçıl bir ilişki yürütmek isterlerken 

General Sinnon’un hırsı nedeniyle savaşmak zorunda kalırlar. Kendi gezegenlerinde 

birbirlerine zarar vermeden yaşayan Dawnianlar ayrıca diğer gezegenlerdeki çevre 

sorunlarına ve sosyal problemlere müdahale etmekte, bu sorunları da yine barışçıl 

yollardan çözmeye çalışmaktadırlar. Bu sırada Dawne’ın da içinde olduğu kırk bir 

üyeli Gezegenler Birliği’ni yöneten aç gözlü sermayedarlarla ve daha fazla güç 

peşindeki politikacılarla mücadele ederler. Dawne, insani bir uzay yaşamı peşinde 

koşan insanların gezegenidir. Roman bu yanıyla günümüz dünyasına da 

göndermeler yapmaktadır. Günümüz dünyasının da temel sorunları Gezegenler 

Birliği’nde yaşananlarla aynıdır. Hırslı politikacılar ve daha fazla kazanç için 

çevreye zarar vermekten çekinmeyen sermayedarlar, karşılarında barışçıl ve çevreci 

insanları bulmaktadır.  

Jake Logan’ın kendi klonu olan ve General Sinnon tarafından yönlendirilen 

Karalee adlı askere yaklaşımı Dawnianların barışçıl stratejisinin bireysel ilişkilere 

yansımasıdır. Karalee çok sert, her an öldürmeye hazır bir asker olarak Jake Logan’ı 

tutsak alır ve Nouran gezegenine gider. Burada Jake sadece konuşarak Karalee’nin 

içindeki insani yanı ortaya çıkarmaya çalışır. Karalee kendini Jake’ten üstün 

görmektedir. Jake çabaları sonucu başarılı olur ancak bunun karşılığında Karalee 
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kötücül güçlerin temsilcisi olan Sinnon tarafından öldürülür. Karalee geçmişteki 

yaptıklarının cezasını hayatını kaybederek ödemiştir.  

Yüreğin Zafere Çağrısı’nın bir başka yönü ise Türkçe ve Türkçeye benzer 

kelimelerin sıklıkla kullanılmasıdır. Bu tavrın rastlantı olmadığı, yazarın ön 

sözünden anlaşılmaktadır. Nouran, Sinnon, Harun, Mersinus gibi kelimelerin 

kullanılması bilim kurgu türünün yerlileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Tamamen Batılı kelimelerin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek öykünmeci yaklaşım 

bu şekilde bertaraf edilmiştir.  

  

4. Sosyal Bilim Kurgu 

1960’lı yıllarda sosyal bilimlerin önem kazanmasıyla birlikte dünya bilim 

kurgu edebiyatında yeni konular işlenmeye başlamıştır. Daha önceki dönemde fen 

bilimlerinin öncülüğündeki teknolojik gelişmeler bilim kurgu edebiyatını 

şekillendirirken, bu tarihlerde postmodernizmin de etkisiyle sosyal bilimler her 

alanda önem kazanmış ve bu durum bilim kurguya da yansımıştır.  

Bilim kurgunun bu tavrı aynı yıllarda ortaya çıkan Yeni Dalga akımı ile 

güçlenmiştir. Bu akım,  “daha edebi olma iddiasındadır ve sosyoloji ya da psikoloji 

gibi daha “yumuşak” veya “insan” bilimlerine yönelmiştir. 1964 1970 arasında 

İngiliz “New Worlds” adlı dergi aracılığıyla kurumlaşmıştır.”109     

Bilim kurgu türü Türk edebiyatında yeni olmasına rağmen dünyadaki bu 

gelişmelere cevap verebilecek örnekler ortaya koymaya başlamıştır. Bilim kurgunun 

alt türlerine ait örneklerin yazılması da bu hızlı gelişimi ortaya koymaktadır. 

Gündüz Öğüt’ün Şafağı Getirenler110 adlı romanı “Sosyal Bilim Kurgu” akımı 

içinde yer alan psikolojik bilim kurgu türündeki bir eser olarak bu gelişmenin 

önemli örneklerindendir.  

Şafağı Getirenler psikoloji bilimi içindeki çekişmelerden yola çıkarak 

yerleşik bilimsel kavrayışın tartışıldığı bir romandır. Romanda hastalarını tedavi 

etmek için geleneksel yöntemlerden farklı teknikleri deneyen psikolog Jim 

Freedman’ın başından geçenler anlatılmaktadır. Jim, hastalarının, var olan 

yöntemlerle iyileşmediğini hatta hastalıkların yeniden ortaya çıktığını fark ettiğinde 

yeni bir yol dener ve onların geçmiş yaşamlarına ulaşmaya çalışır. Bir tür 

                                                 
109 Christopher Pawling, (ed.): Popular Fiction and Social Change, Hong Kong, Macmillan Pub.  

Ltd. 1985, s. 28. 
110 Gündüz Öğüt, Şafağı Getirenler, İzmir, Ege Meta Yayınları, 2000 
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reenkarnasyon fikrine dayanan bu yöntemde hastalar hipnoz seanslarında eski 

yaşamlarına döndürülür. Lorna adlı hastası üzerinde bu yöntemi deneyerek 

beklenmedik sonuçlara ulaşan Jim psikoloji çevrelerinin tepkisini çeker.  

Jim ayrıca kütüphanede iki yıldır araştırma yapmakta hipnozla ilgili belgeleri 

incelemektedir. Bir gün yine tarama yaparken elindeki liste üzerindeki bir satırda 

kolu kasılır hareket edemez. Elindeki kalem “Doktor Lee Fisher’ın Raporu” adlı bir 

belge üzerinde kalmıştır. Ertesi gün bu belgeyi ister, arşivden çıkarılması gerektiği 

ve sonra alabileceği bildirilir. 

Daha sonra edindiği belgede Dr. Lee’nin Geçmiş Yaşam Terapileri 

uyguladığı belirtilmekte ve araştırma sonuçları verilmektedir. Ancak belgenin 

sonunda Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın bir yazısı vardır. Bakanlık geçmiş 

yaşamlarla ilgili çalışmaların var olan tüm kamusal ve dinsel düzenleri yok 

edeceğini ileri sürerek belgenin yasaklanmasına karar vermiştir. Daha sonra bu 

belge ve kendisine yardımcı olan memur ortadan kaybolur.  

Jim’in Türk dili uzmanı olan yakın arkadaşı Yasemin bir gün bir sempozyum 

için başka şehre gider. Tesadüfen Dr. Lee ile karşılaşır. Dr. Lee, Jim’in çalışmalarını 

öğrenince ona doğru yolda olduğunu ve kendisiyle görüşmek istediğini belirten bir 

mektup göndermiştir.  

Jim ve Yasemin, Dr. Lee’nin yaşadığı şehre giderler. Dr. Lee, Jim’e 

dünyanın büyük bir değişim geçirmek üzere olduğunu söyler. Dünyanın farklı 

yerlerinde insanlar geçmiş yaşam deneyleri yapmaktayken hükümetler bu kişilerin 

çalışmalarını engellemişlerdir. Bu baskılara karşı bilim adamları örgütlenerek 

kendileri gibi düşünenlerin daha rahat çalışabilecekleri ortamlar yaratmaya 

başlamışlardır. Dünya üzerinde yüzden fazla merkez kurulmuştur. Sevgi barış ve 

kardeşlik içinde yaşanacak bir dünya için hazırlıklar yapılmaktadır. Ayrıca Lorna 

sayesinde kozmik Yüce Bilgi’nin Türkiye’de olduğunu da öğrenmişlerdir. Dr. Lee 

herkesin şafağı getirenlere yardımcı olması gerektiğine yönelik çağrısı ile roman 

biter.  

Jim’in yaptığı çalışmaların karşısındaki en büyük engel kendi 

meslektaşlarının tepkileridir. Meslek odasının son toplantısında bir tanıdığı ona 

şunları söyler:  

  

“Bu bir meslek Jim, bu bir iş. Sen elinden geleni yap yeter. Hastalarınla konuş, 

onlara gerekli terapileri uygula, baktın ki başa çıkamıyorsun, al reçete kağıdını eline 
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ve gerekli ilaçları yaz. Ve saatine bak, muayene süresinin sonlarına geldiğini 

gördüğün anda bir vesileyle bir dahaki seansa gelmesini telkin edip sıradaki hastanı 

içeri al. Bu işin düzeni böyle kurulmuş, böyle gidiyor. Hastalarınla gereğinden fazla 

ilgilenme. Yarım saat yeterli. Sen saatlerce uğraşıyorsun, bu doğru değil. Bunu ne 

sen ne de bir başkası değiştiremez. Bu arada, yeri gelmişken şu ipnozla da fazla 

uğraşmasan iyi edersin. Bu işlerle fazla uğraşırsan zamanla tedavi edecek insan 

bulmakta güçlük çekebilirsin…”111 

 

Jim’in karşılaştığı durum post modern düşünürlerden Foucault’un 

modernizme dair suçlamalarıyla örtüşmektedir. Foucault, modernizmin beraberinde 

getirdiği bilimsel anlayışın sınırlayıcı, kesin kategorilere dayanan yönüne vurgu 

yapmıştır. Deliliğin, cinselliğin ve hapishanenin tarihlerini anlattığı eserlerinde 

modernist bilimin doğal olanı sınıflandırarak yeni dogmalar yarattığını öne 

sürmüştür. Modernist bilim kendi önerdiklerinin dışında olan her kişi ve düşünceyi 

deli, anormal, sapkın olarak nitelendirerek kendinden önceki dinsel dünya 

görüşünün hatalarını tekrarlamıştır.  

Jim Freedman da benzer bir durumla yüzleşir. Geleneksel yöntemleri 

savunan çevreler, Jim’den sadece hastalara önceden belirlenmiş reçeteleri yazıp 

gerisine karışmamasını, bu yolla para kazanmaya devam etmesini isterler. Böylece 

hastalıklar iyileştirilmeden devam edecek ve bu işle uğraşan herkes para kazanmayı 

sürdürecektir. Burada önemli olan hastalığın tedavisi değil mevcut hasta halinin 

devam etmesidir. Buna yönelik olarak kurulmuş olan “pazar”, yeni bilimsel 

görüşlerin yıkıcılığından kendini korumaktadır. Jim arkadaşlarının sözünü 

dinlemediğinde meslek odasından uyarı alır ve sonra da doktorluk sertifikası iptal 

edilir.  

Çalışmalarına devam eden Jim sonunda verili sisteme karşı çıkan insanlarla 

görüşme imkânı kazanır. Dr. Lee Fisher onunla temasa geçerek dünya üzerinde var 

olan bilimsel sisteme karşı çıkan pek çok bilim adamı olduğunu söyler. Bu kişiler 

bilimsel bilginin para karşılığı satılmasına itiraz etmektedirler. Bu itirazlar önceleri 

hükümetler ve bilim çevrelerince bastırılmış olsa da artık zihinsel bir değişimin 

eşiğine gelinmiştir. Dr. Lee kendi bakışını Jim’e şöyle anlatır: 

 

                                                 
111 A. g. e., s. 11.  
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“… Ama milyonlarca insan, bakışlarının merkezine kendi derinindeki içsel istekleri 

koymak yerine toplumun empoze ettiği şeyleri koymayı ve bunlarla yaşamlarını 

sürdürmeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden her alanda büyük bir tıkanıklık yaşanıyor. 

Elimizdeki bilgiler belki teknolojik anlamda bizleri bir noktaya götürüyor, ama ya 

içsel gelişimimiz… Ya yaşamın bizler tarafından görülmeyi, anlaşılmayı bekleyen 

gerçeklikleri? Eğer geleneksel yollarla yetinemiyorsanız, karşınıza bir yığın 

engeller çıkıyor. İnsanlar adeta büyük bir konsensüsün etrafından anlaşmaya varmış 

gibiler. Kimse bu sınırların dışına çıkmamalı. Çıkanlar, kestirmeden yola 

getirilmeli. Gelmeyenler ise pasifize edilmeli. Ama bu bana pek uzun ömürlü 

görünmüyor.” 112 

 

Dr. Lee’nin anlattıkları modern kapitalist sistemde bilimin sadece para eden 

bir araç olarak görülmesine karşı gelişen görüşlerin bir ifadesidir. Bilim, modern 

çağda ancak para ettiği ölçüde değerlidir. Son iki yüzyılda fen bilimlerindeki hızlı 

gelişim bu alanları önemli hale getirmişken, 20. yüzyılın ortalarında sosyal 

bilimlerdeki gelişmeler kapitalist dikkatleri üzerine çekmiş ve yeni sektörler 

oluşmuştur. Dr. Lee ve arkadaşlarının çeşitli hükümetlerden baskı görmelerinin 

nedeni de bu sektöre darbe vuracak çalışmalarıdır.  

Bilginin satılmaması talebi de sistemi derinden sarsacak bir düşüncedir ve bu 

nedenle baskıya maruz kalmaktadır. Postmodernizme göre bilgi, modernizmle 

birlikte özerk bir alanda üretilmeye başlanmış ve belirli çevrelere fayda sağlama 

amacını edinmiştir. Dolayısıyla Dr. Lee ve arkadaşları tüm insanlığın 

faydalanabileceği bir bilgi sistemini savunarak sadece sermaye sahiplerine değil, 

bilgiyi üretenlerin çıkarlarına da aykırı davranmaktadırlar.  

Gündüz Öğüt’ün romanı kendi türünde az rastlanan bir örnek olarak hem 

psikoloji bilimi içindeki tartışmaları hem de genel bilimsel üretimi sorgulayan bir 

yaklaşım ortaya koymuştur. 

Bilim kurgu romanlarının büyük çoğunluğu yazıldığı tarihten ileriki bir 

zamanı anlatmaktadır. Bu yöntem sayesinde roman aracılığıyla bir gelecek kurgusu 

yaratılır ve felsefi düşünce bu geleceğin üzerine kurulur. Şimdiden geleceğe uzanan 

bilim kurgu eserlerinin dışında geçmişten bugüne yönelen bilim kurgu eserleri de 

sayıca az değildir. Bu yöntemde ise geçmişte başlayan olayların bugünü nasıl 

şekillendirdiği bilim kurgu teknikleriyle dile getirilir. Yaşanılan dünyanın bilimsel 

                                                 
112 A.g.e., s. 149-150. 
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temellerinin asıl kaynakları ortaya konarak var olan paradigmalar sorgulanır. 

Şimdiki dünyaya hâkim olan felsefi düşünce sistemlerinin doğruluğu araştırılır veya 

temel kaynakları alternatif biçimlerde anlatılır. 

Türkiye’de bilim kurgu türünün gelişmesi için en çok emek verenlerden biri 

olan Selma Mine de yazdığı romanlarla geçmişten geleceğe uzanan bir bilim kurgu 

anlayışı ortaya koyar. 1970’li yıllardan itibaren X-Bilinmeyen dergisi aracılığıyla 

bilim kurgu edebiyatının gelişmesi için çalışan Selma Mine yazdığı Unutulan 

Gezegen Du’nia ve Tanrıların Kenti A’bab’ilu adlı romanlarında dünyada insanlığın 

başladığı yıllara döner. 

Selma Mine’nin Unutulan Gezegen Du’nia113 adlı  romanı yazarın sorduğu 

bir sorunun cevabını araştırmaktadır. Sunuş bölümünde yazar insan ırkının 

üstünlüğünü sorgular, uzayda başka canlılar da olabileceğine dikkat çeker. Ardından 

şunları söyler: 

 

“O halde şu ünlü Kıyamet Günü (Domes-day)’nün anlamı nedir? Neden 

yaratılanlar bir araya toplanacak ve Yüce Mahkeme kurulacaktır? Bunun 

sonucunda herkes iyiler ve kötüler olarak iki ayrı mekana dağılacak ve gezegen 

boşaltılacak mıdır? Neden? Eğer bir dünya, onun üzerinde Yaşayanların Evi ise, 

ev neden boşaltılır? Ya da ev sakinleri, neden evlerini bırakır da başka yerlerde, 

başka evler edinirler? Bir tür evrimsel sınıf atlama olabilir mi? O zaman bu, başka 

gezegenlere yerleşim, kolonileşme ve oralarda yeni hayatlar kurma şeklinde 

düşünülemez mi?”114 

 

Yazar bu soruların cevabını bilim kurgu türünde yazdığı bir romanla 

vermeye çalışır. Dünyadaki medeniyetin başlangıcının uzaylılara dayandırıldığı, 

ayrıca insanın dini anlayışlarının da uzaylılar tarafından şekillendirildiği düşüncesi 

bu romanın temelini oluşturur.  

Unutulan Gezegen Du’nia’da Kovaya gezegeninden gelen canlıların uzayda 

yaptıkları bir araştırma konu edilir. Kovaya-I adlı gezegende saflaştırılmış savaşçılar 

yetiştirilmiştir. Bilimsel araştırmalar için savaşçı olmayan canlılar da üretilir ve 

bunlar daha sonra Kovaya-II adlı gezegeni kurarlar. Kovaya I’liler ışınlanma 

yoluyla seyahat etmektedir. Kovaya II’liler ise vücutları saflaştırılmış olduğu için 

                                                 
113 Selma Mine, Unutulan Gezegen: Dū’niâ, İstanbul, O’ses Yayınları, 2002. 
114 A. g. e., s.iii-iv. (Vurgular yazara aittir.) 
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gezegenler arası yolculukları ışınlanma ile yapamamaktadırlar. Kısa mesafeleri 

havada uçan araçlarla katetmektedirler.  

Bir grup Kovayalı bilim adamı Uzaya Zeki Canlı Tohumu Yayma Projesi 

için uzaya açılmıştır. Onlar uyku kapsüllerinde uyurken Nan’ina adlı Klaturya’lı, 

geminin kaptanlığını yapmaktadır. Nan’ina hem eril hem de dişil yanları olan bir 

varlıktır. Nan onun erkek yanıdır. Karşısındaki kişiye göre eril ya da dişil 

davranabilmektedir. Nan’ina’nın hücre yapısı ve iç organları farklıdır. Uzun süre 

nefes almadan yaşayabilmektedir. Bitki dokularına sahip olduğu için Güneş 

ışınlarından beslenebilmektedir. Uyku kapsüllerinde uyuyan bilginlerle düşünce 

bantları ile iletişim kurabilmektedir. Bu sayede bilginler uyanmadan birçok iş 

görebilmektedir.  

Yolculuk sırasında Nan kendi dilinde “unutulan gezegen” anlamına gelen 

Du’nia adını verdiği gezegeni bulur.   

Gezegende tepeden tırnağa simsiyah ve tüylü yaratıklar vardır. Bunlara 

ilkeller derler. Bilginlerden Yoyu ve Kapra dışarıya çıkarak dev bir uçucu ile bir 

ilkeli yakalayıp ağırlık yok edici cihazların yardımı ile gemiye alır ve incelemeye 

başlarlar.  

Aradan 5 Kovaya yılı yani 4716 Dunia yılı geçmiştir. Nan bellek kayıtlarını 

kullanarak uyumakta olan Boyo ve Zorani’nin sanal kopyalarını yaratır. Bu kopyalar 

onlarla oturup konuşmakta ve gezmektedir. 

Genetik oynamalarla dört farklı canlı üretilir. Ayrıca bitkileri de inceleyip 

melez tohumlar meydan getirirler. Kovaya genleri ile binlerce yıl önce ele 

geçirdikleri ilkelin hücrelerini birleştirerek bir bebek üretirler. Yeni üretilen bebeğin 

adı Ano koyulur. Yıllar geçer ve Ano’nun vücudu Kovayalılara benzer. Ano uçucu 

bir yaratığın elinden kurtardıkları bir yaratıkla dostluk kurar. Ona tohum ekmeyi 

öğretir. Onun aracılığı ile tarımı diğer yaratıklara öğretmeyi amaçlamaktadırlar. Bu 

yaratığa da Çiyu adı verilir. Laboratuarda üretilen yeni cenin ve bitki hayvan arası 

canlılar mutasyona uğrarlar. Ortaya çıkan karışıklık sonrası bilginlerden Boyo ve 

Haoriu ölür. Ano ve Nan dışarı çıktıktan bir süre sonra gemi nükleer bir patlama ile 

kendini yok eder. Patlamanın ortaya çıkardığı ışıma nedeniyle bilgin Kapra’nın her 

tarafı yanar ve bir süre sonra ölür. Diğer Kovayalılar gibi ölünce toza dönüşür. Nan 

onun saçlarını saklar. 20.000 yıl sonra Birlik gemisi geldiğinde saçlarını kullanarak 

onu tekrar yaşama döndürmeyi planlamaktadır.  



 267 

Roman, insanlığın en merak ettiği sorulardan birini sorar: Geçmişte yaşam 

nasıldı?. Bilim kurgunun çoğunlukla geleceğe dönük olduğu yukarıda belirtilmiştir. 

Kimi bilim kurgular ise geçmişe dönerek o dönemin yaşamı hakkında bilimsel tezler 

ortaya atar115. Analojik bilim kurgu da denilen bu türü sosyal bilim kurgunun bir 

parçası olarak kabul etmek gerekmektedir.  Bu türe giren eserlerin pek çoğunda 

insanlığın ilk çağları anlatılmasına rağmen, detaylar aracılığıyla, bu dönemde 

yaşayanların halen ulaşılamayan bilimsel birikime sahip oldukları tezi işlenir. Selma 

Mine de, geçmişi, yine geçmişteki araç gereç ile değil, bugünden sonraki teknoloji 

ile ele alır. Böylece okuyucu geçmişi anlatan bir roman okumak yerine gelecek 

düşüncesine sahip bir bilim kurgu eseri okumuş olur.  

Selma Mine, bilimi en eski tarihlere uygulayarak bir yabancılık etkisi yaratır. 

Bugünün insanı hemen her türden bilimsel gelişmeye yabancılık çekmeden 

alışabilmektedir. Bunda günlük hayattaki değişimler kadar kültürel ürünlerin de 

etkisi vardır. Bilim kurgu romanları ve filmleri aracılığıyla bugünün insanı daha icat 

edilmemiş birçok cihaza aşina hale gelmiştir. Dolayısıyla bugünden geçmişe bakan 

insanda bugünkü bilgi seviyesinin kibrini görmek mümkündür. Selma Mine’nin 

eserinde geçmişteki ilkel insanlara bakan okuyucu, onları insan gözüyle değil, 

kendini özdeşleştirdiği uzaylıların gözüyle görür. Dolayısıyla romanda dolaylı bir 

yabancılaşma efekti devreye girer. Dünyalılara yabancılaşan okur, her türlü cihazına 

aşina olduğu uzaylıların yanında durarak, birçok durumda onunla özdeşleşerek 

dünyalı yaratıklara bakar.  

Özdeşleşme yoluyla popüler romanlarda okuyucunun romanla bağ 

kurmasının yolu açılır. Özdeşleşme genel olarak bir popüler edebiyat türünün 

okunmasını garantilemeye ve piyasada tutunmasına yardımcı olur. Özdeşleşme 

yoluyla aldığı hazzı aynı türün ve yazarın diğer eserlerinde de bulabilecek okurlar 

bir izleyici kitlesi oluşturarak devam niteliğindeki eserlerin yazılmasına dair bir 

garanti oluştururlar. 

Romanda insanın inanç değişimi de gündeme gelir. Dünyaya uzaylılar 

tarafından getirilen insanın ataları inançlarını da uzaylılardan almıştır.  İlkel 

yaratıklar her hangi bir üst varlığa inanmazken Nan’ina ve ekibi “Mutlak Yüce 

                                                 
115 Geçmişte var olduğuna inanılan ve hala gizemi çözülemeyen Atlantis, Mu gibi yerlerdeki ileri  

teknolojik yaşam üzerine yazılan çok sayıda bilim kurgu eseri vardır. Stanislaw Lem’in 
Küvette Bulunan Günce ve Doris Lessing’in Argos’taki Kanopus Arşivleri adlı eserleri bu 
türün örneklerindendir. Mustafa Yelkenli, Öteki Dünyalı: Bilimkurgu Dünyasına Gizemli 
Bir Yolculuk, İstanbul, Çiviyazıları Yay., 2000, s. 128-129. 
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Varlık” inancını onlara aktarır. Okuyucunun bildiği hatta yüzyıllar içerisinde 

geliştirilerek daha rafine bir hal almış olan inancın ilk hali eserde bu şekilde yer alır. 

Yazar Unutulan Gezegen Du’nia’da tek tanrı inancını ayrıntılarıyla ele almak yerine 

en basit biçimde ortaya koymakla yetinmiştir. Devam niteliğinde olan ikinci 

romanda ise bu boşluğun Du’nia’da yaşayan ırklar tarafından doldurulduğu görülür. 

Tanrıların Kenti:a’bab’ilu116 adlı ikinci romanda farklı ırklardan canlıların 

Du’nia’da hâkimiyet kurduğu gözlenir. A’bab’ilu adlı kente Kovayagiller, Anogiller 

Yabansılar ve Ezegiller hâkim olmuştur. Ezegiller, Nan’dan etkilenerek telepatik 

güçler kazanmışlardır. Ayrıca kentin dışında yaşayan Yabangiller vardır. 

İlk maceradan sonra 25.000 yıl geçmiştir. Nan’ina tapınakta yaşamaktadır 

ama kimseyle görüşmemektedir.  

Nan’ina, binlerce yıl sonra Dunia yakınlarından geçen Birlik gemisi ile 

bağlantı kurar. Birlik Gemisi’ndekiler gezegen çevresindeki ışımanın mutasyona 

neden olduğunu öğrenince gezegene uydu ve robot göndermeye karar verirler.  

Ano ve eşi Muka’nın cesetleri mumyalanarak piramit şeklindeki bir anıta 

konmuştur. Şehirde sakat doğan çocuklar, soyun bozulmaması için Kutsal Ateş 

denen ve sıcaklığı belirli dönemlerde yakıcı hale gelen kuyuda öldürülmektedir.  

Nan’ina uzayda bekleyen bilginlerden Oli ile bağlantı kurarak bazı güçlerin 

Kovaya-I genlerini kullanarak melez ırk yarattığını söyler. Bu kişilerin Amiral 

Belva komutasındaki köle tüccarları olduğunu aktarır. Bilginlerin gemisindeki 

bilgisayarlar perdelenerek Belva’yı görmeleri engellenmiştir.  

Bu sırada da komutan Belva ve yetkin-güçler adlı askerleri uzay gemileri ile 

Dunia’ya gelir. Nan tapınaktaki yazılı metinleri gizli bir yere götürür. Ayrıca ilk 

yabansıların Dunia’ya Kovaya-II’liler tarafından getirildiği ve bir süre sonra köle 

yapılmak istendikleri ortaya çıkar. Komutan Belva da Kovaya-I ordusundan ayrılıp 

canlı ve teknoloji korsanlığı yapan biridir.  

Belva, Nan’ina’nın dişil yanına aşık olur. Onu kendisine çekebilmek için 

Ano ve Muka’nın mumyalarının gemiye getirilmesini ister. Nan ise bu planı 

hisseder Ano ve Muka’nın mumyaları Birlik gemisine gönderilir.  

Birlik gemisindekiler başka gezegenlere doğru yola çıkarken Nan’a bir uzay 

gemisi bırakırlar. Nan belgelerle birlikte Belva’nın bulamayacağı bir yerde inzivaya 

çekilerek 642 yıl sonra gelecek olan Birlik Devriye Gemisi’ni beklemeye başlar. 

                                                 
116 Selma Mine, Tanrıların Kenti: a’bâb’ilu, İstanbul, O’ses Yayınları, 2002. 
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Bilginler Kapra, Ano ve Muka’yı yeniden üretmiş ve Dunia’ya göndermişlerdir. 

Roman henüz basılmamış olan üçüncü ciltte devam etmek üzere sona erer.  

Nan’ina, Dun’ia’da yeni bir düzen kurmak istemiş ancak ürettikleri canlılar 

her şeyi kendi istedikleri yönde şekillendirmiştir. Anogiller, Yabansılar ve Ezegiller, 

Nan’ina ile ilk üretilen bebek olan Ano’nun 25.000 yıl önce yaptıklarını tapınma 

malzemesi haline getirmiştir. Nan’ina bu konudaki değerlendirmelerini Ozan’a 

şöyle aktarır: 

 

“Ama sonra Anogiller’de hükümran olma hırsı belirdi ve kendilerine hedef olarak 

sapkınları seçtiler. Önce onlarla eğlendiler; sonra da zevk için öldürmeye başladılar. 

İşte demin sözünü ettiğim ortaya çıkan baskın vahşet budur! … Her şey çarpıtıldı, 

hırslı yöneticilerin hükümranlık ve efendilik ihtiraslarına kurban edildi, aslında. 

Gerçek sapkınlık, hatta sapıklık sizin içinizde başladı. Doğal bilgileri bile 

kutsamaya başladınız. Gözlem Odasını ve Yönetim Merkezi’ni Kutsal Tapınak 

ilan ettiniz. Du’nia’yı keşfe gelen bilginleri tanrılaştırdınız. Onların adlarına, 

işlerine, çalışmalarına, bilgi metinlerine taptınız! Oysa bunlar bilinmesi gereken 

bilgilerdir, tapınılması gereken değil! … Gezegene hayat veren güneşi 

tanrılaştırdınız… Ve en kötüsü de, laboratuarın patlaması sonucu oluşan çukuru 

kutsadınız… Felaket sonucu ölen yabansıların, hastalık ve koku yaymalarını 

engellemek için yaptığım çalışmayı, adak törenine çevirdiniz! Sapkınlardan 

kurtulmak için onları canlı veya ölü, oraya atmaya başladınız. Bunu da Ulu Işık 

adına yaptığınızı savundunuz!”117 (Vurgular yazara ait) 

 

Du’nia halkları, farklı amaçlarla başlamış eylemleri inançları için çıkış 

noktası yapmıştır. Binlerce yıl yaşayabilen Nan’ina hala hayattadır ve Ezegillerden 

saray görevlisi Kila ile görüşerek bunlara son verilmesini ister. 

Eser, inanç konuları aracılığıyla insani gelişim sürecini irdelemeye çalışır. 

Sosyal bilim kurgunun en önemli yanlarından biri de budur. Yeni Dalga akımından 

sonra bilim kurgu, icatlar tasarlayıp insanların beğenisine sunan bir tür olmaktan 

çıkarak insanın iç dünyasına yönelmiştir.   

 

“Bilimkurgu yazarları artık bilim ve teknolojinin gelişimini birer mühendis edasıyla 

yeni buluşların çalışma sistemlerinin bilimsel açıklanışını ve olağanüstü 

makinelerin edebiyat içinde bir metafor olarak kullanımını değil, bu tür unsurların 

                                                 
117 A. g. e., s. 122-124.  
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kişi üzerinde yarattıkları etkilerini, toplumsal değişim ve dönüşümlerde oynadıkları 

rolü işliyorlar. Bir bakıma nesnel olanın kendisiyle ilgilenmekten öte bunların 

yarattıkları etki ve etkileşimleri yansıtıyorlar yapıtlarında.”118 

 

Bilimsel yöntemlerle üretilmiş olan Du’nia halklarının inançlarındaki bu 

değişim onların aynı zamanda zaafları olmuş, bilimden uzaklaşarak tabulara 

sığınmışlardır. Sonuçta Kovaya I’den gelen köle tüccarları saldırdığında savunmasız 

kalmışlardır. Onları sadece Nan’ina’nın yetenekli yönetimi kurtaracaktır. Bilimsel 

bilgiden uzaklaştıkları için kendi aralarında çekişmeler yaşayan, katı inançların 

boyunduruğuna giren Du’nia’lılar Komutan Belva’nın hazırladığı tuzaklara kendi 

ayaklarıyla giderler.  

Her iki roman birlikte değerlendirildiğinde Kovayalılar arasında da bugünkü 

dünyada görülen türden bir çekişmenin olduğu göze çarpar. Kovaya II’den gelen ilk 

proje ekibi bilimin evrene yayılması için birçok fedakârlığı göze almıştır. Uzun süre 

boyunca uzayda dolaşarak uygun gezegenler arayan ekipten Yer Bilim uzmanı Boyo 

dünyadaki ışımadan etkilenerek binlerce yıl uyku kapsülünde yatar ve sonunda ölür. 

Uzay mekiğinin infilakı neticesinde Nan’ina en sevdiği kişilerden olan Kapra’nın 

ölümüne şahit olur. Tüm bunlara rağmen projeyi devam ettirir. Kovaya II’liler 

genetik değişimle üretilmiş canlılar oldukları için saflaştırılmış bir bedene ve 

barışçıl duygulara sahiptir. Bu nedenle tek amaçları bilimsel çalışmalar yapmaktır.  

Kovaya I’de yaşayan canlılar ise savaşçı bir ırktır. Kendi aralarında ve diğer 

gezegenlerle savaşmayı severler. Ayrıca ticari faaliyetler için her türlü kirli ilişkilere 

girebilecek kişiliktedirler. Du’nia gezegenindeki ilkel yaratıklar da onların köle 

üretmek için ürettikleri canlılardır. İki gezegenin bilimi algılayışı burada çok daha 

net biçimde ayrılmaktadır. Kovaya II’liler bilimi uzayda kurulacak barışın bir aracı 

olarak görmekteyken, Kovaya I’liler bilimi sadece kendi çıkarlarına alet ederler. 

Kovaya II’nin geliştirdiği projeyi bazı casuslar aracılığıyla çalıp köle ticareti için 

kullanmışlardır.   

Tanrıların Kenti:a’bab’ilu’da varlıklar arası tekil ilişkiler daha geniş 

biçimde ele alınmıştır. Du’nia’da yaşayanların Yabansılar ve diğerleri olarak 

bölünmesi sonucu herkes için tehlikeli bir ortam oluşmuştur. A’bab’ilu’daki 

                                                 
118 Mustafa Yelkenli, Öteki Dünyalı: Bilimkurgu Dünyasına Gizemli Bir Yolculuk, İstanbul,  

Çiviyazıları Yay., 2000, s. 122. 
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tapınakta yaşayan gruplar dini bir tören amacıyla yabansıları kurban ederken, 

Yabansılar ise şehirde yaşama hakkı kazanmak için sürekli saldırılar 

düzenlemektedir. Roman boyunca, gerilim ve çatışma ortamında devam eden bu 

çelişki, romanı hareketli hale getiren temel noktalardan biridir.  

Bireysel ilişkilerde ortaya çıkan çelişkiler en saf haliyle Komutan Belva ile 

Nan’ina arasında yaşanır. Nan’ina aslında iki cinselliğe sahip bir canlıdır. 

Karşısındaki kişiye göre farklı cinsel kimlikleri öne çıkmaktadır. İlk macerada 

Nan’ina, bir dişi olan Kapra’nın karşısında eril kimlikle bulunurken ikinci macerada 

Komutan Belva onun dişil yanına âşık olur. Komutan Belva, Nan’ina ile evlenmek 

ister ancak Nan’ina komutanın kötücül karakteri nedeniyle sadece kabul etmiş 

görünür. Komutan Belva evlilik hazırlığındayken Nan’ina gezegendekileri 

kurtarmak için eyleme geçmiştir.  

Nan’ina’nın komutan Belva’yı kendine âşık edişi de bilim kurgusal biçimde 

olur. Onu sözleriyle, davranışlarıyla kendine bağlamak yerine başka bir yöntem 

uygular. Komutan Belva onun avucunu öptüğünde Nan’ina kozmik güçlerini 

kullanır: 

 

“Ve o anda şimdiye dek sanal görüntüsünden ışıyan enerjinin misli ile gelen bir 

titreşim; İna’nın öz varlığından avucuna, Belva’nın dudaklarına, oradan da 

bedenindeki tüm hücrelere kayarak; öz varlığına ulaştı; adeta onu içten patlattı. 

Amiral, sevginin şiddetinden tutuştuğunu, kül olup saçıldığını sandı.  

İna’nın sakinleştiren düşünceleri, bu külleri okşarcasına topladı:  

“Mutlak yüce Varlık beni bağışlasın! O’nun her boyutu üzerine ant olsun ki, bu 

gezegende yaratılanlar adına, seni ezelden ebede, kendime sevda tutsağı 

ediyorum… bana yaptıklarından pişman olup, önümde secde ederek, benden af 

dileyene kadar!.”119 

 

Romanın ilerleyen kısımlarında Belva’nın Nan’ina’ya olan aşkı ile tapınak 

görevlisi Kila’nın Belva’ya olan ilgisi iç içe geçer. Ayrıca Belva’nın yardımcısı 

Kumra’nın da Nan’ina’ya yönelik kıskançlığı aşk ilişkilerini karmaşıklaştırır. 

Kurma, sonunda kıskançlığı nedeniyle Belva’nın aleyhinde davranacak kadar ileri 

gider ve bunu hayatıyla öder.  

                                                 
119 Selma Mine, Tanrıların Kenti: a’bâb’ilu, O’ses Yayınları, 2002, s. 277. (Vurgular yazara ait.) 
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Romanın ikinci yarısını kaplayan aşk ilişkileri ağı, bilim kurgu türünden 

uzaklaşan bir atmosfer yaratır. Bireysel ilişkiler arasındaki karmaşaya toplumlar 

arası çekişmeler ve Belva’nın askerlerinin hileleri de katılınca romanda kaotik bir 

yapı oluşur. Okurdaki bütünlük duygusu kaybolur ve bilim kurgunun düz bir çizgi 

halinde ilerleyen pozitivist yapısı kırılmaya başlar. Tek bir olayın fen veya sosyal 

bilimler eşliğinde işlenmesini amaçlayan bilim kurgu türü, bu türden ilişkilerin 

karmaşasını taşıyabilecek düzlemden uzaktır. Selma Mine’nin romanlarında ısrarla 

ele almak istediği insani ilişkiler, bu haliyle, türü geliştirmek yerine romanı türden 

uzaklaştırmaya hizmet etmektedir.   

 

*** 

1980 sonrasında yazılan bilim kurgu eserlerin Batılı türdeşlerini örnek 

aldıkları ve benzer konuları işlemeye başladıkları görülmektedir. Buna rağmen daha 

gelişkin bir bilim kurgu edebiyatı için zamana ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Batılı 

bilim kurgu romanlarının geçirdiği uzun evrim dönemi göz önünde 

bulundurulduğunda bu durum yadırgatıcı görünmemektedir.  

Yakın dönemde yazılan bilim kurgu eserlerde işlenen konulardan biri büyük 

savaş sonrası yaşanacak olaylardır. Dünyada gerçekleşmesi muhtemel nükleer ve 

benzeri silahlarla yapılacak savaş sonrasında insanlığın nasıl bir görünüm alacağını 

tahmine dayanan bu türe dair tek eser Aşkın Güngör’ün yukarıda bahsedilen 

romanıdır. Yazar, eserini kaleme alırken kendini bilim kurgu türü ile sınırlamamış, 

Batı’da da örnekleri görüldüğü gibi fantastik edebiyattan da faydalanmıştır.  

Batılı bilim kurgu edebiyatında en geniş yerlerden birini işgal eden yabancı 

yaratıklar konusu yerli eserlerde de okuyucunun karşısına çıkmaya başlamıştır. 

Özlem Alpin Kurdoğlu’nun eserleri insanlığın, kendini tehdit eden yabancı 

varlıklarla mücadelesini anlatmaktadır. Eser, aynı zamanda insanın rekabet 

tanımayan var olma isteğinin de açık dışavurumudur. 

1960’larda Batı’da güç kazanan sosyal bilimlerin bilim kurgu edebiyatını da 

etkilediği bilinmektedir. Ülkemizde yazılan kimi bilim kurgu eserlerde de sosyal 

bilimlerden faydalanıldığı anlaşılmıştır. Gündüz Öğüt’ün ve Selma Mine’nin 

eserleri insanın kendi içine ve diğer insanlarla olan ilişkilerine yoğunlaşan bilim 

kurgu metinleridir. Gündüz Öğüt, romanında psikoloji bilimi içindeki tabuları 

sorgularken, Selma Mine, insan ırkının dünya dışı bir medeniyet tarafından 

yaratıldığına dair spekülasyon yapar.  
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Bilim kurgu edebiyatımızda en geniş yeri saf bilim kurgu türüne giren 

eserler kaplamaktadır. Bu türde eser veren yazarlar genellikle günümüzün ideolojik 

düşüncelerini bilim kurgu türü aracılığıyla dile getirmişlerdir. Ali Nar, eserinde 

İslamcı bir dünya görüşünü aktarırken, Zühtü Bayar romanını Anarşist bir bakışla 

şekillendirmiştir. Semih Arıcı ise dünya dışında kurulan kolonileri anlattığı 

romanında milliyetçiliği öne çıkarmıştır. Haldun Aydıngün da aynı türe giren ancak 

farklı konuları işleyen eserlerinde dogmaları ve tüketim toplumunun sonuçlarını 

gündeme getirmiştir.    

 

 

D. Fantastik Romanlar 

Fantastik unsurlar edebiyatımızda çok eski zamanlardan beri var 

olagelmiştir. Oğuz Düzgün’ün belirttiği gibi120 edebiyatımızın temel kaynakları olan 

kimi eserlerde, örneğin evliya menkıbelerinde birçok fantastik unsur bulunmaktadır. 

Evliyaların farklı mekânlarda aynı anda bulunmaları (Tayy-i Mekan), hayvanlarla 

konuşmaları, cinlerle iletişime geçmeleri gibi birçok unsur bu menkıbelerin 

vazgeçilemeyen unsurlarıdır.  

Türk edebiyatının esin kaynaklarından olan Dede Korkut Hikâyeleri, Arap 

edebiyatından gelen Binbir Gece Masalları gibi eserler birçok fantastik unsuru 

barındırmaktadır. Bu eserlerin ve sayılamayacak kadar çok olan diğerlerinin içerdiği 

fantastik unsurların neden modern dönemde fantastik edebiyatın kurulması için 

öncülük edemediği sorusu modernizmle Türk insanının ilişkisi bağlamında 

cevaplandırılabilir.  

Modernizm, dayattığı bilimsel dünya görüşü hayata yansırken bireylerin de 

bu katı gerçekliği kabul etmesini beklemiştir. Günlük hayatta bilimselliğin hâkim 

olduğu Batı dünyasında insanların bilinmeyene yönelik ilgisi devam etmiştir. Dinin 

de Batılı insanın yaşamında gerilemesiyle birlikte bireylerin farklı dünyalara dair 

meraklarını tatmin edecek başka araçlar ortaya çıkmıştır. Batılı birey bilinemeyene 

yönelik ilgisini, gerçek dünyadan farklı bir dünya özlemini fantastik edebiyatla 

gidermiştir. Modern hayatın birey üzerindeki kuralcı baskısı bireyi farklı arayışlara 

itmiş ve sonunda fantastik edebiyatı keşfetmesine yardımcı olmuştur. Bu nedenle 

                                                 
120 Oğuz Düzgün, “Evliya Menkıbelerinden Türk Fantastik Edebiyatına”,  25 Ağustos 2007  

Çevrimiçi: < http://www.izedebiyat.com/yazi.asp?id=60694#> ( 03 Mayıs 2009) 
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fantastik edebiyatın modernist ilişkileri yoğun biçimde yaşayan ülkelerde daha çok 

üretilmesi ve tüketilmesi yadırgatıcı değildir.      

Türkiye, özellikle son iki yüz yıldır Batılılaşmaya çabalamakta ancak her 

zaman geride kalmanın sancısını yaşamaktadır. Modernleşme serüveni sürekli 

eksikliklerle dolu olan Türkiye’de bireysel yaşam hâkim olamamış, toplumsal, 

dayanışmacı, dinin etkili olduğu ilişkiler ağırlıklarını sürdürmüştür. Bireylerin 

bilinemeyen dünyaya dair merakları yüzyıllar öncesinde olduğu gibi günümüzde de 

büyük ölçüde dini kaynaklar tarafından giderilmektedir. Bu anlamda sadece bireye 

özgü bir merak ve zevk gelişmemiş, toplumun öğrettiği değerler güncelliğini 

korumuştur. Türk insanı dini kaynaklardan edindiği bilgileri salt entelektüel bir 

düzlemde değerlendirmemiş, bunları hayatın içerisinde bizzat yaşamıştır. Halk 

hikâyelerindeki, dini kaynaklardaki tüm olağanüstü unsurlar Türk insanının hayatını 

şekillendirmeye yardımcı olmuştur. Dolayısıyla günlük hayata ve topluma dair 

Batılı anlamda bir yabancılaşma yaşamamış, geleneksel olanı yok edip başka 

kaynaklara yönelmeyi seçmemiştir. Fantastik olan bizzat hayatın içerisinde 

üretilmeye ve tüketilmeye devam etmektedir. Bu nedenle ayrı bir fantezi kaynağına 

yani fantastik romana ilgi duyulmamıştır.  

Fantastik edebiyat yazımının 2000’li yıllarda yani toplumsal ilişkilerde 

görülen aşınmanın hızlanmaya başladığı bir dönemde ortaya çıkması bu nedenle 

tesadüfî değildir. Yerli fantastik romanlara ilgi de toplumsal yaşamın yerini 

bireyselliğe bırakmaya başladığı bu dönemde başlamıştır.   

1980 sonrasında teknolojinin ve genel olarak piyasa ilişkilerinin gelişimi 

sonucu Batı ile kültürel etkileşimin arttığı ve bunun fantastik edebiyatı da etkilediği 

görülmektedir. 1980 sonrasında birçok fantastik edebiyat eseri Türkçeye çevirilmiş 

ve okuyucular bu popüler edebiyat türünü daha yakından tanımışlardır. Batılı 

dillerde uzun yıllardan beri yazılan fantastik edebiyat ürünleri böylece Türk 

edebiyatını da etkilemeye başlamıştır. Romanların yanında televizyon kültürünün de 

fantezi türünü derinden etkilediği anlaşılmaktadır. 1980’li yıllardan başlayarak 

çekilen kimi filmler, özellikle Barbar Conan serisi, Türk okuyucusunun bu türe 

ilgisini arttırmıştır. Filmlerin yanı sıra romanlardan etkilenerek üretilen çizgi 

romanlar da Türk okuyucusunun 1980’li yıllardan başlayarak fantastik türünü 

giderek daha iyi tanımasını sağlamıştır.  

1990’lı yıllarla birlikte bilgisayarların yaygınlaşması da edebiyatı etkileyen 

gelişmelerdendir. Önceleri bireysel bilgisayarlarda oynanan FRP (Fantasy Role 
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Playing) adlı fantastik oyunlar, daha sonraları internet üzerinde dünyanın her 

yerinden binlerce kişinin katılımıyla oynanmaya başlanmıştır. Kültürel yapının her 

geçen gün artan bir hızla değişmesi özellikle genç neslin aşina olduğu bir atmosfer 

yaratmış, yerli fantezi romanların yazılması için uygun bir ortam oluşturmuştur.  

Fantastik edebiyat türünün gelişiminin belki de en görünmeyen nedeni de 

yeni nesillerin giderek politik arenadan çekilmesi, ülke sorunlarına karşı daha az 

duyarlı olmasıdır. 1980 öncesi edebiyatında popüler edebiyat bazı türlerde başarı 

kazanmış ancak edebiyat ortamı için belirleyici olamamıştır. Ancak 1980’li yıllarla 

birlikte edebiyatın topluma dair kaygılarının azaldığı görülmektedir. Bu durum 

sadece edebiyat içi bir gelişme olmakla kalmamış, toplumsal alanda da kendini 

göstermiştir. Yeni neslin ülkenin sorunlarına çözüm üretmek yerine, bireysel 

kurtuluş peşinde olması yani giderek apolitik bir zihniyete sahip olması edebiyatı da 

etkilemiştir. Temelde bir piyasa etkinliği olan yazarlık, bu yeni ortamın psikolojik, 

siyasal gündemine uyabilmek için yeni türlere yönelen bir mesleki kuruma 

dönüşmüştür.  

1980 sonrasında basılmış olan fantastik romanların ortak özelliği hepsinin 

2000’li yıllarda yazılmış olmalarıdır. Yukarıda saydığımız gelişmeler tüm bu süreç 

boyunca toplumda bir birikime yol açmış, hem yazarların hem de okuyucunun 

fantastik eserlere hazır olduğu bir ortam yaratmıştır. Böylece diğer popüler edebiyat 

türleri gibi fantastik edebiyat da bu dönemde gelişmeye başlamıştır.   

Fantezi edebiyatı temelde iki kategoriye ayrılmaktadır. Birinci tür fantastik 

romanda yazar bilinen zaman ve mekân sınırları içinde kalarak konuyu anlatır. Bu 

türde, eser tamamen bilinen dünyada geçmekte ancak bu dünyanın içinde fantastik 

unsurlara yer verilmektedir. İkinci tür fantastikte ise eser tamamen kurmaca bir 

mekân ve zamanda, ikincil bir dünyada geçmektedir. Karakterler bu kurmaca 

dünyanın birer ürünüdür.  

Bu iki ayrımın yanında, fantastik eserler, ele alınan konu, mekânlar ve 

karakterlere göre de farklı biçimlerde sınıflandırılabilirler. Bu ayrıma göre “Karanlık 

Fantezi”, “Şehir Fantezisi”, “Epik Fantezi” gibi türler ortaya çıkmaktadır. İlerleyen 

kısımlarda romanlar ele alınırken birincil ve ikincil dünyalar göz önünde 

bulundurularak yorumlanacaktır.  
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1. Birincil Dünyayı Merkeze Alan Fantastik Romanlar  

a. Karanlık Fantezi 

Yakın dönem fantastik romanları içerisinde en orijinal konulardan biri 

Saygın Ersin’in yazdığı, Zülfikar’ın Hükmü ve Erbain Fırtınası adlı eserlerde 

işlenmiştir. Zülfikar’ın Hükmü ile başlayıp Erbain Fırtınası ile devam eden eserde 

yazar, Geceliler adı verilen vampirleri, Yediler adı verilen Lokman Hekim Ocağı 

mensuplarını, ayrıca gizli tarikatları bir arada işlemiştir.  

İlk roman olan Zülfikar’ın Hükmü’nde121 anlatıldığı kadarıyla, kökleri 

gökyüzünden inen meleklere ve onlardan da Lokman Hekim’e uzanan Yediler 

Ocağı yeryüzündeki kötülüklerle savaşmak için kurulmuştur. Yüzyıllar boyunca 

ocağın birkaç mensubu değişmiş ancak savaş devam etmiştir. Yediler günümüzde 

her biri ayrı sihirli sanata sahip olan İdris, İlyas, Salih Ustalar ile Bengi ve Niran 

Hatun ile ocağın lideri olan Behruz Usta’dan oluşmaktadır. Hepsi de yüzyıllarca 

yaşamıştır. Ocağın en genç üyesi olan Elif ise kayıptır. Alamut Tarikatı’nın lideri 

Hasan ile yardımcıları Behram ve Behzat bir plan yaparak Yedilerin ölümsüzlük 

iksirini ele geçirmeye çalışırlar. Bunun için öncelikle Lokman Hekim’in Yedilere 

verdiği “emanet” denen sihirli metinleri çaldırırlar. Yediler bu olayın sorumlusunu 

aramaya başlar. İlk şüphelendikleri ise Geceliler diye anılan ve Osmanlı zamanından 

beri barış içinde oldukları vampirlerdir.  

Olaylar bu şekilde gelişirken, görevi bilim dışı, bilim ötesi varlıkları 

Ankara’dan uzak tutmak olan 12. Daire devreye girer. Buraya atanan Yüzbaşı Sarp 

ve Üsteğmen Doğan, Topkapı Sarayı’ndan Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar çalınınca 

olaylara dâhil olur ve Yedilerle tanışırlar.  

Yediler, gizli güçlerini kullanarak Elif’i çağırırlar. Ancak onların sanatları 

başka bir güç tarafından engellenir. Bu gücün, “Kelam Bölen” adı verilen Zülfikar 

olduğunu anlarlar. 

Romanın ikinci cildi olan Erbain Fırtınası’nda122 olaylar devam eder.  

Gecelilerin reisi olan Kaya Bey, oğlu Soner’in Alamutçularla birlik olup ihanet 

etmesiyle öldürülür. Yediler ise tüm düşmanlarına gözdağı vermek için Gecelilerin 

İstanbul’daki kolu olan Rebii aşiretine baskın yapar ve çok sayıda Geceliyi 

öldürürler.  

                                                 
121 Saygın Ersin, Zülfikar’ın Hükmü, İstanbul, Karakutu Yayınları, 2005. 
122 Saygın Ersin, Erbain Fırtınası, İstanbul, Karakutu Yayınları, 2006. 
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Bengi Hatun’un emini olan Arkeolog Murat Sunar’ın, emaneti Çorum’daki 

bir Hitit şehrine sakladığı öğrenilince Yediler bu şehre giderler. Ancak ilk 

gidişlerinde emanete ulaşmayı başaramazlar çünkü çok sayıda tılsım vardır. Murat 

Hoca’nın defterindeki notlardan tapınağa sadece bir müzik notasının çalınmasıyla 

girileceğini anlayarak bu yolu kullanırlar ve emaneti alırlar. Ancak bu sırada 

Alamutçuların adamları da emaneti almak için tapınağın tavanını havaya uçurur. Bu 

olay sonucu Fırtına Tanrısı Teşup’un heykeli canlanır ve herkese saldırır. Yediler 

zor durumdayken aslen Truvalı olan Behruz Usta gökyüzünden bir savaş arabasıyla 

gelip Teşup’u yener ve Yedileri kurtarır.  

Yediler, Alamutçuların saklandığı kalenin yerini öğrenirler. Yediler ve tüm 

ülkedeki müttefikleri bir olup kaleye saldırırlar. Kalede bulunan ve önceleri 

Alamutçulara yardım etmiş olan Elif de onlara yol gösterir. Çatışmalar çok şiddetli 

biçimde sürerken Lokman Hekim gelir, onu gören herkes silahlarını bırakıp gider. 

Yediler tüm emanetleri alıp Lokman Hekim’in hazırladığı iksiri içerek bir elli yıl 

daha yaşlanmamayı garanti ederler. Romanın sonunda, Hasan Sabbah’ın izinden 

giden gerçek Alamutçular, sahte Alamut’un şeyhi Hasan’ı öldürürler. 

Saygın Ersin bu iki roman aracılığıyla günümüz dünyasında geçen fantastik 

olayları anlatmıştır. Gerçek dünyanın mekân olarak kullanılmasının yanı sıra zaman 

ve kişiler de günümüz dünyasından seçilmiştir. Ancak, Yediler, Geceliler, Yedilerin 

tılsımlı güçleri, Lokman Hekim’in binlerce yıl sonra geri gelişi gibi unsurlar gerçek 

dünyanın fantastik öğelerle süslendiği bir ortam yaratmıştır.  

Saygın Ersin’in bu eseri ayrıca “Karanlık Fantezi” (Dark Fantasy) türündeki 

bir eser olarak Türk popüler edebiyatındaki yegâne romandır123. “Karanlık Fantezi” 

türündeki romanlar, günümüz dünyasında geçen, iyi ve kötünün mücadelesini, kurt 

adamlar, vampirler gibi fantastik canlılarla birlikte işleyen eserlerdir.  

Kath Filmer, fantastik eserlerde yer alan iyi ve kötü kamplarını Taocuların 

Yang ve Yin sembollerine benzetir. Bu semboller doğadaki bütünlüğü temsil 

etmekte ve iyi ile kötü; karanlık ile ışık; ölüm ile hayat gibi karşıtlıkların dengesini 

ortaya koymaktadırlar124. Saygın Ersin’in iki romanında da sıkça bu kamplara dâhil 

olan canlıların isimleri geçmektedir. Yediler ve 12. Daire iyiliğin, vampirler ve 
                                                 
123 Her iki kitabında arka kapağında “Gizemci Kurgu” tanımlaması yapılsa da bu terim yeterince  

açıklayıcı değildir. Gizem, birçok popüler üründe yer alan bir unsurdur, bu nedenle türün 
daha iyi akılda kalabilmesi için daha açıklayıcı olan “Fantezi, Fantastik” kelimelerinin 
kullanılması gerekmektedir. 

124 Kath Filmer, Scepticism and Hope in Twentieth Century Fantasy Literature, Ohio, Bowling  
Green State University popular Pres, 1992, s. 45. 
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Alamutçular ise kötülüğün temsilcileridirler. Yediler’in yüzyıllardır savaştıkları, 

kötülüğün temsilcisi olan kişiler tıpkı Yediler gibi doğaüstü canlılardır. Karanlık 

ilimlerin efendisi Sakafi, hayvanların ve cehennemin kraliçesi Kamer-i Hail, 

Eflak’ta yaşayan Kabbath kötülüğü yaymaya çalışan kişilerdir. Ancak bu kişiler 

romanda sadece adları ve yaptıklarıyla anılırlar, kendileri romanda yer almaz.     

Yediler ocağının üyeleri de kötülüğün temsilcileri gibi doğaüstü güce 

sahiptirler. Hepsinin kendilerine has sanatları vardır. Niran Hatun savaşlarda 

parmaklarından ateşler çıkarır; Salih Usta uzaktan cisimleri hareket ettirebilir; Bengi 

Hatun insanlara her türden ağrıyı yaşatabilir; İdris Usta bitkilerle konuşup onları 

istediği gibi yönlendirebilmektedir; Behruz Usta rüzgârla birlikte hareket eder.  

Yedilerin kendilerine has sanatları dışında ortak yönleri de vardır. Uzak 

diyarlara seyahat ederken sanat kullanırlar, yani birkaç metre koşar sonra geride 

mavi bir ışık bırakarak gözden kaybolur ve istedikleri mekâna varırlar. Ancak iksir 

zamanı yaklaştığı için bu yeteneklerini eskisi kadar iyi kullanamaz olurlar. Yediler 

kendilerinden başkalarını uzak yerlere taşımak istediklerinde duhul kalemlerini 

kullanarak duvara kare şekli çizerler; o uçtan, aynı şekli çizdikleri diğer duvara bir 

geçit açılır. Yedilerden olmayan kişiler bu sayede çok uzun mesafeleri bir anda kat 

ederler.  

Romanda geceliler olarak anılan vampirler ise çeşitli aşiretlere ayrılmıştır. 

Her aşiretin kendince töresi ve alışkanlıkları vardır. Örneğin Şebhun aşireti tüm 

geceliler içerisinde en lanetli, en nefret edilen gruptur. Geceliler uzun yıllar 

Yedilerle savaşmış, Osmanlı Devleti’nin son döneminde ise yenilmişlerdir. 

Yedilerle yapılan anlaşma sonucu bazı aşiretler ülkenin farklı diyarlarına 

sürülmüşler, İstanbul’da sadece Rebii aşireti kalmıştır. Geceliler diğer vampirler 

gibi kanla beslenmektedir. İçlerinden Yediler’in safına geçen tek kişi olan Mehmet 

Sinan buzdolabında sürekli olarak kan biriktirir. Ayrıca gündüzleri ortaya 

çıkmamaya özen gösterirler, geceleri yaşarlar.  

Gecelilerin yani vampirlerin Kerime Nadir’in Dehşet Gecesi adlı romanında 

kendilerine has özellikleriyle Türkiye coğrafyasında canlandırıldığı daha önce 

anlatılmıştı. Kerime Nadir bu eserinde tipik bir Drakula öykülemesi yapmışken, 

Saygın Ersin’in yüzyıllar öncesinden bugüne kadar süren bir kavga içerisinde 

vampirleri canlandırdığı görülmektedir. Üstelik Saygın Ersin vampirleri bir korku 

unsuru olarak kullanmamış, onları fantastik bir romanın parçası haline getirmiştir.  
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Geleneksel vampir anlatılarında dehşet ön plandadır. Vampirlerin özellikle 

erotizmi kullanarak insanları tuzağa düşürmesi ve sonunda onların kanını emmesi 

anlatılır. Bu eserde ise kimi yerlerde gecelilerin sevecen, duygulu varlıklar da 

olabileceğinin örnekleri verilmiştir. Rebii aşiretinin ölen reisi Kaya Bey’in kızı 

Hilal, görüşmeler sırasında Üsteğmen Doğan’dan hoşlanır. Sonraki görüşmeye 

kendisi yalnız olarak gider. Doğan, önceleri onun yakın ilgisinden rahatsız olsa da 

Hilal ona sıcak tavırlarla yaklaşır ve kendisiyle sevişmeye ikna eder.  

Geleneksel vampir öykülerinden farklı olarak geceliler bu eserde tekil veya 

küçük gruplar halinde yaşayan canlılar değil, büyük aşiretlere bölünmüş varlıklar 

olarak anlatılır. O kadar ki geceliler Osmanlı döneminde çok kan dökmüş, devleti 

sarsmış, buna karşılık Yediler ve onların en büyük müttefiki olan ve padişaha 

muhafızlık yapmış olan Solaklar uzun süre onlarla baş edememiştir. Her iki 

romanda da geceliler neredeyse İstanbul halkının bir parçası gibidir. Ancak sıradan 

vatandaşların onlar hakkında neler bildiği ya da ne yorum yaptığı ortaya konmaz.   

Yazar sadece bugünün canlılarını romana katmakla yetinmez. Hititlerin 

Fırtına Tanrısı Teşup da sonradan canlanan bir karakter olarak geçmişten günümüze 

gelir. Teşup canlanıp çatışmaya katıldığında onun karşısına çıkmaya cesaret 

edebilen tek kişi Behruz Usta’dır. Kendisi aslında binlerce yıl önce Truva’da 

doğmuştur ve asıl adı Truvalı Haresseus’tur. Behruz Usta Truva’nın binlerce yıl 

önceki savunmasına katılmıştır. Bu savaştan sonraki yüzyıllar boyunca, ocak 

kuralları gereği, hiçbir savaşa katılmayan Behruz Usta, sadece 1915’teki Çanakkale 

Savaşı’na hiçbir tılsımını yanına almadan sıradan bir nefer olarak dâhil olmuştur. 

Behruz Usta’nın Teşup’a özel bir kini vardır ve ona hitap ederken kullandığı 

kelimeler de hem bu kini hem de eski destan dilini hatırlatır: 

 

“Hükmün eskide kaldı Teşup. Sen unutuldun. İnsanları kendine tapındıran, 

mabetlere heykellerini diktiren herkes gibi unutulmaya mahkumdun ve unutuldun. 

… Şimdi git Teşup. Zavallı uykuna geri dön. Bu dünyada yerin yok artık.”125  

 

“On üç yıl savaştık Teşup” dedi. “tam on üç yıl şehrimizi savunduk. En küçük 

şehirler bile yardımımıza koştu ama sana tapınan o küstah kral, Hattuşa’nın o burnu 

büyük efendisi bir tek askerini bile esirgedi bizden. Ama yine de hak yerini buldu. 

Truva’yı yıkan deniz halkları senin krallarının da sonunu getirdi. Şimdi hain 

                                                 
125 Saygın Ersin, Erbain Fırtınası, İstanbul, Karakutu Yayınları, 2006, s. 338. 
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kullarının bedeli olarak mızrağını alıyorum Teşup. Surlarda düşen arkadaşlarım 

adına alıyorum. Artık yer yüzünde hükmün yok. Hala zamanın varken git uykuna 

devam et. … Sen unutuldun!”126 

 

Tüm bu canlılar aracılığıyla yazar fantastik olanı günümüz dünyasına 

taşımıştır. Günümüz dünyasında sadece fantastik canlılar yoktur. Romanın 

merkezinde yer alan 12. Daire üyeleri de tüm bu fantastik olaylara müdahil olurlar. 

Geçmişten bugüne kadar olan bilgi birikimlerini ve günümüz aygıtlarını kullanarak 

Yedilerin bu savaşı kazanmasını sağlarlar. 12. Daire üyeleri olan Sarp ve Doğan ilk 

başlarda olağanüstü olaylara inanmaz ve bunları modern mantık ölçüleriyle 

değerlendirirlerken Ahmet Paşa’nın tekrar göreve çağırılmasıyla birlikte bakış 

açıları değişir. Ahmet Paşa, geçmişten bugüne kadar Türkiye topraklarındaki 

doğaüstü güçlerle yapılan mücadeleleri ve bunların yöntemlerini anlatarak onları 

ikna eder ve bu savaşa dâhil eder.  

Fantezi edebiyatı ile eski mit, efsane ve mitolojilerin sıkı bağlantısı birçok 

yazar tarafından dile getirilmiştir. Francis Sinclair, geleneksel kültürlerdeki bu 

unsurların modern fantezi edebiyatında yeniden canlandırılmasını okuyucu için 

tanıdık bir ortam kurma isteğine bağlamaktadır127. Okuyucu kitleleri yüzyıllar 

boyunca anlatılagelen bu tür söylencelere aşinadır. Toplumsal hafızaya yabancı 

olmayan konu ve kişilerin yeniden ele alınması ile okuyucuların esere olan güveni 

sağlanacak ve muhtemel yabancılaşma sorunu böylece ortadan kaldırılmış olacaktır.  

 

“Edebiyat öteden beri fantastikle, bilimsel olmayanla beslenmiş ve zenginleşmiştir; 

destan ve romanslarda doğaüstü ve diğer fantastik öğeler edebiyatın konusu ya da 

aracı olarak kullanıla gelmiştir. Antik epik ve ortaçağ romanslarında fantastik, 

doğaüstü, gerçek, bilinmez, doğa ve insana ilişkin öğeler kendiliğinden ve 

sorgulanmaz bir karışım oluştururlar. Destanlardaki en akıl almaz gerçek üstü 

kahramanlık öyküleri son derece anlaşılır, insanca zayıflıkları olan bireylere aittir. 

Becerileri ve cesaretleri akıl dışı gibi gözükse de korku ve kuşkuları insanca ve 

olağandır. … İçinde yaşadıkları dünyanın fantastik, doğa dışı öğeleri onlar için 

olağan, kendiliğinden, kaçınılmaz ve gündeliktir. Belki tam da bu insanca tevekkül 

                                                 
126 A. g. e., s. 340.  
127 Francis Sinclair, Riveting Reads Plus Fantasy Fiction, Scotland, School of library Association,  

2008, s. 23.    
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ve teslimiyet, gerçeküstü ve fantastik öğelerine rağmen antik epik ve romansları 

bugünün kuşkucu, şüpheci okurları için tanıdık ve inanılır kılar.”128  

 

Kitlelerin bilinç dışı biçimde tanıdıkları, geçmiş anlatılarda yer alan tüm bu 

olağanüstü unsurlar modern fantastik eserlerin piyasada tutunmasını sağlayan 

etkenlerdendir. Yeni bir tür olan modern fantezi romanları böylece okuyucu 

tarafından kabul edilebilir hale gelirler.    

Saygın Ersin, eserde bahsettiği Lokman Hekim, vampirler, Yediler, Truva, 

Zülfikar gibi isimler aracılığı ile okuyucunun bilgi dünyasına seslenmektedir. 

Kimileri Batı’dan, kimileri de Doğu’dan gelen bu isimler, günümüz okuyucusunun 

hafızasında yer almaktadır. Lokman Hekim söylenceleri hala anlatılan yarı mitolojik 

bir kişiliktir. Vampirler, Batı kültüründen gelerek günümüz okuyucusunun 

hafızasına yerleşmiştir. Truva herkesin bildiği efsanesi nedeniyle tüm nesillerin 

tanıdığı bir şehirdir. “Yediler” kelimesi modern dilde çok şey ifade etmese de 

geleneksel halk kültürünün sayıları öne çıkaran anlayışı ile doğrudan bağlantılıdır. 

Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar ise dini menkıbelerin önemli nesnelerinden biridir. Saygın 

Ersin bu türden kültürel unsurları alarak romanında yeni roller vermiştir. Böylece 

okuyucu, tanıdığı, sözlü ve yazılı kültür aracılığı ile haklarında bilgi sahibi olduğu 

öğelerden oluşan bir ortamla karşılaşmıştır. Bahsedilen durum okuyucu ile kitap 

arasında kurulacak bağlantının güçlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca okuyucu, 

geleneksel olanla modernin birleşimi sonucunda ortaya çıkan “yeni”yi yani elinde 

tuttuğu eseri keşfetme heyecanını yaşayacaktır. Eserde anlatılan birçok ismi daha 

önce duymuş olan okuyucu, bunların farklı biçimde ele alınmasının ortaya nasıl bir 

eser çıkaracağını merak edecektir.       

Saygın Ersin’in ortaya koyduğu bu iki ciltlik eser sadece fantastik romanlar 

içerisinde değil, popüler edebiyat ürünlerinin genelinde de en orijinal eserlerden 

biridir. Yazarın Batı’dan gelen vampirleri alarak Doğu’dan gelen Lokman Hekim 

Ocağı’nın Yediler’i ile karşılaştırması, ayrıca bunlara, günümüze taşıdığı Hitit 

tanrılarını katması fantastik edebiyat için yol açıcı nitelikte bir çabadır. Böylece 

Batı’nın vampir hikâyeleri ile Doğu’nun tılsımlı dünyası, Anadolu tarihini de 

yanlarına alarak daha önce düşünülmemiş olan bir kurgusal ortam yaratmışlardır.  

                                                 
128 Deniz Tarba Ceylan, “Fantastik Romanda Sözün Gücü”, İstanbul, İstanbul Üniversitesi,  

Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Akşit Göktürk’ü Anma 
Toplantısı: Yazıda ve Çeviride Fantastik, 2006, s. 53. 
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b. Şehir Fantezisi 

Birincil dünyanın yani yaşadığımız çevrenin merkezde olduğu, ancak bunun 

fantastik unsurlarla işlendiği bir başka eser ise Zafer Sönmez’in Gerdekkaya üst 

başlığını taşıyan iki ciltlik eseridir. İlk cilt olan Gerdekkaya: Saklı Ülke’de başlayan 

fantastik maceralar Gerdekkaya: Genç Tanrılar’da devam etmektedir. 

Gerdekkaya: Saklı Ülke129, Almanya’dan tatil için Çorum’a giden Selma ve 

Sibel adlı kardeşler ile onlara eşlik eden dört Alman gencinin yaşadığı macerayı 

anlatmaktadır. Hepsi de on’lu yaşlarındadır. Altı arkadaş köye vardıklarında 

Gerdekkaya’daki kaya mezarlarını görmek isterler. Mezarlara gittiklerinde define 

avcılarıyla karşılaşarak mağaraya saklanırlar. Ancak mağara içinde yollarını 

kaybederler. Tünellerde ilerlerken bir ışık belirir ve kendilerini kaybederler. 

Uyandıklarında Hatti ülkesindedirler. Hattililer yerin altında yaşayan bir halktır. 

Çocukların güç durumda olduğunu gören Hattililer, onları kendi ülkelerine 

ışınlamıştır. Ancak çocuklardan Ali ve Markus yer üstünde kalarak definecilerin 

eline düşmüştür. Hattililer yeraltında büyük bir ülke inşa etmiş, bu ülkede deniz gibi 

görünen dev bir havuz ve yapay güneş oluşturmuşlardır. Çocuklar kendi istekleriyle 

yeryüzüne ışınlanırlar. Bu defa yanlarında Hattililerden aldıkları teknolojik aygıtlar 

vardır. Bu aygıtların yardımıyla arkadaşlarını kurtarırlar. Tekrar Hatti ülkesine giden 

çocuklar 16 gün burada kalırlar ve sonunda köylerine geri dönerler.  

Maceraların devamı olan Gerdekkaya: Genç Tanrılar’da130 ise bu defa 

Hattililer çocukların yardımına ihtiyaç duyarlar. Çocuklar Almanya’ya dönmüş ve 

liseye başlamışlarken Tomolose ve Zerenşe adlı iki Hattilinin görüntüsü odaya 

yansır. Hattililer, Tarık adlı bir arkeologun kazı yaparken kendilerine ait olan zaman 

makinası ve görünmezlik zırhı gibi cihazları bulup çok eski tarihlere döndüğünü 

bildirirler. Tarık, eski çağlarda bir krallık kurmaya çalışmaktadır. Çocuklar 

ışınlanma yoluyla Hatti ülkesine giderler. Oradan da dört bin yıl kadar geriye 

ışınlanırlar. Geçmişteki Anadolu’da yaşayan halkın da desteğini alarak Tarık ve 

adamlarıyla mücadele ederler. En sonunda zaman kemeri dışındaki diğer cihazları 

ellerinden alarak günümüze dönerler.  

Zafer Sönmez, eserinde birincil dünyada gerçekleşen fantastik olayları 

anlatmaktadır. Birincil dünya ilk romanda Çorum’un bir köyü iken ikinci romanda 

Almanya olur. Her ikisinde de çocuklar bu çevre ile ilişkileri içinde anlatılırlar. 

                                                 
129 Zafer Sönmez, Saklı Ülke: Gerdekkaya I, Ankara, Phoenix Yayınları, 2002. 
130 Zafer Sönmez, Genç Tanrılar: Gerdekkaya II, Ankara, Phoenix Yayınları, 2002. 
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Köye gittiklerinde köy yaşamı yazar tarafından ayrıntılarıyla anlatılırken, 

Almanya’da, çocukların lisede karşılaştıkları çeteler ön plana çıkmaktadır.  

Gerdekkaya serisi ayrıca ortaya koyduğu fantastik unsurlar bakımından 

“Şehir Fantezisi” (Urban Fantasy) türüne girmektedir. Bu türün genel özellikleri 

içerisinde öncelikli olarak modern hayatı saymak gerekmektedir. Gerdekkaya’da 

Çorum’un köyünde başlayan macerada çocuklar modern dünyanın bir parçasıdırlar. 

Kullandıkları araç gereç, birbirleriyle ilişkileri hep bu modern dünyanın izlerini 

taşır. Almanya’da ise büyük şehirlerin karşılaştığı sorunlar çocukların da baş etmek 

zorunda kaldığı problemler haline gelmiştir.  

Şehir fantezisinin bir başka yanı ise bilim kurgu türünün siberpunk 

(Cyberpunk) adı verilen alt koluna yakınlığıdır. Her türden teknolojik araç gerecin 

kullanılabildiği şehir fantezilerinde belirleyici olan yine fantastik unsurlardır. 

Gerdekkaya’da Hattiler’in kullandığı cihazlar teknolojik olarak günümüzün de 

ilerisindedir. Çocuklar, Hatti ülkesine ilk gittiklerinde bu halk onlarla “Diltaç” adı 

verilen bir cihaz aracılığıyla konuşur. Diltaçlar başa takılan, ışıklı nesnelerdir. 

Çocuklar da diltaçları taktığında altmış dili konuşabilmektedirler. Aslen Alman olan 

Tina, diltacı takınca çok iyi Türkçe konuşmaya başlar. Diğerleri de Çince ve 

Almanca konuşmaya başlar. Bunların yanında Hattililerin çocuklara verdikleri 

kemerler onları görünmez yapabilirken, kolyeler, kesici, delici aletlere karşı bir zırh 

gibi vücutlarını kuşatır. Ayrıca ikinci macerada bu aygıtlara, zamanda yolculuk 

yapabilmeyi mümkün kılan cihaz da eklenir. Hatti ülkesinde hemen her iş robotlar 

tarafından yapılmakta, çocukların eğlenmesi için de robot hayvanlar üretilmektedir. 

Hatti ülkesi tüm bu özellikleri ile bilim kurgusal bir ortamdır.  

Romanda bilim kurgudan faydalanılmış olması onu bilim kurgu eser 

yapmaya yetmemektedir. Tüm bilim kurgusal cihazları kuşatan Hatti ülkesinin 

kendisi fantastik bir mekândır. Yeraltında gerçek dünyaya çok benzeyen, denizi, 

güneşi olan ayrı bir dünyanın var olduğu düşüncesi yeterince fantastik bir kurgudur. 

Dolayısıyla olayların geçtiği gerçek dünya, Hattililerin yaşadığı fantastik dünya ve 

bilim kurgu bu eserde birleşmiştir.  

Gerdekkaya’da dikkat çeken bir başka unsur ise kahramanlarının yaşları ve 

onların başından geçen maceraların ders verici özellikleridir. Her iki eserde de 

merkezi roldeki kişilikler birer çocuktur. En büyükleri olan, köyde tanıştıkları ve 

kendilerine rehberlik eden Hasan 16 yaşındadır. Kahramanların bu yaşlarda 

seçilmesi tesadüfî değildir. Yazar, birinci kitap olan Saklı Ülke’nin “Giriş” kısmında 



 284 

çocuklarının Türkçelerini düzeltebilmek için kitabı yazmaya başladığını ve her 

akşam çocuklarına okuduğunu belirtir. Çocukları merkeze alarak yazılan bir 

romanda onların hoşlanacağı, örnek alacakları karakterlerin ve olayların geçmesi 

normaldir. Yazar da eserinde şiddeti neredeyse hiç kullanmamış, ayrıca şiddet 

karşıtı bir söylem geliştirmiştir. Saklı Ülke’de Tomolose adlı Hattili, çocukları 

yeryüzünün sorunlarına dair bilgilendirmek amacıyla bazı görüntüler gösterir. 

 

“Afrika dışında, Latin Amerika ve Asya’dan da görüntüler geldi. Bunlar da yoksul 

bölgelere ait görüntülerdi. Bu görüntü kayboldu.  

…  

Bir yerde verilen bir parti, yapılan bir piknik, bir lokantada yenilen yemek ya da 

herhangi bir zengin mutfağından görüntüleri birbiri ardına izliyorduk: insanlar 

durmadan yiyor, yiyordu… 

Yiyecekler çöplere dökülüyor, bu görüntüye açlıktan kıvranan insan görüntüleri 

eşlik ediyordu. Bir taraftan aç insanlar ve öte taraftan çöpe dökülen yiyecekler… 

İnanılması güç, acı veren bir tabloydu bu.  

Her şeyi üreten, harıl harıl çalışan fabrikalarda dolaşıyorduk… 

Modern silahlarla donatılmış ordular geçiyordu önümüzden. Savaş bölgelerine 

giriyorduk. Silahlar ölüm kusuyor, evler yanıyor, yıkılıyordu…”131 

 

Yazar çocukların merkezde olduğu romanda okuyucularına açlık, israf, 

savaş, silahlanma gibi konularda mesajlar vermeye çalışır. Çocukların yaşadıkları 

olaylarda da şiddetin kötü bir eylem olduğu fikri öne çıkar. Örneğin çocuklar, Ali ve 

Markus’u kurtarmak için kendilerini koruyan silahlarla gerçek dünyaya çıkmadan 

önce Hattililer onlara şiddete başvurmayı yasaklar. Aynı şey ikinci macera olan 

Genç Tanrılar’da da yaşanır. Hattililer, çocukların, Tarok’la karşılaştıkları zaman 

şiddete başvurmamalarını, sadece kendileri savunmak için, kan dökmeyecek 

eylemlere girişebileceklerini anlatırlar. Bu romandaki olayların nedeni olan Tarık ya 

da dört bin yıl öncesinde kullandığı adıyla Tarok’un hırsı ve bu uğurda yaptıkları da 

ibret alınması gereken bir öykü olarak oluşturulmuştur. Tarok büyük bir güce ve 

zenginliğe sahip olabilmek için dört bin yıl önceye gidip kendini tanrı gibi göstermiş 

ve insanları kendi hırsları için acımasızca kullanmıştır. Gerektiğinde çok sayıda 

insanın ölümünü göze alabilen Tarok, insani tüm değerleri çiğneyebilecek, 

                                                 
131 Zafer Sönmez, Saklı Ülke: Gerdekkaya I, Ankara, Phoenix Yayınları, 2002, s. 309-310.  



 285 

tiksindirici biri olarak çizilir. Tüm bunlardan, yazarın, fantastik kurgu içerisinde 

eğitme amacını öne çıkardığı anlaşılmaktadır.   

Peter Hunt, fantezi eserlerdeki kişiliklerin romantik olarak 

şekillendirildiklerini belirtir. Bu kişilikler, keşif ve icat zevki, farklı olana duyulan 

ilgi, ötekine, farklı olana karşı yeni fikirleri gibi nedenlerle çocuklara 

benzemektedirler132. Dolayısıyla fantastik roman kahramanlarının yaşları çok 

önemli değildir. Önemli olan onların maceraları aracılığı ile ortaya konan 

duygulardır. Günümüzün en çok okunan fantezi romanlarına bakıldığında da 

kahramanların her yaştan olabildiği, fantezi edebiyatında yaşın okuyucu açısından 

çok önemli olmadığı görülmektedir. Zafer Sönmez’in eserinde çocukların merkezde 

olması Gerdekkaya’yı çocuk romanı yapmamaktadır. Çünkü olaylar herhangi bir 

insanın başından geçebilecek şekilde kurgulanmış ve çocuk dünyası, çocukların 

yaşama bakış tarzı neredeyse hiç ifade edilmemiştir. Bu nedenle Gerdekkaya diğer 

fantastik romanlardan biri olarak görülmelidir.   

Birincil dünyada yaşanan fantastik olayları anlatan bir başka roman Sibel 

Atasoy’un Sırıtkan Kırmızı Ay133 adlı eseridir. Romanda normal günlük hayatın 

devamı esnasında gerçekleşen fantastik olaylar konu edilmektedir.  

Eserde, Sezen, Meral, Begüm ve Tamer adlı dört kişi merkezdedir. Bir 

akşam üç arkadaşı Sezen’e oturmaya gelirler. Daha sonra Meral evine gider ancak 

anahtarı kapıyı açmaz. Ayrıca eşi ve çocuğu da kapıyı açmazlar. Begüm, sabaha 

karşı evine gittiğinde yatakta eski sevgilisi Nahit’i görür. Ayrıca evinde bir çocuk 

odası ve on yaşlarında bir çocuk vardır. Taner evine gider ama evi yerinde yoktur.  

Dört arkadaş tekrar Sezen’in evinde buluşup tanıdıklarını ararlar ancak 

kimseye ulaşamazlar. Sadece yakın akrabalarını bulurlar ancak onlar da bu dört 

kişinin yaşadığı son 11 yılı sanki hiç yaşanmamış gibi tamamen farklı olaylar 

anlatmaktadır. Ayrıca Sezen, sevgilisi olan Fahir’e ulaşamaz. Komşusu olan Çetin 

Bey’in konuşmalarından onunla sevgili olduklarını anlar. Daha İstanbul’a 

gittiklerinde Meral her şeyin 11 yıl önce yaptıkları tercihlere bağlı olduğunu 

keşfeder. Bu tercihler, yapmadan önceki hayatlarının devamını yaşamaktadırlar. 

Astrolog Fikret de onların hayatında 11’in ne kadar önemli olduğunu açıklar. Sezen 

                                                 
132 Peter Hunt, “Introduction”, Alternative Worlds in Fantasy Fiction: Contemporary Classics of  

Children’s Literature, Peter Hunt ve Millicent Lenz, Londra ve New York, Continuum 
International Publishing, 2004, s. 4.  

133 Sibel Atasoy, Sırıtkan Kırmızı Ay, İstanbul, Altın Kitaplar, 2006.  
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sonraki gün de 11 rakamı ile hayatı değişen başka bir adamla tanışır. Roman dört 

arkadaşın yeni hayatlarına uyum sağlayıp hiçbir şey olmamış gibi yaşamaları ile 

sona erer.  

 Sırıtkan Kırmızı Ay sıradan yaşamların ani biçimde değişmesi sonucu bu 

olayla karşılaşan insanların tepkileri üzerine kurulmuştur. Roman boyunca dört 

arkadaş 11 yıl önce verdikleri ve hayatlarını değiştiren kararların aksi yönde bir 

hayata alışmaya çalışırlar. Ancak romana fantezi havasını veren unsur 11 rakamının 

kendisidir. Astrolog Fikret onların hayat öykülerini dinleyince 11 rakamı üzerinde 

durur ve hepsinin bir araya geldikleri o gece 11 sayısının yaratıcı enerjisinin çok 

arttığını ve bu nedenle hayatlarının değişmiş olabileceğini söyler. Burada 11 

rakamının kendisi fantastik bir dünyaya açılan kapıdır. Herhangi bir bilimsel yanı 

yoktur. Bu nedenle bir müdahale de söz konusu olamaz.  

Kendi hayatlarındaki bu değişikliklerin yanında, Sezen’in tanıştığı bir adam 

başkalarının da benzer durumları yaşadığını ortaya koyar. Aydın adlı bir antropolog 

bir köyde araştırma yaparken bir Şaman’la tanışmış, Şaman ona sonraki 11 yılını iyi 

geçirmeyeceğini söylemiştir. Aydın da bunun üzerine bir evde inzivaya çekilerek 11 

yılını tamamlamıştır.  

Romanda kişilerin kendileri değil, yaşadıkları olaylar ön plana çıkmaktadır. 

Fantastik dünyanın, yaşamaya başladıkları yeni zamanın etkileri yoğundur. Bu yeni 

dünyada da her şey aslında gerçek bir dünyada yaşananlardan ibarettir. Dolayısıyla 

fantastik unsur sadece geçiş döneminin kendisi olmuştur. Örneğin Meral o geceden 

önce Samuel adlı kocası ve oğlu ile yaşarken fantastik gece sonrasında onların hiç 

olmadığı her şeyin gerçek dünyadaki haliyle aktığı olaylar yaşamaya başlar. Eski 

hayatındaki kocasının izini Hindistan’da bulur. Samuel’in orada da aynı yaşlarda bir 

oğlu vardır.  

Sırıtkan Kırmızı Ay diğerlerine göre oldukça zayıf bir fantezi dünyası kurar. 

Romanda fantastik tek unsurun 11 sayısı olması bu eksikliğin en büyük nedenidir. 

Fantezi dünyası yeterince zenginleştirilemediği için, okur, günlük hayattaki 

olayların şaşırtıcılığı ile yetinmek zorunda kalmakta, fantastik bir roman okuma 

hevesi yarım kalmaktadır.  

Yakın dönem fantezi edebiyatı yazarlarının en üretken olanlarından biri de 

Sadık Yemni’dir. Yemni birbirini takip eden kitaplarının yanı sıra bağımsız 

okunabilen eserleriyle de fantezi edebiyatının en çok anılan isimlerinden biri 

olmuştur. Polisiye edebiyat kısmında anılan Amsterdam’ın Gülü adlı romanından 
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sonra yazar fantezi türünde eserler vermeye başlamıştır. Yazarın kendisinin, Muska, 

Yatır, Öte Yer, Çözücü gibi eserlerini “gizemkar dehşet tirildemesi” diye 

tanımlamasına, yayın evinin de korku-gerilim türünde olduğunu öne sürmesine 

rağmen134 anılan romanlarının hepsi fantezi türünde eserlerdir. Bu romanlarında 

yazar, gerçek dünyada geçen fantastik olayları ikincil dünya ile bağlantısını da 

kurarak anlatmaktadır. Eserlerde korku unsurlarına çok az rastlanmaktadır.  

Sadık Yemni’nin Muska, Yatır, Öte Yer adlı kitapları birbirini takip eden ve 

tek bir kahramanın, Sarp Sapmaz’ın farklı yaşlarda başından geçen olayları 

anlatmaktadır. Bu nedenle bahsi geçen bu üç roman tek bir eser gibi 

okunabilmektedir.   

Muska’da135, olaylar 1963 yılında geçmektedir. Bu sıralarda 12 yaşında olan 

Sarp arkadaşlarıyla Mecnun adlı adamın evine girip sihirli güçlere sahip olduğu 

anlaşılan bir aynayı yıkıntıların altında bulur ve kendi evine getirir. Aynayı gören 

Ayzıt, Cemile ve Seher adlı kadınlar bu nesnenin öte diyarlara açılan bir kapı 

olduğunu anlayarak fala bakarlar. Falda öte diyarlara açılan ve Sarp’ın Torom diye 

adlandırdığı bir enerji kapısı görürler. Cemile halası aynayı Kemeraltı’na götürür. 

Burada yolda yürürken Torom adlı enerji kapısından geçerek 1957 yılına döner. 

Aynayı bu tarihteki bir eskiciye satarak geri döner. Bu sırada aslında çok çirkin olan 

ancak kendini genç ve güzel bir kız olarak gösterebilen Kara Nesne, Sarp’a musallat 

olur ve onu öldürmeye çalışır. Kara Nesne’ye bu kötü işlerinde yardımcı olan Ayten 

adlı üvey kızı da aynı mahalleye taşınmıştır.  

Kara Nesne, Sarp’ı öldürmek için çeşitli girişimlerde bulunur ancak 

başaramaz. Sarp, Ayzıt teyzesi ve diğer kadınlar güçlerini birleştirir. Bir Pazar günü 

Sarp tüm sorunların kaynağı olan eve girer. Sarp, Kara Nesne ile mücadele ederken 

Ayten de eve gelerek makasla Sarp’ı yaralar. Kara Nesne dev kanatlı bir varlık 

şekline girerek Ayzıt ve arkadaşlarına saldırır. Ayzıt’ın söylediği büyülü sözlerle 

Kara Nesne toza dönüşür. Ancak bir karga olarak geri gelir. Mücadeleyi yine 

kazanamayınca Mecnun’un evine gidip aynanın yüzeyindeki sırrı kaplar. Böylece 

kurtulur.  

                                                 
134 Yazarın ve yayın evinin bu sözleri için bknz.: Sadık Yemni, Öte Yer, İstanbul, Metis Yayınları,  

1997, yazar tanıtım bölümü.  
135 Sadık Yemni, Muska, İstanbul, Metis Yayınları, 1997, bs. 2. 
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Yatır136 adlı romanda Sarp’ın maceraları devam eder. Bu sefer tarih 1968’dir. 

Sarp’ın arkadaşları, Şahin ve Mustafa “yatırlı ev” diye bilinen bir eve girerek 

bodrumdaki parlayan, üzerinde gül motifleri olan taşa dokunurlar. Bu olayın 

ardından Şahin bir köprüden suya düşüp ölür. Mustafa da kendi evini dinamitle 

havaya uçurmaya çalışır ancak Sarp ona engel olur.  

Salah Morköse adlı bir adam yatırlı evde hazine olduğunu düşünerek orayı 

almaya ve bu uğurda cinayetler işlemeye başlar. Sarp, kendisine yardım eden 

İskender Bey ve Mario ile buluşur ve onlara evdeki kuyunun torom olduğunu söyler. 

Toromun ışıma tarihi olan 7 Şubat günü Sarp, İskender Bey ve diğer arkadaşları eve 

girer ve bodrumdaki taşa dokunurlar. Bu anda kendilerini İzmir’in başka bir 

boyuttaki hali olan İzmirella’da bulurlar. Sarp önceki macerada Kara Nesne’yi 

durdurduğu eve giderek onun serbest kalmasını sağlar. Daha sonra Kara Nesne’yi ve 

yatırlı evi yaptıran Hızır Arif adlı adamı yok eder. O bunları yaparken, ölmüş olan 

Ayzıt teyzesi de ona yardım etmiştir. Sonuçta toromu kapatırlar.  

   Öte Yer137 adlı romanda Sarp artık 17 yaşına gelmiştir, İzmir’de tatilini 

geçirmektedir. Bir gün Sarp plajda gezerken Hayal Bekçisi adlı varlıkla karşılaşır. 

Bu varlık Öte Yer’den gelmiştir. Vücudu iri olduğu için toromlardan geçememiş, 

ABD’nin Ay’daki uydusunu kullanarak Dünya’ya gelmiştir. Hayal Bekçisi, yazılı ve 

sözlü sanat eserlerinin toromlardan sızan enerjiyle üretildiğini anlatır. Hayal 

Bekçisi’nin isteği ile Sarp, Öte Yer’e geçerek bir yangında ölen Yaprak Çeliksöz 

adlı kızla tanışır. 

Sonraki günlerde ABD’den gelen Dean ve Susan adlı ajanlarla birlikte 

Yaprak ve ailesinin yanmış olan evine giderler. Burada yıllar önce ölmüş olan 

Yaprak’ın babası Abdülmüttalip Bey, onların arkalarından gelen CIA tetikçisini 

öldürür. Yaprak’ın hayali de Susan’ı öldürür. Sarp ve Oya toromdan geçerek sahile 

dönerler. Bu arada plajı işleten Ayı Sermet yakınlardaki bir sazlıktaki kulübesinde 

Arabacı Ahmet’i nedensiz yere öldürür. Zila adlı kızı da öldürmek ister ancak kız 

kurtulur. Ayrıca Doktor Hayati Bey’in öldürüp kuyuya attığı karısı Mübeccel, 

çürümüş bir halde kuyudan çıkar ve kocasını arar. Yolda ona, iki başlı, tek bedenli 

bir insan da katılır. Bu yaratık Ayı Sermet’i gazinoyu soymaya çalışırken yakalar, 

Ayı Sermet’i plajda yakalayıp öldürür. Mübeccel Hanım’ın cesedi de bir hayvan 

inine çekilir.  

                                                 
136 Sadık Yemni, Yatır, İstanbul, Everest Yayınları, 2005. 
137 Sadık Yemni, Öte Yer, İstanbul, Metis Yayınları, 1997. 
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 Sadık Yemni her üç romanda da gerçek dünyayı temel alır ve bu dünyaya 

fantastik unsurları ekler. Muska’da Halit Duman’ın karısını gizemli biçimde 

iyileştiren ayna bilinmeyen güçlerle doludur. Aynanın bilinmeyen güçleri Ayzıt, 

Cemile ve Seher’i rahatsız ettiği için ondan kurtulmaya çalışırlar. İlk olarak Sarp’ın 

halası Cemile’nin geçtiği torom adı verilen enerji koridoru onların bu isteğinin 

yerine gelmesini sağlar. Toromlar her üç romanda da önemli yere sahiptirler. Bu 

enerji koridorları Öte Yer denilen dünya ile yaşadığımız dünya arasındaki 

geçitlerdir. Cemile toroma girdiğinde çevresi birden değişir: 

 

“Işık ve insanlar değişmişlerdi birden. … Çarşıda bazı değişiklikler vardı, ama ne 

olduğunu tam çıkartamıyordu. Kitapçılardan birinde takvimleri görünce donup 

kaldı. Kocaman afişte”1958’in takvimleri satışa arz edildi” yazıyordu. Yaklaşıp 

baktı. Yanlış görmemişti. 1958’di. Demek ki şimdi 1957’deydiler.  Altı yıl önce 

yani. Çarşıda fark ettiği değişikliklerin nedeni altı yıl önceki halini görüyor 

olmasındandı.”138 

 

Torom geçitleri Yatır’da da işlerine yarar. Sarp ve onunla birlikte olanlar 

toromdan geçerek İzmirella’ya giderler. İzmirella gerçek İzmir’e benzer ama 

insanları ve yaşamı çok farklıdır. İzmirella’da yaşayanların hiçbiri hasta veya sakat 

değildir. Hiçbir motorlu taşıtın olmadığı, herkesin bisikletle seyahat ettiği, yaşamın 

çok sessiz olduğu bir yerdir İzmirella. Şehirdeki tek araba Sarp’ı almaya gelir ancak 

onun da pedalları yoktur. Sarp aracın irade gücüyle sürüldüğünü düşünür. 

Öte Yer’de de Sarp ve arkadaşları, torom aracılığıyla Yaprak Çeliksöz ve 

ailesini bulurlar.  

Üç romanda da toromlar fantastik yaşamlara açılan kapılardır. Bu nedenle 

Sadık Yemni’nin kitaplarındaki en önemli fantastik unsurlar toromlardır. 

Toromların sadece geçit olma işlevi vardır. Toromlar sayesinde ikincil, fantastik 

mekanlar ile, ölmüş ve birincil dünyayı terk etmiş kişiler romanlara dâhil olurlar. 

Öte Yer’de Mübeccel Hanım’ın çürümüş cesedi, atılmış olduğu kuyudan çıkıp 

romana yeniden katılır. Ona eşlik eden iki başlı yaratığın bir başı aynı romanda 

öldürülmüş olan Arabacı Ahmet’e diğeri ise kırk beş yıl önce Belçika’da ölmüş olan 

Albert adlı bir madenciye aittir.  

                                                 
138 Sadık Yemni, Muska, İstanbul, Metis Yayınları, 1997, bs. 2, s. 135.  
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Toromlar dışında çeşitli olağanüstü varlıklar da fantezi ortamının 

kurulmasına yardımcı olur. Muska’daki Kara Nesne, ne olduğu bilinmeyen, ancak 

güçleri nedeniyle Sarp’a düşman olan bir varlıktır. Sarp’ı en önemli düşmanı olarak 

gördüğü için ona ve yardımcılarına saldırır. Yatır’daki “cimon” adlı yaratık, 

Şahin’in “Göz Dede” dediği varlık, Öte Yer’deki “Hayal Bekçisi”, nereden 

geldikleri belli olmayan, asıl amaçları bilinmeyen varlıklardır. Bunlar aracılığı ile 

yazar bilinmeyen bir dünyanın varlığını ortaya koymaya çalışır. Öte Yer adı verilen 

bu dünya bilinen dünyanın alternatifidir. Öte Yer’de her şeyin birincil dünyaya 

sadece benzemesi, ancak içerik olarak çok farklı olması nedeniyle Sarp ve diğerleri 

oradaki varlıklarla iletişim kurabilirler. 

Fantastik edebiyat her zaman akıl ve bilime karşıt yanıyla ele alınmıştır. 

Bilimin kesin kuralları ve insanın manevi dünyasını reddetmesi nedeniyle modern 

toplumların bireyleri fanteziyi bir reddiye olarak bilimin karşısında 

konumlandırmıştır.  

“Düşünce tarihi açısından bakıldığında, XVIII. yüzyıl sonundaortaya çıkan bir tür 

olarak fantastik, akıl dışı olanın yeniden doğuşunu temsil eder, Aydınlanma’nın 

zaferine karşı bir tepkidir. Fantastiğin dile getirdiği kuşkulara varmak için aklın 

sınırsız güçlerine inanmış olmak gerekirdi zaten. Açıklanamayanın beklenmedik 

dirilişi karşısında böylesine şiddetli bir sarsıntı duymak için aydınlanmış, dinsel 

önyargılardan kurtulmuş insanın elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını düşünmüş 

olmak gerekirdi.”139 

  

Sadık Yemni, fantastiğin bu özelliklerine uygun olarak, yaşadığımız 

dünyanın sadece maddeci biçimde ele alınmasına karşı duran, bilinemeyen, bilimle 

açıklanamayan bir dünyanın da olduğunu hissettiren eserler ortaya koyar. Fantastik 

edebiyatın tarihine bakıldığında özellikle çok eski zamanlardan beri insanın 

görünmeyen bir dünyaya dair fikirler ürettiği anlaşılmaktadır. Gerçek dünyadaki 

birçok sorun fantastik dünyalar kurularak göz ardı edilmeye, unutulmaya ya da yeni 

cevaplar bulmaya çalışılmıştır. Özellikle modernizmin hız kazandığı son üç yüz yıl 

içinde fantezi yazarları materyalist değerlerin karşısına bilinmeyen dünyayı koyarak 

eskiden de var olan bir bakış açısını canlı tutmaya çalışmışlardır.  

                                                 
139 Pierre Jourde-Paolo Tortoresse, “Fantastik: Mantık İçin Bir Skandal”, Kitaplık Dergisi, Kasım  

2003, Sayı: 66, s. 79. 
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İnsan sadece maddi bir varlık değildir ve hayalleri, düşünceleri bu dünyanın 

ötesine gidebilmektedir. Modernizmin, insani olanı maddi dünya ile sınırlandırma 

çabası, dinlerin, mistik bakışın, fantastik anlayışların güç kazanmasına vesile 

olmuştur. Yirminci yüzyılda fantastik kültürel ürünlerin büyük bir sıçrama yapması 

materyalist değerlere bir muhalefet olarak okunabilir. Fantezi edebiyatı da, güncel 

hayattan kaçmak, tüm tanıdık yaşam biçimlerinden uzaklaşmak isteyen insanların 

sığındığı bir limana dönüşmüştür. Fantezi edebiyatı herhangi bir mantığa dayanmak 

zorunda değildir. Dolayısıyla fantezi yazarları akıldan bağımsız biçimde sınırsız bir 

özgürlüğe sahiptirler. Fantastik roman, gerçekliğin dünyasından kesin bir kopuşu 

ifade etmektedir140. 

Sadık Yemni, kitaplarında, okurlarının çevresini kuşatan dünyanın çıkış 

yolları olduğunu, dünyanın sadece maddi yaşam biçimlerinden ibaret olmadığını 

gösterir. Sıradan hayat içerisinde ölmüş olan kişilerin kimi hırslarla, heveslerle 

tekrar roman kahramanlarının karşısına çıkması, okurun, günlük hayatı yeniden 

düzenleme isteğinin yansımasıdır. Yemni, okurlarının bu isteğinin farkındadır. 

Gerçekliğe doymuş olan okur farklılık aramaktadır. Fantastik edebiyat bu arayışa 

cevap verir. Yemni’nin eserleri, okurun bıktığı, kurtulmak istediği bu dünyayı 

yeniden, modernizme göre daha esnek biçimde yorumlayarak bu kaçış isteğini 

onaylar, meşrulaştırır. Okur, kendisi gibi düşünen, dünyayı yeniden şekillendirmeye, 

maddi olanın ötesine geçmeye çalışan fantezi edebiyatı bu nedenle sever. Bu 

dünyanın sorunlarının bitmeyeceğine, giderek daha da ağır problemlerin ortaya 

çıktığına kanaat getirmiş olan okuyucu yeni bir dünyanın, başka türlü bir varoluşun 

peşindedir. Maddi kültürden bağımsızlaşabilen tek kaçış noktası da fantezi 

edebiyatıdır. Fantezi edebiyatı, bilim kurgunun katı bilimsel dünyasından, günlük 

hayatta maddi değerler yüzünden işlenen suçları anlatan polisiye edebiyatın 

karamsar hayat modellerinden farklı bir şey vaat eder; yeni bir dünya sunar. Bu 

nedenle Sadık Yemni, romanlarında gerçek dünyayı fantastik unsurlarla yeniden 

şekillendirir. 

Bahsedilen üç kitapta da fantastik olaylar günlük hayatla beraber aktarılır. 

Muska’da Sarp henüz 12 yaşındaki bir çocuktur ve arkadaşlarıyla oyunlar 

oynamakta, onlardan dayak yemekte ya da intikam almaktadır. Öte Yer’de tüm 

olaylar Sarp ve arkadaşlarının yaz tatili sırasında olur. Sarp artık büyümüş, genç bir 

                                                 
140 Fantastik edebiyat ve gerçeklik ilişkisi için bknz.: Richard Mathews, Fantasy: The Liberation of  

Imagination, New York, Routledge Publishing, 2002, s. 3-4. 
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delikanlı olarak sevgililer edinmeye başlamıştır. Sarp’ın eski sevgilisi Zila, yeni 

sevgilisi Leyla, bunlar arasındaki kıskançlıklar, diğer arkadaşlarının gönül ilişkileri 

romanı renklendiren unsurlardır. Bu sayede roman sadece gerçeküstü bir atmosferde 

geçmez, dünyadaki sıradan yaşamı da içine alır ve okuyucunun yabancılaşmasını 

engeller. Okuyucu her ne kadar bu dünyadan kaçmak istese de bu dünyaya, 

alışkanlıkları ve yaşam tarzıyla bağlıdır. Bu nedenle sadece doğaüstü güçlerin 

anlatıldığı bir roman sıkıcı olacaktır. Bunun farkında olan yazar Türkiye’nin 60’lı 

yıllardaki insan ilişkilerini nostaljik bir havada romanına katar. İzmir’deki sade, 

genel anlamda durağan ama sıkıcı olmayan yaşam Yemni’nin romanlarının en 

önemli unsurlarındandır. Bu ortamın sürekli okurun karşısına çıkması Yemni’nin 

İzmir’de geçen çocukluğuna ve gençliğine olan özleminin de bir ifadesidir.   

Sadık Yemni, Çözücü141 adlı eserinde de birincil dünya içerisinde 

gerçekleşen fantastik olayları anlatır. Romandaki olayların tümü Taksim ve 

çevresinde geçer. Romandaki insanlardan bir kısmı Taksim çevresinde yaşamakta, 

bir kısmı ise o gece tesadüfen orada bulunmaktadır. İçlerinde yabancılar, hırsızlar, 

kiralık katiller, muhafazakârlar ve mankenler olan 22 kişi bir gece uyandıklarında 

kendilerini Taksim çevresini saran şeffaf bir duvar içinde hapsedilmiş bulur. Bu 

duvar hiçbir nesnenin geçmesine izin vermemektedir. Bölgede yaşayan diğer 

insanlar ise parlak, jölemsi bir maddeye dönüşmüştür. İçlerinden, Teskin, Yılmaz, 

Adrian ve Kemal’in oluşturduğu bir grup silahlanarak diğerlerine saldırır ancak 

başarılı olamazlar, içlerinden bazıları ölür. Zaman ilerledikçe çevrelerini saran 

duvarda değişimler olduğunu fark ederler. Cansız nesneler duvardan 

geçebilmektedir. Ancak insanlar geçemez. Adrian bunu denediğinde soğuk ve 

oksijensiz ortam nedeniyle ölür. Sayıları giderek azalmakta ve ölenler de pelteye 

dönüşmektedir. Romanın sonunda her şeyin Berk’in rüyası olduğu izlenimi ortaya 

çıkar. Berk bu hislerle rahatlamışken sahilde, rüyası sandığı olayların içinde yer alan 

Güven’i görür. Adı Güvenç olmuştur. Berkin’e hatırladığı olayları ve kişileri 

saydıran Güvenç bazı kişilerin Berk’in belleğini kullandıklarını ifade eder. Bu 

olayla roman son bulur. 

  Romanda en önemli fantastik unsur şeffaf duvardır. Bu duvar sadece orta 

yaş insanları hapsetmiştir. Bebekler ve yaşlılar pelteleşmiştir. İçlerinde Gül Ana adlı 

                                                 
141 Sadık Yemni, Çözücü, İstanbul, Everest Yayınları, 2003. 
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çok yaşlı bir kadın vardır. Ancak konuştuklarında, onun genç kızlık yıllarındaki 

bilince sahip olduğunu, bu nedenle pelteleşmediğini anlarlar.  

Çözücü’de fantastik unsurlar bunlarla sınırlı değildir. Duvar içindeki tüm 

elektronik cihazların çalışmaz hale gelmesi, çok uzaklarda gökyüzüne uzanan ve 

minareye benzeyen ancak uzunluğu üç kilometreye yaklaşan bina da birincil 

dünyada yer almayan, duvar sonrası oluşan fantastik oluşumlardandır. Ayrıca 

yıllardır girilmediği belli olan bir hazır giyim atölyesinde dev bir balon bulurlar. 

Balon yeni görünmektedir.  

Romanda birincil dünyada kültürel yapının çözülüşüne dair kimi mesajlar da 

vardır. Duvar oluştuktan sonra konsolosluklar, dini binalar, Taksim Laila ve AKM 

gibi bazı binalar tamamen çürür. Bunların ortak özelliği standart inanç ve aidiyet 

yerleri olmalarıdır. Bu aidiyet merkezleri birincil dünyanın birer parçasıdır. Bir 

başka dünyada bunların hiçbir işlevi olmayacaktır. Duvarın içinde kalan insanların 

kimliklerine bakıldığında farklı mesleklerden, farklı etnik ve dini kökenlerden 

geldikleri görülmektedir. Yazar farklı tipleri bir araya getirerek farklı bir dünyada 

insanların tavırlarındaki değişimi göstermeye çalışır. Bu insanlardan biri olan ve 

muhafazakârlığı ile öne çıkan Ayşe Furkan, duvarın içinde kalmadan önce 

nişanlıdır. Uzun süre duvarın içinde kaldıktan sonra bu süreç içinde yakınlaştığı, 

kendi dininden olmayan Al adlı bir yabancı ile evlenir. Ancak bir süre sonra Ayşe 

ve Al da pelteleşmiş olarak bulunurlar.  

Romanda birbirinden ilginç karakterler bir araya gelmiştir. CIA ajanı John 

Space, eşcinsel Samet Tuzcu, hırsız Kemal Seksan, romancı Güven Sertek, Japon 

Mono Ti Pi, Alman ordusunda komandoluk yapmış olan Deniz Zeiss, üniversite 

asistanı Ahmet Turacı, Avustralyalı 15 yaşındaki Catty Waters,  Tunuslu aşçı Anuar 

Sousse, 22 yaşındaki Hollandalı Melanie Gouda, kiralık katil Kısmet Telli gibi 

günlük hayatta bir araya gelmesi zor bireyler duvar içinde beraber yaşamaya 

zorlanmışladır.  

Çözücü bir anda fantastik biçimde değişen hayatı anlatan bir roman olarak 

ABD’de çokça üretilen Alacakaranlık Kuşağı öykülerini anımsatmaktadır. Bu 

öykülerde de normal hayatın akışı ani biçimde ve hiç anlaşılamayan bir yönde 

değişmektedir. İnsanların bu koşullar altında verdikleri yaşam savaşı öykülerin 

konusunu oluşturmaktadır. Türk popüler edebiyatının yabancısı olduğu, bu türde bir 

romanın kurgulanmış olması Türk yazarların dünya edebiyatını da eskisinden daha 

iyi takip etmeye başladıklarını göstermektedir. Ancak bu durum temel bir soruna da 
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işaret etmektedir. Yazar, geleneksel anlatıları, halk hikâyelerindeki büyülü, tılsımlı 

olayları kullanmak yerine yabancı kaynaklardan ilham almaktadır. Batılı popüler 

edebiyat, birkaç yüzyıl boyunca gizemli, doğaüstü birçok konuyu tüketmiştir. Bu 

nedenle Batılı eserlerden alınan ilhamla yazılan eserlerin fantastik edebiyata yeni bir 

şeyler getirmesi oldukça zordur. Yukarıda eserlerinden bahsedilen Saygın Ersin’in 

yerel unsurları kullanmaya yönelik tavrı fantastik edebiyat için çok daha besleyici 

bir adım olarak görünmektedir. 

Gündüz Öğüt’ün Nehrin iki Yakası142 adlı romanı mevcut dünyayı fantastik 

unsurlarla anlatan, istendiğinde alegorik bir eser olarak da okunabilecek bir eserdir. 

Romanın fantastik unsurları öne çıktığı, alegorik yanı çok geri planda kaldığı için 

burada ele alınmıştır. 

Eserde çok eski zamanlarda bir nehrin kıyısında yaşayan bir halkın inanışları 

konu edinilir. Konu edilen halk Kural koyucular adı verilen bir konsey tarafından 

yönetilmektedir. Kural Koyucular nehre yaklaşmayı yasaklamıştır. Ancak bir genç 

nehri merak eder ve zamanla nehre yaklaşmaya ve nehre girip yüzmeye başlar. 

Onun bu davranışı Kural Koyucuların tepkisini çeker ve halktan uzaklaştırılır. 

Halkın yaptığı tek iş yakındaki madenleri eritip Lanet Kuyusu denen dev yarığa 

akıtmaktır. Bu işlemin kim tarafından, ne zaman başlatıldığı bilinmemektedir.  

Bir gün, Kam adlı bir çocuk gelip nehre giren gence bir asa verir. Bu asanın 

üzerinde nehrin kıvrımları resmedilmiştir. Genç bu işaretleri izleyerek nehre girer 

ancak bir süre sonra bayılır. Tanka adlı bir ihtiyar onu kurtarmıştır. Asadaki şekilleri 

kendinin çizdiğini söyleyen Tanka da zamanında köy halkından dışlanmıştır. Yan 

yana uyurlarken ikisinin de bilinci birleşir ve aynı rüyayı görürler. Genç, rüyasında 

atlarından kendi adının Agharintay olduğunu öğrenir. Tanka’nın anlattığına göre 

insanlar binlerce yıl önce yeraltında yaşarlarken, bir grup dışarı çıkıp barbar bir 

medeniyet kurmuştur. Yeraltındaki pozitif güçler yer üstündeki negatif güçlerin 

evrimleşmesini sağlamaya çalışır ancak negatif güçler bunlara karşı koyar. Lanetli 

Kuyu denen yer de pozitif güçlerin yer üstüne ulaşabileceği tek kapıdır. Bu nedenle 

doldurulmak istenmektedir.   

Kam ve Agharintay’ın rüyasında gördüğü bir Işık Rahibesi, Kural Koyucular 

tarafından kaçırılır. Agharintay ve Tanka onları kurtarır. Halk ise artık nehirden 

korkmamaktadır. Agaharintay elinde asa ile sudan çıkar. Onu sadece çocuklar 

                                                 
142 Gündüz Öğüt, Nehrin İki Yakası, İzmir, Ege Meta Yayınları, 2003. 
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görebilmektedir. Diğer insanlar ise yalnızca asayı görürler. Bir muhafız boşluğa 

kılıcını sallar ve Agharintay yaralanır. Tüm çevre klanlardaki insanlar ayaklanır. 

Değişim rüzgârı yayılır ve Işık Çağı’na girilir. Agharintay ve Tanka’dan bir daha 

haber alınamaz.   

Nehrin İki Yakası’nın alegorik yanının geri planda olduğu yukarıda 

belirtilmişti. Roman boyunca ön planda fantastik olaylar olurken arka planda bir 

halkın nasıl köleleştirildiği anlatılmaktadır. Bu halk nehrin kıyısında yaşamasına 

rağmen ondan hiç faydalanmamış, hiç yıkanmadıkları için renkleri değişmiştir. 

Kural Koyucuların yüzyıllar önce koyduğu kurallar hiç tartışılmaksızın 

uygulanmaktadır. Köylüler, Lanet Kuyusu’nu neden doldurduklarını bile bilmezler. 

Sadece kendilerine söyleneni yaparlar.   

Bu yanıyla roman batıl inanışların, sorgulamaksızın yapılan eylemlerin 

bireylere ve toplumlara neler kaybettirdiğini anlatmaya çalışmaktadır. Bir nevi 

diktatörlük kurmuş olan Kural Koyucular bu iktidarlarını, halka, sorgulamayı 

unutturarak sürdürebilmektedirler.  

Romanın alegorik yanından daha önemli olan ise fantastik unsurlardır. 

Romandaki kişilikler, bildiğimiz dünyada yaşayan, başlarda sıradan görünen ancak 

daha sonra gizemli güçlere kavuşan insanlardır.  

Agharintay başlarda halkın “deli” olarak gördüğü biriyken sıradan bir 

insandır. Ancak nehri geçip Tanka ile buluştuktan sonra kendisi için de yeni olan 

bazı yönlerini keşfetmeye başlar. Nehri geçtiği ilk anda kendini Kam’ın tutulduğu 

mağarada bulan Agharintay uyandığında bunun bilincinin yaptığı bir gezi olduğu 

anlar. Ancak bu gezi sıradan bir eylem değildir. Kendine ve nehre yakın olan Kam’ı 

kurtarma arzusunun bir sonucudur. Romanda bilincin bedenden bağımsız hareket 

ettiği başka sahneler de vardır. Tanka ile yan yana uzanırlarken bilinçlerinin 

yükselip başka bir dünyaya ilerlemesi de benzer bir durumdur. Her ikisi de 

yukarıdan, yerde yatan kendi bedenlerini izlerler.  Agharintay bu sırada hayal ettiği 

her şeyin hemen olduğunu fark eder. Tanka, bunu, düşünce ve imajların dünyasında 

olmalarıyla açıklar. İlerleyen sayfalarda Agharintay bu olanları Gaiah Ana’ya sorar: 

 

“Buraya gelmeden önce gördüğüm rüyada karanlık bir görüntünün içinde dünyanın 

çeşitli yerlerinde karanlığı yaran ışık noktaları gördüm. Sizce bu noktalar nedir?”  

Gaiah, “Dünyanın farklı bir boyuttan manzarasını görmüşsün Agharintay. Biz buna 

İnce Dünya deriz.” 
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Agharintay, “İnce Dünya mı?” diye sordu.  

“Evet, İnce Dünya… gözlerimizle göremediğimiz, düşüncelerin ve enerjilerin 

dünyası. İçimizde sakladığımız korkuların, nefretlerin, hırsların dünyası… Işık 

noktalarıysa, dünyanın çevresini adeta siyah ve yoğun bir bulut gibi kaplamış olan 

ince dünyanın dışındaki ruhsal dünyadan gelen yüce enerjilerin yaşadığımız boyuta 

ulaşabilmesini sağlayan geçiş noktalarıdır.”143 

 

Romanın sonraki sayfalarında yeraltında yaşayan pozitif enerji yüklü 

insanların yukarıdaki barbar medeniyetin evrimini hızlandırmaya çalıştığı 

anlatılmaktadır. Yeraltına inen kapılar yukarıdakiler tarafından kapatılmış sadece bir 

kapı kalmıştır. Bu kapının açılışı da ancak yukarıdan mümkündür. Bunu sağlamak 

için yeraltında yaşayan bilgelerin ruhları yerüstündeki bebeklerin ruhu olarak 

doğarlar. Agharintay, Tanka ve Kam bu tür ruhlardan oldukları için halkın 

çoğunluğundan farklı olarak merak eder, sorular sorar ve araştırırlar. Tanka ve 

Agharintay’ın toplumdan dışlanmalarının, Kam’ın gözaltına alınmasının nedeni 

farklılıklar içeren bu yanlarıdır.   

Romanda bilinemeyen bir boyut anlatılmaktadır ancak bu, geleneksel 

inançların dışında, farklı içeriğe sahip bir anlatımdır. İnsanlar yüzyıllar boyunca 

farklı boyutları çeşitli dinler ve felsefi inançlarla açıklamaya çalışmışlardır. Gündüz 

Öğüt ise bu boyutu, içeriği tam anlaşılamayan, geleneksel inançların dışında bir 

anlayışla açıklamaktadır. Öğüt’ün ortaya koyduğu, gizemli, enerji yüklü, pozitif 

yönde evrimi savunan ancak her halükarda anlaşılmaz kalan bir düşünce sistemidir. 

Bu nedenle yazarın kurduğu fantastik dünyanın anlamlandırılması oldukça zordur. 

Romanda anlatılanların dışında farklı özelliklere sahip başka fantastik 

varlıklar da vardır. Işık Rahibeleri bunlardan biridir. Işık Rahibeleri aslen yeraltı 

ülkesine aittirler. Kural Koyucular zor kullanarak onların algılama yeteneğini 

harekete geçirip araştırma yapmaktadırlar. Bu sayede rüyalara bile girip kimin ne 

düşündüğünü öğrenmeye çalışırlar. Agharintay da rüyasında bu rahibelerden biri 

olan Agerya’yı görür ve ona âşık olur. Romanın sonunda, ikisi, Tanka ile birlikte 

ortadan kaybolacaklardır.  

Tanka ile beraber Işık Ormanı’nda ziyaretine gittikleri Gaiah Ana da bu 

fantastik canlılardan biridir. Gaiah Ana’nın diğer adı Haberci’dir. Gaiah Ana 

ormanda elde ettiği bir takım karışımlarla çevresindeki hastaları iyi edebilmektedir. 

                                                 
143 A. g. e., s. 237. 
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Asıl özelliği ise bir nevi medyum olmasıdır. Agharintay’ı görünce onun bekledikleri 

kişi olduğunu söyler. Bu aşamada “Kurtarıcı Kişi” kültü devreye girer. Binlerce 

yıldır hiç unutulmayan bu anlayış sayesinde insanlar her dönemde umutlu 

kalabilmeyi başarmıştır. Romandaki karanlık dünyanın aydınlığa kavuşabilmesi de 

ancak böyle bir kişilikle mümkün olabilecektir. Agharintay’ın romanın sonunda 

nehirden elinde asa ile çıkması ve çocuklar dışında kimse tarafından görülmemesi, 

kıyıda asayı yere vurunca bir zeytin fidanının yerden bitmesi onun kurtarıcı kişi 

olarak halkın gözündeki imajını kuvvetlendirmiştir. Sonuçta Agharintay yeraltının 

pozitif enerjisinin yer üstüne hâkim olmasını sağlayan kişidir. 

Nehrin İki Yakası bazı konular hakkında düşündürmeyi amaçlamış olan bir 

romandır. Birincil dünyadaki fantastik öğeler yoluyla alışılmışın dışında bir 

toplumsal yapı kurarak okuyucunun ilgisini çekmeyi amaçlayan yazar, bu yapıyı 

fantastik unsurlarla destekleyerek kendi içinde tutarlı olmasını sağlamıştır. 

      

 

2. İkincil Dünyayı Anlatan Fantastik Romanlar 

a. Kılıç ve Büyü 

Türk popüler edebiyatında ikincil dünyayı anlatan roman sayısı oldukça 

azdır. Barış Müstecaplıoğlu’nun yazdığı Perg Efsaneleri ile Orkun Uçar’ın kaleme 

aldığı Asi144 bu alandaki yazılmış eserlerdir. Her iki roman da yukarıda 

bahsedilenler gibi 2000’li yıllarda yazılmıştır.   

Orkun Uçar’ın yazdığı Asi: Habis Üçlemesi I145 “Kılıç ve Büyü” (Sword and 

Sorcery) türündedir. Eser çok sayıda öyküyü, yepyeni, ikincil bir dünyada 

birleştirmedeki başarısıyla dikkat çekmektedir.  

Asi, Derzulya adlı yeni dünyada geçmektedir. Aslında Derzulya eski 

dünyanın devamıdır ancak şimdikinden çok farklıdır. Janus adlı kişi, “Sürgündeki” 

ile bağlantı kurmuş, onun isteği ve yardımıyla dünyada büyük kargaşalıklar 

çıkarmıştır. Janus, Sürgündeki’nin yardımıyla teknolojik medeniyeti yok etmiş ve 

dünyadaki tüm kıtaları birleştirerek Derzulya’yı oluşturmuştur. Dünyadaki insan 

sayısı bir milyara kadar düşmüştür. Büyük kargaşadan sonra beş yüz yıl geçmiştir. 

Fula adlı bir kadınla Lokan adlı kocası E-zmaraf’taki örümcek kraliçe Zünayin’e 

                                                 
144 Orkun Uçar’ın yazdığı Asi daha önce Kara Gezgin adıyla yayımlanmış ancak sonraki baskılarda  
 isim “Asi” olarak değiştirilmiştir.  
145 Orkun Uçar, Asi: Habis Üçlemesi I, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 2007, bs. 4. 
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kurban edilmek üzereyken kaçarlar. Janus onların peşine adamlarını gönderir. Lokan 

ve Fula yolda ayrılırlar. Fula bebeğini doğurur ve Sarvav adlı bir adamın yaşadığı 

vahaya kadar getirir. Sarvav’ın asıl adı Sarp’tır ve annesi İngiliz, babası Türk’tür. 

Sarvav bebeği kurtarır, Fula ölür. Elem adlı bebek doğar doğmaz mucizevi bir hızla 

büyümeye başlar. Bu sırada Lokan ise köle tüccarlarının eline düşer ve Janus’a 

satılır. Janus’un büyülü etinden yedikten sonra başka kölelerle birlikte Dejin adlı 

canavara dönüşür.  

Doğu’da yaşayan Derviş Mikael adlı biri de tek tanrılı bir din kurarak yanına 

pek çok kişiyi alır ve Janus’u tehdit etmeye başlar. E-zmaraf’ta iktidarı ele geçiren 

Poriganis adlı bir asker, adamlarıyla birlikte Sarp, Elem ve onlara yardımcı olan ve 

eskiden İblis diye bilinen Kara Gezgin’i yakalayıp sorgulamaya başlarlar. Elem’i 

öldürmekle görevli olan Dejinler de oraya gelir. Dejin-Lokan’ın yani Elem’in 

babasının içindeki Lokan yanı uyanır ve iki Dejin’le askerleri öldürerek kızını ve 

diğerlerini kurtarır. Sarp hepsini alarak beş yüz yıl önce Gökkurtlar adlı Türk 

grubunu kurtarıp saklanmalarını sağladığı Ergenekon vadisine götürür. Romanın 

devamı henüz piyasaya çıkmamıştır.  

      Asi, “Kılıç ve Büyü” türü fantezinin tüm özelliklerini içerisinde 

barındıran bir eserdir. Bu türdeki eserlerde günümüzdekinden farklı, ikincil bir 

dünya anlatılır. Zırh giyinmiş kaslı vücuda sahip savaşçıların mücadeleleri, iyinin ve 

kötünün yanındaki büyücüler ve ejderha gibi fantastik yaratıklar sürekli olarak 

sahnededir146. Merkezdeki kişilikler ahlaki olarak doğru eylemler yapsalar da 

hareketleri genellikle kendi istekleri tarafından belirlenir.  

Asi’de bağımsız bir dünya yaratılmıştır. Bu dünya Derzulya diye anılan eski 

dünyanın yeniden şekillenmiş halidir. Derzulya dev boyutta, tek bir kıtadır. İçinde 

Mentazamor adlı büyük bir iç deniz vardır. Eski dünyadaki tüm devletler yıkılmış, 

sınırlar yeniden belirlenmiştir. Kıtalar birleşirken milyarlarca insan doğal felaketler 

ve Janus’un katliam birliklerinin çabalarıyla ölmüştür. Derzulya’da hiçbir teknolojik 

aygıt yoktur. Yüzyıllar önceki toplumsal düzen yeniden kurulmuş, eski çağ 

krallıkları, feodal, aristokrat sınıf yeniden oluşturulmuştur.   

“Kılıç ve Büyü” türüne uygun olarak romanda sihir geniş yer tutar. Gerçek 

dünyada örneğine rastlanmayan, akıl yoluyla açıklanamayan bu güçler sayesinde 

fantezi kahramanları iyi ya da kötü çok sayıda zor işi başarırlar. Lin Carter, 

                                                 
146 Jeffrey A. Tucker, A Sense of Wonder:Samuel R. Delany, Race, Identity, and Difference,  

Middletown, Wesleyan University Press, 2004, s. 28. 
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Imaginary Worlds adlı eserinde “İkincil dünya ile sıradan dünyayı birbirinden ayıran 

tek sözcük “sihir”dir.”147 demektedir. Yazılan ikincil dünya fantezilerinin hepsinde 

tılsım ve sihrin görülmesinin temel amacı birincil dünya ile olan farklılığın ortaya 

konulmasıdır.    

Asi’de de tılsımlar ve büyüler sıklıkla kullanılan güçlerdir. Janus’un, 

Sürgündeki’nden aldığı büyülü güçler onu dünyanın en güçlü insanı haline 

getirmiştir. Sürgündeki’nin ürettiği Toht adlı hayvanların kanını kölelere sürüp 

vücutlarının değişime uğramasını sağlar ve onların vücutları aracılığıyla Süngündeki 

ile görüşür. Janus yine büyü kullanarak Dejin ve Rebon adlı canavarları üretir. 

Romanda büyüyü en çok kullananlardan biri de Kara Gezgin’dir. Lokan’ın 

vücudundaki kurban dövmelerini silerek sıradan bir köle olarak görülmesini sağlar 

ve daha sonra da kendine bağlı zincirleri bir anda çözüp kaçar.  

Asi’nin temel kişiliği olan Sarp, temelde herhangi bir ahlaki değer taşımayan, 

bağımsız yaşayan bir kişiliktir. Yüzyıllar öncesinde bir seri katildir. Olayların 

geçtiği sırada ise herkesten uzak yaşayan, hayatının kurallarını kendisi belirleyen bir 

insan olmuştur. Kimse için özel bir iyilik yapmak istemez. Olayların dışında 

kalmayı yeğler. Gökkurtları kurtarması ve bebek Elem’i himayesine alması bu tür 

fantezilerdeki kahramanların ender olarak yaptıkları iyiliklerdendir. 

Asi’nin “Kılıç ve Büyü” türüne uyan bir başka yanı ise şiddetin, fiziksel 

acıların ve bireysel kavgaların sıklıkla işlenmesidir. Birincil dünyadaki toplumsal 

düzeni oluşturan adalet, hukuk gibi kavramlar Asi’nin dünyasında geçerli değildir.   

Tüm roman boyunca tam anlamıyla bir kaos ve şiddet hakimdir. Bireylerin hayatta 

kalması onların şiddet kullanmadaki maharetlerine bağlıdır. Şiddeti en iyi 

kullananlar ise kaslı erkeklerdir. Türün doğasına uygun biçimde Sarp başta olmak 

üzere erkeklerin kendi aralarındaki kanlı kavgalar eserde bir dehşet ortamı yaratır.   

Orkun Uçar, kitabın arka kapağında belirttiği gibi “savaş, dehşet ve korku” 

dolu bir dünya kurar. Bu özelliklerinden dolayı Derzulya insani duyguların çok az 

yer bulduğu bir mekândır. Geçerli olan tek kural “güç”tür. Bu nedenle Derzulya’da 

Derviş Mikael gibi çok sayıda taraftarı olanlar ya da Sarp gibi kılıç ustaları hayatta 

kalabilmektedir. Orkun Uçar’ın, Asi ve diğer romanları beraber değerlendirildiğinde 

                                                 
147 Lin Carter, Imaginary Worlds: The art of Fantasy, New York, Ballentine Boks, 1973, s. 70’ten  

aktaran  Brian Stableford, Fantasy in the Nineteenth Century, 1812-1899, Neil Barron (ed.) 
Fantasy and Horror: A Critical and Historical Guide to Literature, İllustration, Film, 
Tv, Radio, and the İnternet, Lanham, Maryland, and London, The Scarecrow Press, 2000, 
s. 74. 
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bir üslup kurmaya çalıştığı görülmektedir. Bu çalışmanın “Siyasal Kurgu” başlıklı 

kısmında da Uçar’ın “dehşet”i yoğun biçimde kullandığı anlatılmıştır. Aynı dehşet 

öğesinin daha karanlık ve yabancı bir dünyada tekrar ortaya çıktığı görülmektedir. 

Neil Hollands, fantezi türünün son dönemde kendisine yakın olan bilim 

kurgu, tarihi kurgu ve dehşet konulu türlerle harmanlandığını belirtir148. Bu 

yaklaşım, fantezi edebiyatında dehşet öğelerinin görülmesine neden olmaktadır. 

Orkun Uçar gibi kimi yazarlar fantezi edebiyatının sınırlarını genişleterek diğer 

türlerden faydalanmış, okurlarına, aynı eser içinde farklı duygular tattırmak 

istemişlerdir. Uçar’ın, genel olarak insanın derinlerdeki korkularını, endişelerini 

harekete geçirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Gücün hâkim olduğu bir dünyada da 

sürekli bir endişe hüküm sürecektir. Uçar, böylesi bir dünya ile okuru sarsmaya 

çalışmaktadır.  

Eserde çok sayıda varlığın hikâyesi bir aradadır. Yeni Zünayin kraliçesi 

Rahaya’nın hayatı geniş biçimde anlatılır. Zünayin kraliçeleri belirli aralıklarla 

değiştirilmektedir. Bu nedenle Rahaya sarayda bir askeri darbe planlayıp örümcek 

Tanrısı inancını yok eder. Janus ise Örümcek Tanrı inancının insanları oyalamak 

için icat ettiği varlıklardan olduğunu söylemiştir.  

Janus’un kendi öyküsü romanın en ilginç kısımlarından birini oluşturur. 

Janus aslen İngiliz vatandaşı olan John Rush Borrow adındaki bir muhasebecidir. 

Şeytanla ilişki kurmak için düzenlediği ayinlerden birinde bu amacına ulaşıp onun 

hizmetkârı olmuştur.  

Bunlar dışında romanda Örümcek Tanrıça’nın başrahibi Balasahir, Derviş 

Mikael, Sackzo adlı köle tüccarı, Zefir adlı kadın korsan, büyücü Hanım Vey gibi 

çok sayıda kişiliğin yaşamları geniş biçimde yer alır. Bu kalabalık kadro nedeniyle 

okuyucunun romanı takip etmesi zorlaşmaktadır. Fantezi yazarı Barış 

Müstecaplıoğlu da bu konuya dikkat çekmiştir; 

 

“Teknik olarak bakarsak detaylar oldukça yorucu, yani kurgu başarılı olsa bile, 

neredeyse her karakterin, dağın, beyliğin ve krallığın isminin verilmiş olması biraz 

kafa karıştırıyor. Özellikle fantastik kurguya yabancı bir okurun kimin dost kimin 

düşman olduğunu, ülkelerin krallarını, hangi kralın kime neden savaş açtığını 

                                                 
148 Neil Hollands, Read on: Fantasy Fiction: Reading Lists for Every Taste, Westport, CT,  

Libraries Unlimited Inc.,U.S., 2007, s. xvi. 
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aklında tutması oldukça zor. Bu tarza alışkın kişiler bile bazı bölümlerde ipin ucunu 

kaçırabilirler. Entrikaları anlamak ise bu detaylara vakıf olmayı gerektiriyor.”149  

 

Orkun Uçar romanı zengin bir kadro üzerine kurmaya çalışır ancak sayının 

fazlalılığı bu ilişkiler ağını takip etmeyi engeller. Karakter sayısının yanında, 

birbiriyle çok sonra birleşecek olayların anlatımı da aynı etkiyi bırakır. Sürekli yeni 

yaratık ve insan öyküleri düzenli bir akış olmadan ortaya çıkmakta, aralarındaki 

bağın kurulması da bu nedenle imkânsızlaşmaktadır. 

 Asi’deki olağanüstü varlıklar romanın fantastik atmosferini 

güçlendirmektedir. Janus’un ürettiği varlıklardan olan Rebonlar insandan daha hızlı 

ve güçlüdürler. Janus, bunları satın aldığı kölelerden üretir. Daha sonraları Janus 

yine büyü kullanarak Rebonlardan çok daha büyük ve güçlü olan Dejinleri üretmeye 

başlar. Dejinleri düşmanlarının üzerine gönderir. Savaş sırasında insanlar dejinlere 

dokunduğunda tüm dokuları erimektedir. Bu nedenle vahşice sergilenen ölüm 

sahneleri ortaya çıkar.  

Lokan’ın çölde karşılaştığı çöl tohtları da günümüz dünyasında olmayan, 

sonradan türetilmiş canlılardandır. İki üç metre boyu, zehirli dikenleri ve keskin 

kuyruğu olan tohtlar çok tehlikelidir. Lokan da bunların elinde Curumeyli Tuus 

savaşçıları sayesinde kurtulur.  

Dev örümcek Zünayin, Janus tarafından insanları oyalamak ve bu sayede 

kendi planlarını uygulayabilmek için ürettiği bir varlıktır. Dev boyutlardaki bu 

örümcek E-zmaraf’taki büyük mabette tutulmakta ve beslenmektedir. Ancak 

Poriganis adlı asker bir darbe yaparak iktidarı ele geçirir ve Örümcek Tanrı dinine 

son verip bu örümceği öldürür.  

Yazar, okuyucuya tanıdık gelen kimi unsurları da kullanır. Janus’un, 

Dejinler’i tüm yeni doğmuş çocukları öldürmeleri için görevlendirmesi Hz. 

Musa’nın yaşam öyküsünün tekrarlanmasından ibarettir. Eski efsanelerle ilgili bir 

başka benzerlik de Gökkurtlar adı verilen grubun yaşadıklarıdır. Gökkurtlar’ın beş 

yüz yıl önce Sarp tarafından kurtarılarak Ergenekon isimli gizli vadiye götürülmesi 

de yine Ergenekon destanını hatırlatır. Yazar günümüzden yüzyıllar sonrasını 

anlattığı eserde, şimdiki zamandan binyıllar öncesini anlatan efsaneleri kullanarak 

                                                 
149 Barış Müstecaplıoğlu, “Doludizgin Fantezi”, Radikal Kitap, 05.12.2003. 

Çevrimiçi: 
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=855424&Da
te=5.12.2003&CategoryID=40               Erişim Tarihi: 10.10.2008. 
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iki toplumsal yapı arasında bağlantı kurmuştur. Aynı durum Janus ismi için de 

geçerlidir. Pamela Allardice, Myths Gods&Fantasy adlı çalışmasında Janus’un, 

antik Roma’da tüm iyi varlıkların tanrısı olarak görüldüğünü anlatır. Daha sonraları 

Janus gelişerek tüm başlangıçların tanrısı olmuştur. Ayrıca dört mevsimi yönettiğine 

inanılmaktadır150. Asi’deki Janus da Sürgündeki’nden aldığı güçle yeni bir dünyanın 

yaratılmasını sağlayan kişidir. Bu anlamda bir Tanrı gibidir. Ancak Roma’daki 

Janus’tan farkı kötülüğü temsil ediyor olmasıdır. Yazar, eski mitolojideki bu ismi 

alıp kendi eserinde eskisine zıt bir görevle yeniden canlandırmıştır.   

Geçmişte de gelecekte de teknolojik cihazlar yoktur. Modern devletler, 

modern hukuk sistemleri ve modern yaşam tarzı her iki toplumsal düzende de 

yoktur. Böylece romanda, bugünün dünyasına hiç değinmeden, birbirine benzer 

toplumsal ortamların birleşimiyle daha bütünsel bir yapı ortaya çıkar. Modern 

medeniyetin aradan çıkması sayesinde romandaki atmosfer hep aynı kalır. Okuyucu 

kendi yaşadığı dünyayı hatırlamadan eserde yaratılmış olan dünyanın içerisinde 

ilerlemeye devam eder.   

Orkun Uçar, eserinde yeni bir uygulamaya girişir; kitaba “roman arkası” 

bölümü koyar. Bu kısma Habis Üçlemesi’nin ikinci kitabı olan Sarı İstila’nın ilk 

bölümünü ekler.  Bu yöntemle geleneksel kitap okuma alışkanlıklarında bir yenilik 

yaparak devamı olan eseri tanıtacağını belirtir. Yazar bu uygulamayı anlatırken 

video filmlerini örnek göstererek aslında popüler kültür içinde hiç de sıra dışı 

olmayan bir iş yaptığını anlatmaya çalışır151. Roman arkası aracılığıyla yeni kitabın 

tanıtılması ve pazarın buna hazırlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Piyasa için 

üretilmiş olan bir eser yine piyasa kuralları ile pazarlanmaya çalışılmaktadır.  

b. Epik Fantezi 

Epik Fantezi türündeki tek eser Barış Müstecaplıoğlu’nun yazdığı Perg 

Efsaneleri serisidir. Eser dört cilt halinde yazılmış olup Leofold ve arkadaşlarının 

Perg Diyarı’ndaki maceralarını anlatmaktadır. Olaylar Leofold’un hikâyesi ile 

başlayıp çok sayıda başka kahramanı da içerecek biçimde genişler. Serinin tümü 

aynı maceranın devamıdır. 

Serinin ilk kitabı olan Korkak ve Canavar: Perg Efsaneleri I’de152 Perg 

Diyarının Kadi ülkesinden olan Leofold, Lord Asuber ve Lord Kozan arasındaki 

                                                 
150 Pamela Allardice, Myths Gods&Fantasy, Santa Barbara, ABC-CLIO, 1991, s. 124.   
151 A. g. e., s. 350.  
152 Barış Müstecaplıoğlu, Korkak ve Canavar: Perg Efsaneleri I: İstanbul, Metis Yayınları, 2002.  
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savaştan kaçarken bir tünele girer ancak burada Asherta adlı bir yaratığın eline 

geçer. Leofold kendine acı veren işkencelere rağmen Asherta’yı öldürür ve kurtulur. 

Ancak vücuduna giren sıvılar nedeniyle kel kafalı, bedenini ağaç kabuğuna benzer 

bir zırhın kapladığı bir canavara dönüşmüştür.  

Romanın en önemli kişiliklerinden biri olan Guorin ise Lord Asuber’in 

askerleri köyüne gelip karısını öldürünce kaçar. Bir korkak olduğu için bir daha 

köyüne dönmeye cesaret edemez. Her iki kahraman yolda karşılaşır. Guorin canavar 

görünümlü Leofold’dan önceleri korksa da çabuk arkadaş olurlar. Daha sonra 

Husnet ülkesinden gelen büyücü Geryan’la karşılaşırlar. Geryan, savaş tanrısı 

Tshermon’un Lord Asuber’e yardım ettiğini, Perg Diyarı’nın büyük bir yıkımla 

karşılaşacağını anlatır. Leofold ve Guorin’i kendisiyle birlikte Öte Diyarlar’a gidip 

Tshermon’la savaşmaları için ikna eder. 

Üç arkadaş Hertug’a gidip Öte Diyarlar’a açılan kapının yerini bilen ihtiyar 

Urton’u bulurlar ve onun yol göstermesiyle Öte Diyarlar’a geçerler. Geryan ve 

Guorin, Leofold’u kaybederek vahşi bir kabile olan Hurglara esir düşerler. Onları 

Burdetli Nume adlı efsanevi okçu kurtarır. Beraberce Tanrıça Hiver’in tapınağına 

giderler. Hiver onlara Masumiyet Tanrısı Asret’i bulmalarını söyler. Leofold ise 

Srenah adlı bilge kuşun yardımıyla onlarla buluşur ve hep beraber Tshermon’un 

tapınağına giderler. Burada bir çocuk olan Masumiyet Tanrısı Asret’i rahiplerin 

elinden kurtarıp onun gücü ile Tshermon’u yok ederler. Bu sırada Geryan da ölür.  

     İkinci kitap, Merderan’ın Sırrı: Perg Efsaneleri II’dir153. Bu macerada 

Perg’e dönen Leofold ve arkadaşları, yüzyıllar önce parlak bir çağ başlatmış olan 

Merderan’ın anısına dikilen heykelin sırrını araştıracaklardır. Geryan ölmeden önce 

onları büyücü Amneh’e yönlendirmiştir. Lufas adasına gidip ölmüş olan büyücünün 

kızı Nela ile görüşürler. Onu da yanlarına alarak Altıf adasına giderler. Buradaki 

Merderan’ın heykelinin içine girerek tünellerde yol alırlar. Yanlarında Perg 

Diyarı’nın yeni askeri teşkilatından komutan Ais ve adamları da vardır. Yeraltındaki 

bir arenaya girerler burada korkunç canavarlarla savaşıp onları yenerler. Daha sonra 

karşılarına Merderan çıkar. Yüzyıllar boyunca yeraltında onların gelmesini beklemiş 

olan Merderan Guorin’in avucunda bazı tılsımlar oluşmasını sağlar ve bunları Fuoli 

adasındaki Olmen’e götürmesini ister.  

                                                 
153 Barış Müstecaplıoğlu, Merderan’ın Sırrı: Perg Efsaneleri II: İstanbul, Metis Yayınları, 2002. 
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 Bataklık Ülke: Perg Efsaneleri III’te154 bu arkadaş grubu Fuoli adasına 

giderler. Adada farklı tanrılara tapan Anageh ve Telinos adlı iki şehir vardır ve iki 

şehirde de farklı inançlara müsaade edilmemektedir. Burada zorlu bir yolculuk 

sonrası bir kampın lideri olan Redrem’le tanışırlar. Bu kampta her iki şehirden 

kaçan ve farklı inançlara sahip Burfenler bir arada yaşamaktadır. Anageh emiri 

savaş çıkarmak için kendi oğlunu öldürüp suçu Telinosluların üstüne atmaya 

çalışmaktadır. Leofold ve diğerleri Erogmet adlı prensi bulurlar ve savaşı 

engellerler. Anageh emiri ve yardımcısı sihirli bir aslan tarafından öldürülür. Daha 

sonra maceracı arkadaşlar kamp yakınlarında Olmen’i bekler. Olmen mavi bir ışıkla 

dev bir deniz kabuğu içinde ortaya çıkar. Kabuğa girer ve ortadan kaybolurlar.  

Serinin son kitabı olan Tanrıların Alfabesi: Perg Efsaneleri IV’te155 

kabuktan çıktıklarında kendilerini yine Öte Diyarlar’da bulurlar. Burada insanlar ve 

promlar, hurglara karşı savaşmaktadır. Asker ihtiyaçlarını ise Perg Diyarı’ndan 

getirdikleri yaralı ve ihtiyarları iyileştirerek gidermektedirler. Kaleyi yöneten tılsım 

efendilerinden biri olan Roek’in gücü ile kalenin etrafında saydam bir koruma 

duvarı yapılmıştır. Leofold ve arkadaşları hurgları yöneten şeytanın Geryan 

olduğunu duyunca onun saklandığı kuleye doğru yola çıkar. Kar fırtınaları içinden 

geçip zorlukla kuleye varırlar. Geryan, ilk macerada kendini Geryan olarak tanıtan 

kişinin aslında büyü ustası Tergurin olduğunu söyler ve onlara meydan okur. Nela 

sihirli güçleri ile ona direnir ve büyülü kılıç Gorba ile onu öldürür. Diğer tarafta ise 

büyük bir meydan savaşı başlar. Nume efsanevi kişiliği ile prom ordusunu yönetir. 

Sonuçta hurglar, Geryan’ın ürettiği torgan adlı canavarların yardımına rağmen 

yenilir. Her şey bitince Merderan tekrar ortaya çıkıp onlara tüm maceraların ne 

anlama geldiğini anlatır. Leofold eskisi gibi bir insana dönüşür ve yıllar önce 

kaybettiği sevgilisine kavuşur. 

Perg Efsaneleri epik fantezi romanın tüm özelliklerini taşımaktadır. Perg 

Efsaneleri tamamen farklı ikincil bir dünyayı anlatmaktadır. Eser baştan sona iyi ve 

kötünün mücadelesine dayanır. Kahramanların yaşamlarında tılsımların, büyülerin 

büyük yeri vardır. Eserin merkezindeki kişilikler aslında sıradan insanlardır. Ancak 

zaman içinde büyük görevler üstlenerek ülkelerini büyük bir tehlikeden kurtarırlar. 

                                                 
154 Barış Müstecaplıoğlu, Bataklık Ülke: Perg Efsaneleri III: İstanbul, Metis Yayınları, 2003. 
155 Barış Müstecaplıoğlu, Tanrıların Alfabesi: Perg Efsaneleri IV: İstanbul, Metis Yayınları, 2005. 
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Bu mücadele sırasında kahramanlar gücün sembolü olan kimi nesneleri elde etmeye 

çalışırlar.156  

Perg Efsaneleri temelde iyi ve kötü arasındaki savaşı anlatmaktadır. Perg 

Diyarı, savaş tanrısı Tshermon’un hırsı nedeniyle büyük bir kaosa sürüklenir. Lord 

Asuber, Tshermon’dan aldığı güçle kanlı bir savaş başlatır. Leofold ve arkadaşları 

Tshermon’u ve Asuber’i yendikten sonra yollarına devam ederken Fuoli’deki kötü 

emir Poreturn’u da yenilgiye uğratıp adaya barış getirirler. Ardından da Öte 

Diyarlar’a giderek Geryan’ın planlarını boşa çıkarırlar. Geryan önce Öte Diyarlar’ı 

ele geçirmek sonra da Perg’i egemenliği altına almak istemektedir. Geryan’ı ve 

onun askeri gücü olan hurgları yenerek Perg’de ve Öte Diyarlar’da kesin bir barış 

ortamı sağlarlar.    

  Yazar ikincil dünyanın fantastik atmosferini tamamlamak için pek çok 

varlığı da kullanmıştır. Bu varlıklardan bazıları insana benzerken, bazıları ise Perg’e 

ve Öte Diyarlar’a özgü vahşi yaratıklardır. İnsansı yaratıklar içinde romanda en çok 

bahsedilenler promlardır. Promlar tüm vücutları kıllarla kaplı olan ve insanların 

yanında yer alan kişilerdir. Onlar da insanlar gibi yaşar ve farklı olarak suyun 

kokusunu çok uzaklardan alabilirler. Bataklık Ülke diye anılan Fuoli’de yaşayan 

Burfenler ise kısa boylu, şık giyimli, kel kafalı varlıklardır. Tüm Perg Diyarı’nda 

cam işçiliği konusunda burfenlerle kimse yarışamaz. Onlar da insanlar gibi iyiliğin 

yanındadırlar. Öte Diyarlar’da yaşayan hurglar ise yamyamlıkları ile meşhurdur. 

Ellerine geçirdikleri insanları yedikleri için dehşet saçarlar. Buna rağmen hurgların 

çok gelişkin bir müzik zevkleri vardır.  

Eserde insansı olmayan çok sayıda yaratık vardır. Korkak ve Canavar’da 

Lord Asuber’in saflarında savaşan siyah giyimli, yüzleri olmayan varlıklar 

kötülüğün temsilcilerindendirler. Bunlara hiçbir silah işlemediği için Asuber bu 

savaşı kazanmıştır. Yine Asuber’in birliklerinde yer alan ejderha benzeri bir canavar 

da Perg’e dehşet saçar. Bu canavar aslan pençeli ve köpek başlıdır. Aynı zamanda 

uçabilmektedir.  

İlerleyen sayfalarda Leofold’u esir alıp mağarada kendine yemek getirmesi 

için kullanan Asherta ise damarlarındaki iğne ile Leofold’a bir sıvı zerkeder. 

Leofold ne zaman ona karşı gelecek olsa damarlarındaki bu sıvı kaynayarak ona 

büyük acılar verir. Ancak Leofold yıllar önce ailesinin bu canavar tarafından 

                                                 
156 John Gust, Adventures in Fantasy: Lessons and Activities in Narrative and Descriptive  

Writing, San Francisco, John Wiley&Sons, 2007, s. 11.  
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yendiğini öğrenince tüm acılara katlanarak onu öldürür. Asuber’in deniz yaratıkları 

da korkunç biçimde saldırırlar. Dev bir deniz canavarı gemilere bir sıvı püskürtüp 

insanların delirmesini ve birbirlerini öldürmesini sağlar. Onlarca kolu olan bu 

isimsiz canavar daha sonra Durkgador adlı efsanevi gemi tarafından öldürülür. Öte 

Diyarlar’a geçtiklerinde ise Gerf kedilerinin saldırısına uğrarlar. Bu kediler 

saydamlaşabildikleri için avları onları son ana kadar fark edememektedir. 

Merderan’ın heykelinin altındaki tünellerde karşılaştıkları Gurnoller bir çocuk 

büyüklüğünde olup ve ağızları ayı kapanına benzemektedir. Bataklık Ülke Fuoli’de 

ise Derokan denen canavarların saldırısına uğrarlar. Derokanlar bir insan kadar 

büyüktür ve bataklığın içinde yaşamaktadırlar. Isıyı takip edebilen bu hayvanlar 

aynı zamanda güçlü bir zırha sahip oldukları için kolay kolay öldürülemezler. 

Leofold ve arkadaşları Derokanlar tarafından öldürülmek üzereyken burfenler 

tarafından kurtarılırlar. Serinin son macerasında Öte Diyarlar’da karşılarına çıkan 

torganlar ise Geryan tarafından üretilmektedir. Bu iş için gönüllü olan hurglar 

Geryan’ın yanına götürülmekte ve onun tarafından tılsımla birer canavara 

dönüştürülmektedir. Ancak torganlar birkaç hafta yaşayabildikleri için özel 

durumlarda üretilirler.  

Roman boyunca çok sayıda fantastik varlık Perg Diyarı adı verilen ikincil 

dünyanın tamamlayıcı unsurları olarak ortaya çıkarlar. Bunların bir başka görevi ise 

iyilik ve kötülük arasında bölünmüş olan bu dünyanın ruhunu yansıtmaktır. 

Kötülüğün tarafında olan canlılar her zaman kan dökücü ve vahşi iken iyiliğin 

tarafındakiler buna uygun olarak sevimli ve iyilikseverdirler. Tanrıların 

Alfabesi’nde ortaya çıkan hunsıblar tam anlamıyla şirin, insancıl varlıklardır. 

Aslında hunsıblar birer çocuktur. Perg’den Öte Diyarlar’a getirilen hasta ve yaralı 

çocuklar asker olamayacakları için hunsıblara dönüştürülmektedir.  

Perg Diyarı’nın fantastik yapısını tamamlayan bir başka unsur ise sihir ve 

tılsım güçleridir. Roman boyunca kahramanların hemen her adımında karşılarına 

tılsımlı güçler ve sihir yeteneği olan insanlar çıkar. Tergurin’in Guroin’e verdiği 

Gorba adlı tılsımlı kılıç roman boyunca en çok işe yarayan nesnelerdendir. Gorba 

aslında erdem tanrısı Edia’ya ait olan, sahibine yönelen saldırıyı kendiliğinden 

karşılayan ve iyiliğin hizmetinde olduğu için masumlara zarar vermeyen bir kılıçtır. 

Tergurin bunu Guorin’e vererek onun korkak yanını dengelemeye çalışmıştır. 

Guorin önceleri Gorba’ya güvenerek çatışmalara girer ancak zamanla kendisi de 
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cesaret sahibi olur. Bu aşamada Gorba, Nela tarafından, kötülüğün yaratıcısı olan ve 

Edia’nın tapınağını ele geçirmiş bulunan Geryan’ın öldürülmesi için kullanılacaktır. 

Tılsımlı nesneler yanında sihir gücü olan kişiler de Perg’in önemli 

isimleridir. Geryan ve Tergurin, Perg’in büyücüleriyle ünlü Husnet adasından 

gelmiştir. Husnet, tarım ve balıkçılıkla uğraşan insanların yaşadığı bir adadır.     

Sakinleri barışçıl olduğu için orduları yoktur. Büyü güçlerini zamanla çok 

geliştirmişler ve bu sayede düşmanlarından korunmayı başarmışlardır.  

Merderan’ın Sırrı’nda romana dâhil olan Nela daha ilk karşılaştıkları anda 

Leofold ve diğerlerini büyülü bir gösteri ile korkutmaya çalışır. Aslında olmayan bir 

yaratığın görüntüsünü oluşturarak bu yabancıları evinden uzak tutmaya çalışır. 

İlerleyen sahnelerde de Nela’nın büyü yaptığı birçok sahne yer alacaktır. 

Öte Diyarlar’da yaşayan tılsım efendileri de sihir ve tılsım kullanarak birçok 

işlerini yapmaktadırlar. Tılsım efendisi Roek’in koruma tılsımıyla kalenin çevresine 

hiçbir canlının ve nesnenin geçemediği bir duvar oluşturulmuştur. Ancak Roek’in 

hasta olması ve ölüme giderek yaklaşması nedeniyle tılsım etkisini yitirmeye 

başlamıştır. Bu nedenle duvarda gedikler oluşur ve bazı hurglar içeriye sızmaya 

çalışırlar. Tılsım efendilerinden biri olan Zeron ise yaralı insanları farklı canlılara 

dönüştürebilmektedir. Leofold ve arkadaşlarının yanlarında getirdikleri Koleun adlı 

savaşçı Fuoli’de onları korumak isterken yakalanmış ve ağır yaralanmıştır. Zeron 

onun bu haliyle fazla yaşayamayacağını söyleyerek Koleun’u bir güvercine çevirir.  

Perg Efsaneleri’nde oraya özgü devletler ve milletler vardır ancak bunların 

hiçbiri birincil dünyadakilerden değildir. Kadi, Kruzeran, Turayfor gibi devletler ve 

onlara mensup milletler genel anlamda barışçıl bir yaşam sürerler. Yüzyıllar önceki 

Tanrılar Savaşı ve romanın anlattığı dönemde gerçekleşen Lordlar Savaşı dışında 

genel olarak sessiz bir yaşam hâkimdir.  

Perg Efsanelerinde, Batılı örneklerde olduğu gibi, ikincil dünyayı anlatan 

fantastik eserlerin bugünkü millet kavramını kullanmadıkları görülmektedir. 

Yazarların bu tavrının temel sebeplerinden biri şimdikinden tamamen bağımsız bir 

dünya yaratma isteğidir. Bu sayede okuyucunun gündelik hayattaki tüm bağlardan 

kurtularak tamamen hür bir zihinle romanı ele alması sağlanmaktadır. Okuyucu, 

elinde daha önceki dönemde okuduğu eserlere hiç benzemeyen, yaşadığı dünyadan 

kesin farklılıklar içeren yeni bir dünyaya açılmış olacaktır. Fantastik edebiyatın her 

türlü kimliği aşan ve farklı kültürlerde ortak olan kavramları, konuları, klişeleri 

işlemesinin nedeni burada aranmalıdır.  
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“Fantastik edebiyat masal değildir, ama masallardan yararlanır. İçindeki bir çok öge 

masal ögesidir. Mitoloji değildir; ama mitolojiden yararlanır. Mitoloji insanoğlunun 

gerçekleri gerçek üstü bir düzleme taşıyarak saklayıp gelecek kuşaklara aktarabilme 

yeteneğinin de bir göstergesidir. Aynı şey masallar için de geçerlidir.”157  

 

Fantastik edebiyat geçmiş kültürlerden kalan ve “olağanüstü” olanın yoğun 

biçimde işlendiği anlatıları modern edebiyat içerisinde yeniden canlandırmaktadır. 

Klasik dönem romancılığında yazarlar var olan dünyayı yeniden ele alarak orijinal 

eserler yaratmak isterken, postmodernizm sonrası dönemde, özellikle fantastik 

edebiyat yazarları, eski malzemelerle tamamen yeni bir dünya kurarak orijinalliği 

yakalamaya çalışmışlardır. 

İkincil dünya yazarlarının bilinen dünya milletlerini kullanmayışlarının bir 

başka nedeni de piyasa kaygısıdır. Farklı milletlerden okurların eseri aynı zevkle 

tüketebilmesini sağlamanın temel yollarından biri tüm farklılıkları ortadan 

kaldırmaktır. Barış Müstecaplıoğlu bir röportajında şunları söyler: 

 

  “Bu kurgulanmış dünyanın en çekici yönü, her milletten okura aynı mesafede 

durabilme imkânı sağlamasıdır. Bir Türk, bir Rus ya da bir Japon okur, fantastik 

kurgunun karakterleriyle aynı kolaylıkla özdeşleşebilir. Ayrıca yazara amacının 

dışına taşmadan, sadece içini acıtan olgular üzerinde kalem oynatma özgürlüğü 

tanır. Mesela tarihteki belli bir savaşı değil ama savaşın kendisini, insanlar üzerinde 

yarattığı etkileri işleyebilirsiniz. Ya da belli bir kişinin, belli bir milletin 

önyargılarını değil, ama bizzat önyargı olgusunu sorgulayabilirsiniz. Böylece tek bir 

kişiye bile savunmaya geçme, “biz aslında böyle değiliz”i ispatlama ihtiyacı 

duyurmadan, derdinizi rahatça anlatabilirsiniz.”158 

 

Yazar bir Türk okur kadar Japon ve Rus okura da seslenmek istediği için 

hepsinin ortak olan noktalarına ele almaya çalışır. Serinin ikinci kitabı olan 

Merderan’ın Sırrı’nda promların köleleştirilmeleri evrensel bir kimlik sorunu olarak 

                                                 
157 Necdet Neydim, “Fantastik Çocuk Edebiyatı”, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat  

Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı: 
Yazıda ve Çeviride Fantastik, 2006, s. 99. 

158 Barış Müstecaplıoğlu,  Fantastik Kurgu Nedir? Şubat 2004 tarihli  Hürriyet Gösteri dergisi için  
yapılan röportaj daha sonra yazarın oluşturduğu siteye alınmıştır.  
Çevrimiçi: <http://www.pergefsaneleri.com/index.php?id=8> (03 Mayıs 2009)   
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sunulmuştur. İlk kitapta, promların lideri Yuvgot korktuğu için Lord Asuber’e 

destek verir. Ancak savaşın sonunda Asuber ve onu destekleyen promlar yenilir. 

Böylece tüm Perg Diyarı’nda promların kölelik günleri başlar. Öte Diyarlar’dan 

gelen ve kendisi de bir prom olan Nume, sürekli aşağılanan, ezilen promların acısını 

derinden hisseder. Kendisi de ancak Nela’nın kölesi gibi davranarak Perg’de 

dolaşabilir. Nume ve diğer promların durumu dünyada bu tür sorunları yaşayan 

birçok insan için ortak bir duygu dünyası oluşturur. Yazar burada hiçbir milletin 

ismini vermese de okurlar farklı biçimlerde yaşadıkları kimlik sorunlarını kitapta da 

görür ve acısını hisseder. Dolayısıyla yazar bu ortak duygu dünyası aracılığıyla 

eserin farklı milletlerden, hatta kimi durumlarda birbirine düşman olan gruplardan 

okuyucuların aynı hislerde birleşmesini sağlar. Roman, amaçlandığı gibi çok geniş 

sayılardaki okura ulaşarak piyasada tutunma güçlüğünü aşmış olur.  

Epik fantezi romanların bir başka önemli yanı modern medeniyetin hiçbir 

unsurunun bu eserlerde yer almamasıdır. Bu tür romanlarda ikincil bir dünya 

kurulurken modernizm öncesini yaşayan bir toplum oluşturulur. İnsanlar teknolojik 

hiçbir cihaza sahip değildir. Kullanılan silahlar sanayi devriminden önceki 

dönemlere ait olan kılıç, mızrak ve oktur. Yaşam tarzı itibariyle roman kahramanları 

ortaçağ ve öncesine benzeyen bir yapıyı sürdürürler.  

Perg Efsaneleri’nde de modernizm öncesi toplumsal yaşam biçimine benzer 

bir yapı görülmektedir. Roman kişilikleri daha çok tarımın hâkim olduğu bir 

ekonomik sistemde yaşarlar. Dolayısıyla aile, dostluk, yeme içme ve eğlenme gibi 

tüm insani aktiviteler bu sistemin özelliklerini yansıtır. Modernizmin getirdiği 

yabancılaşmış insanın yerini Perg Efsaneleri’nde doğa ile barışık, toplumla ilişkisini 

koparmamış insanlar alır. Roman kişiliklerinin çoğunluğu Leofold ve Guorin gibi 

köylerde ya da küçük, orta çağdakilere benzeyen, şehirlerde yaşar.  

Gotik romanda olduğu gibi, modernizm öncesi toplumu anlatan epik fantezi 

eserlerde de geçmişe, modern öncesine dair özlemin dile getirildiği görülmektedir. 

Yazarlar, sanayi toplumu öncesindeki insan ilişkilerini, yabancılaşmanın 

görülmediği, bireysel ilişkilerin herhangi maddi bir değerle zedelenmediği bir yapı 

ortaya koyarlar. Bu yapı aracılığıyla bugünün dünyasından kaçmak isteyen 

okuyucunun duygularını roman yansıtırlar. Modern bir çağda, her tür teknolojik 

kolaylığın ortasında yaşayan okuyucu tüm bu avantajlarına rağmen toplumsal 

ortamdan, tıpkı diğer insanlar gibi, dışlanmıştır. Geleneksel anlamda bir toplumsal 

yapı zaten yoktur. Bu nedenle geçmişe, insanların bir toplumun organik parçası 
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olduğu döneme dönmek istemektedir. Modernizm doğaüstünü reddeder, onun yerine 

gerçek dünyayı ve bilimi koyar. Epik fantezi romanlar ise geçmişin büyülü 

dünyasına açılan bir kapı olarak okurun karşısına çıkar. Tüm dünyada milyonlarca 

insanın okuduğu Yüzüklerin Efendisi ve sonradan gelen benzeri romanların bu kadar 

ilgi toplamasının nedenlerinden biri budur. Perg Efsaneleri’nde, Yüzüklerin Efendisi 

gibi büyülü, ikincil bir dünya kurulurken bu nokta ihmal edilmemiş, eski çağların 

atmosferi yaşatılmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, farklı milletlerin bu özlenen 

dönemde yaşadıkları büyülü, tılsımlı olaylar çağımızın okuyucusu için yeterince 

tatminkâr bir okuma ortamı oluşturur. 

Perg Efsaneleri’nde ve diğer epik fantezi romanlarda, pastoral ortam geniş 

biçimde ele alınmıştır. Kahramanlar şehirlerin dışına çıkarak doğada uzun 

yolculuklar yaparlar. Doğa, şehirli okuyucunun özendiği, her zaman özlediği bir 

ortamdır. Bu nedenle epik fantezi kahramanları bir yerde sabit olarak yaşamaz, 

çeşitli nedenlerle yolculuklar yaparlar. Bu yolculuklar sırasında kimi zaman Kadi 

adasının yeşillikler içindeki ortamı, kimi zaman Fuoli’nin puslu, karanlık ve bataklık 

doğası, kimi zaman Hunsa Denizi’nin maviliği anlatılır. Okuyucu her türden doğal 

ortama şahit olur.  

Fantastik yolculuklar epik fantezilerin vazgeçilmez öğelerindendir. Bu 

yolculuklar her zaman belirli bir amaç için yapılırlar. Yolculuğun kendisi değil 

ulaşılmak istenen amaç önemlidir. Fantastik eserlerde yolculuklar sırasında roman 

kişiliklerinin kahramanca maceraları, dostluk, tehlike, aşk ve savaş sıkça işlenir159. 

Yolculuk fantastik kahramanların hayatını temelden değiştiren bir süreçtir. Perg 

Efsaneleri’nde Leofold ve Guorin, kötülükle mücadeleye başlamadan çeşitli 

nedenlerle evlerinden ayrı kalırlar. Sonrasında ise Geryan’ın yönlendirmesiyle uzun 

yolculuklarına başlarlar. Yolculuk sona erdiğinde başlarından daha önce hiç hayal 

edemeyecekleri birçok olay geçmiştir; Leofold, sevgilisini kaybetmiş ve canavara 

dönüşmüşken yolculuğun sonunda insan suretini geri kazanmış, Guorin kendisinin 

korkak olduğunu düşünürken cesareti keşfetmiş ayrıca ölen karısının yerine büyücü 

Nela’nın aşkını kazanmıştır. Nela tüm vücudundaki hastalıklı izlerden kurtulmuş, 

Nume ise Perg Diyarı’na geri dönmüştür. Tüm bu olanların, kahramanların yaşadığı 

fantastik yolculuğun temel nedeni romanın sonunda ortaya konur. Merderan, 

                                                 
159 Darren Haris-Fain, “Comtemporary Fantasy, 1957-1998”, Fantasy and Horror: A Critical and  

Historical Guide to Literature, İllustration, Film, Tv, Radio, and the İnternet, Neil 
Barron (ed.)Lanham, Maryland, and London, The Scarecrow Press, 2000, s. 350. 
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Leofold ve diğerlerini bir araya toplayıp başlarından geçenlerin sebeplerini açıklar. 

Tanrılar Savaşı sırasında Perg için çok tehlikeli olduğu düşünülen tılsımlar Öte 

Diyarlar’a gönderilmiştir. Ancak ulaşılabilir oldukları için hala tehlikelidirler. 

Merderan, Kadim Güçler’den yani tanrılardan tılsımların güçlerini yok etmelerini 

ister.  

 

“Kadim Güçler başta buna sıcak bakmadılar. Diyarın düzenine müdahale etmek 

onlar için zor bir karardı. Sıradan bir insanın tüm hayatını adadığı bir idealden 

vazgeçmesi kadar zor… Bunu bir kez yapmışlardı, Tanrılar Savaşı’nda, bir kez 

daha yapmak için geçerli bir sebep istediler. O korkunç günlerde yaşanan zulümler, 

insanların, promların ve burfenlerin birbirlerine yaptığı eziyetler fanilere olan 

sevgilerini zedelemişti. Belki de diyarın yok olması daha iyi diyorlardı. Dileğimi 

yerine getirmeleri için bu sevgiyi canlandırmam lazımdı. İmtihan da bunun üzerine 

kuruldu. Kadim Güçler’e Perg’i yaratmalarının doğru bir iş olduğunu, onu 

korumanın da anlamlı olacağını göstermeliydik. Siz de bunu başardınız. Birlikte 

sergilediğiniz cesaret, dostluk ve fedakarlıklarla fanilerin şefkate ve yaşamaya layık 

olduklarını kanıtladınız. Çoğu kişi için bir masaldan ibaret olan bu duyguları gerçek 

hayata taşıdınız.”160   

 

  Leofold, Guorin, Geryan, Nume ve Nela’nın tüm yolculukları Merderan’ın 

gözetimde sürmüştür. Kahramanlar bilmeden Perg Diyarı’nın yok olmasını 

engellemişlerdir. Tipik bir epik fantezi olarak roman kahramanların yolculukları 

sırasında keşfettikleri dostluk, sevgi gibi insani duyguların önemini fark etmeleri ile 

sona erer. Yüzüklerin Efendisi’nde Bay Frudo ve arkadaşlarının başına geldiği gibi 

Perg Efsaneleri’nde de Leofold ve arkadaşlarının birbirleriyle ilişkileri defalarca 

sınanır. Tehlikeli durumlarda yaptıkları fedakârlıklar, istemeden de olsa birbirlerini 

yalnız bırakmak istememeleri onların sağlam bir dostluğun önemine dair 

düşüncelerini pekiştirir. Hiçbiri yalnız başına seyahat etmez, yolculuk sırasında 

birbirlerinin eksiklerini tamamlarlar. Perg Efsaneleri aynı zamanda, dostluğu ve 

insanlığı anlatan, okurun özlediği bir dünyayı, insan ilişkilerini yansıtan masallardır.  

Perg Efsaneleri’nin sonunda ortaya çıkan mutluluk dolu dünya birçok 

fantezi eserinde de tekrarlanan bir manzaradır. Tüm dünyada en çok beğenilen 

fantastik romanlar incelendiğinde bu eserlerin hemen hepsinin mutlu sonla bittiği 

                                                 
160 Barış Müstecaplıoğlu, Tanrıların Alfabesi: Perg Efsaneleri IV: İstanbul, Metis Yayınları, 2005,  

s. 224.  



 312 

görülmektedir. Fantastik bir romanın başarı kazanması için okuyucunun duygu 

dünyasına olumlu mesajlar vermesi vazgeçilmezdir. Finderup ve Fog ikilisi bu 

konuda şunları söyler: 

 

“İyi fantezi, bireysel olanın ilerisine geçer ve anlatıda büyük etik ve felsefi konulara 

göndermeler yapar: İdeal dünya düzeni, insan doğası, adalet, iyi ve kötü gerilimi. … 

Fantezi, umut ve rahatlama sunar, çünkü haklı olanın kazanacağını vurgular.”161   

 

Perg Efsaneleri’nde haklı ve “doğru” tarafta olan kahramanların tüm 

mücadelelerin sonunda galip çıkmaları okuyucu için rahatlatıcı bir etki 

yaratmaktadır. Okuyucu kendi iyimser dünya görüşünün galip çıktığını görerek 

rahatlar. Okuyucunun duygu dünyasının olumlu biçimde desteklenmesi romanın 

beğenilmesinde en önemli unsurlardan biridir.  

Romanın sonunda ideal dünya düzeni yeniden kurulmuş, Perg tüm 

kötülüklerden arınmıştır. Tüm kahramanlar arzu ettiklerine kavuşmuş, dilekleri 

gerçek olmuştur. Kötülük cezalandırılarak Perg’e bir daha uğramasının yolları 

kapatılmıştır. Duygusal anlamda tatmin edilen okuyucu, mantıksal olarak da 

desteklenmiştir. İdeal, herkesin mutlu olduğu dünyanın yeniden kurulması 

okuyucunun beklentilerindendir. Gerçek hayattaki sorunları unutan ve roman 

içerisinde bir arayışa giren okur, eserin, önüne serdiği bu ideal dünyanın 

mutluluğunu yaşar.  

Barış Müstecaplıoğlu, Perg Efsaneleri’nde sadece fantastik bir dünya 

kurmakla yetinmemiş, fantezi türünün kurallarını da başarılı biçimde uygulayarak 

bu türün Türkiye’deki gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.  

 

   ***  

Fantastik edebiyatın ülkemizdeki tarihi çok yeni olmakla birlikte hızlı bir 

gelişme kaydetmiştir. Fantezi edebiyatı temelde iki kısma ayrılmaktadır: Birincil ve 

ikincil dünya fantezileri. Yakın dönem edebiyatımızda her iki türde de ürünler 

verilmiştir. 

Birincil dünya fantezileri, var olan dünyada geçen eserlerdir ve birçok alt 

türe sahiptir. Fantezi edebiyatımızda birincil dünya fantezilerinin alt türlerinden 

ikisine dâhil olan ürünler verilmiştir. Saygın Ersin’in eserleri karanlık fantezi türüne 

                                                 
161 Anne Mette Finderup-Agnete Fog, Worlds of Fantasy, Hæftet, Systime, 2005, s. 9.  
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girmektedir. Bu türdeki eserlerde olduğu gibi, Saygın Ersin de iyi ve kötüler 

arasındaki evrensel çekişmeyi anlattığı eserine fantastik canlıları da dâhil etmiştir.  

 Şehir Fantezisi adlı alt tür ise çok daha fazla esere sahiptir. Zafer Sönmez 

şiddetten arındırdığı eserleri aracılığıyla gençlere barışçıl bir dünyanın erdemlerini 

anlatmaya çalışır. Zafer Sönmez, eserinde, bilim kurgudan da faydalanarak diğer 

yazarlardan farklı tutum takınmıştır. Sibel Atasoy ve Sadık Yemni ise var olan 

dünyayı fantastik biçimde yeniden kurgulayarak okuyucuyu sarsmaya çalışırlar. 

Sibel Atasoy bu konuda tek eserle yetinirken Sadık Yemni yazdığı çok sayıda eser 

ile fantezi edebiyatının en üretken isimlerinden biri olmuştur. Sadık Yemni, 

çoğunluğu birbirinin takipçisi olan eserlerinde var olan dünyayı farklı bir boyuttan 

gelen canlılarla yeniden kurgulamıştır. Yazar, bu çabası sırasında insanın mantık 

sınırlarının ötesine geçerek romana hayal gücünü katmıştır.  

Gündüz Öğüt, romanında, fantastik unsurların olduğu bir dünya kurmuştur. 

Yazar, alegorik bir metin olarak da okunabilecek olan eserinde bireylerin toplumla 

ilişkilerini sorgulamıştır.  

İkincil dünya fantezileri ise sayıca daha az yazılmış olmakla beraber yetkin 

ürünlerdir. İkincil dünya fantezilerine dâhil olan eserler de kendi alt türlerine 

sahiptir. Orkun Uçar’ın yazdığı Asi bu alt türlerden “kılıç ve büyü”ye girmektedir. 

Teknolojinin yok edildiği, şiddetin hâkim olduğu bir dünyayı anlatan Uçar, eserinde, 

tılsımlara ve büyülere de geniş yer vermiştir. Asi’de anlatılan dünya tamamen güç 

üzerine kuruludur ve yoğun biçimde kan akmaktadır.  

Epik fantezi türüne giren Perg Efsaneleri dört ciltlik uzunluğuyla büyük 

emek verilmiş bir eserdir. Eseri kaleme alan Barış Müstecaplıoğlu, epik fantezinin 

tüm unsurlarını kullanarak bu türe başarılı bir roman kazandırmıştır. Eserinde, epik 

fantezi türüne uygun olarak, uzun bir yolculuk hikâyesi anlatan Müstecaplıoğlu’nun 

amacı dostluğu vurgulamaktır.  Tılsım ve büyülerin sıkça kullanıldığı Perg diyarında 

yaşanan olaylar Batılı epik fantezilere benzerlikleri ile dikkati çekmektedir.  

 

E.  Polisiye Romanlar 

1980 sonrasında edebiyatımızda görülen genel değişime paralel olarak 

polisiye edebiyat da büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişimin en önemli yanı 

polisiyenin, amatörce diye nitelenebilecek eserlerden, suç dünyasını ciddiye alan 

romanlara evrilmesidir. 1980 öncesinde polisiye denince akla ilk olarak macera 
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yönü ağır basan Cingöz Recai gibi romanlar gelirken, bahsedilen süreçle beraber 

polisiye romanlarda suç, toplumsal hayatın en önemli sorunlarından biri olarak 

üzerinde düşünülecek, dikkat çekilecek bir olgu gözüyle ele alınmaya başlanmıştır. 

Bu dönem yazarları suçu artık farklı boyutlarıyla roman konusu yapmışlardır. 

1980 sonrası dönemde polisiye romanlarda, romanı oluşturan tüm unsurların 

çeşitlendiğini ve farklılaştığını görmek mümkündür. Bu dönemin polisiye 

eserlerinde, dedektiflerin, olayın geçtiği mekânların, romandaki anlatıcının 

kimliğinin ve işlenen suçların türünün önceki dönemlerden kesin bir ayrışmayı işaret 

ettiği gözlemlenmektedir.  

1. Dedektifler 

a. Dedektif Gazeteciler 

1980 sonrası polisiye edebiyat yeniden güç kazanmaya başlarken romanın 

işlenişinde ve kişilik çizimlerinde önceki döneme nazaran bazı farklılıkların olduğu 

göze çarpmaktadır. Bu farklılıklardan en önemlisi olayı soruşturan dedektif veya 

polislerin çok daha detaylı anlatılmalarıdır. Ayrıca dedektiflerin geldiği toplumsal 

katmanlar, kültürel farklılıklar hatta cinsel eğilimler geleneksel polisiye türlerinden 

farklı bir yapı ortaya çıkarmış, dolayısıyla polisiye romanlar toplumun her kesimini 

içine alacak şekilde genişlemiştir. Bu dönemde, polisiye romanın kahramanı 

profesyonel olmak zorunda değildir. Sıradan insanlar polisiye olaylara dâhil edilerek 

suçun aydınlatılması süreci toplumsallaştırılmıştır. Ayrıca önceki dönemde 

karşımıza çok ender olarak çıkan profesyonel dedektifler polisiye türünün en önemli 

kişilikleri haline dönüşmüşlerdir.   

Dedektif olarak gündelik hayattan sıradan insanlar seçilirken, gazetecilik öne 

çıkan bir meslek grubu olmuştur. Haber yapmak için toplumda yaşanan olayları 

araştırmak zorunda olan gazetecilerin hem araştırma heyecanları, hem de doğru 

bilgiye ulaşma konusundaki becerileri polisiye romanın bu gruba yönelik ilgisini 

açıklamaktadır. Dolayısıyla suçla karşılaşmasa bile bir tür dedektifliğin hâkim 

olduğu gazetecilik mesleği polislerin olduğu kadar polisiye edebiyatın da doğal 

müttefiki olarak görünmektedir.  

Gazeteci dedektif fikrini en çok kullanan yazarlardan biri kuşkusuz Osman 

Aysu’dur. At Kuyruklu Adam ve Bıçak Sırtı gibi romanlarında Osman Aysu gazeteci 

dedektifleri merkeze alır. 
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 At Kuyruklu Adam’da162 gazeteci Sibel ve onun yardımcısı Ayhan 

İstanbul’da işlenen seri cinayetleri araştırırlar. Turgut Atamer adlı seri katil ile 

gazetecilerin yolları kesişir. Olayın peşine düşen Sibel ve Ayhan’ın hikâyesi 

birbirlerine duydukları sevgi, kıskançlık gibi duygularla renklenir. Sibel’in katil 

Turgut’la yemeğe çıkması ile başlayan gerilim Ayhan’ın ısrarlı takibi ve Sibel’i 

uyarma çabalarıyla derinleşir. Bu arada cinayetlerine devam eden Turgut en 

sonunda Sibel’i kaçırır. Altı ay boyunca bulunamayan Sibel’den umut kesilir ancak 

Ayhan araştırmasına devam ederek Turgut’un evinde gizli bir bölmede hapsedilmiş 

olan Sibel’i bulur, ayrıca Turgut’un yakalanmasını sağlar.  

Osman Aysu romanda seri cinayet olaylarını, iki kişinin birbirlerine itirafta 

zorlandıkları bir aşk hikâyesi ile iç içe işler. Ayhan ve Sibel’in birbirlerine olan 

aşkları romanın günlük hayatla olan bağını kurmaktadır. Ayhan ve Sibel birbirlerine 

âşıktır ama uzun süre duygularını birbirlerinden saklarlar. Okuyucu bir yandan seri 

cinayetleri takip ederken bir yandan da ikilinin ilişkisinin ne yönde gelişeceğini 

merak eder. Bu aşamada olaylar romans türüne benzer şekilde gelişir. Sibel önce 

Turgut’tan evlenme teklifi alır. Turgut’un zenginliğinden, kültüründen ve 

kibarlığından etkilenen Sibel önceleri tereddüt eder. Ancak Ayhan’la, birbirlerine 

olan duygularını açıkladıktan sonra Turgut’un teklifini reddeder. Böylece Turgut’un 

ona karşı hınç duymasına neden olur. Turgut ilerleyen sahnelerde Sibel’i kaçırır ama 

diğer kadınlara yaptığının aksine onu öldürmez. Sibel’in yavaşça acı çekerek 

ölmesini ister.  

Osman Aysu’nun At Kuyruklu Adam adlı romanı Turgut Atamer adlı seri 

katilin annesi ile onun ölümünden yıllar sonra hesaplaşmasının öyküsüdür. Turgut 

Atamer, annesinin cinsel açlığını, sürekli başka erkeklerle birlikte oluşunu, her 

defasında kapatıldığı dolaptan seyretmek sorunda kalmıştır. Annesi onun 

gözlediğini bilerek bu eylemleri yapmış, bunun sonucunda Turgut’un psikolojisi, 

kadınlara, özellikle cinsel anlamda bağımsız davrananlara karşı duyduğu nefret 

duygularıyla şekillenmiştir. Sürekli olarak yalnız yaşayan ya da hareketlerinde 

belirli bir serbestlik olan kadınları hedef alır. Cinayetleri işlerken dünyayı 

temizlediğini düşünmektedir. Serap Uzunova ile aynı yatakta yatarken de aynı 

hisleri duyar ancak psikolojik sorunlarını dışarıya aksettirmesi kadının kurtuluşu 
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olur. Serap, onun annesi gibi davranarak dışarı gitmesini söyler ve öldürülmekten bu 

sayede kurtulur.   

Romanda dehşet duygusu, işlenen cinayetler aracılığıyla sürekli olarak canlı 

tutulur. Turgut’un cinayetleri işleyiş biçimi hunharcadır. Uyuşturucu yüzünden hiç 

kıpırdayamadan yatan kadınları büyük bir avcı bıçağı ile öldüren Turgut, karınlarını 

deşip bağırsaklarını çıkarır. Böylece sıradan bir cinayet eyleminin ötesine geçen, 

hasta olan ruhunu bu şekilde tatmine çalışan farklı bir katil portresi çizer.  

Klasik polisiye öykülerde suçlu suçu itiraf etmez. Turgut Atamer de romanın 

sonuna kadar suçlu olduğunu gizler. Suç ancak dedektif gibi çalışan Ayhan’ın 

araştırmaları sonucu aydınlanır. Bir gazeteci olarak Ayhan sezgileri de 

dedektiflerinki gibidir. En küçük ipuçlarını bile değerlendirir. Sibel kaybolmasının 

üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen olayda aydınlatılamayan yönler olduğunu 

unutmaz. Bu sayede, Turgut’un eski uşağından aldığı bilgileri değerlendirerek 

Sibel’i kurtarmayı başarır.   

Bıçak Sırtı163 romanında da Osman Aysu gazetecileri temel karakter yapar. 

Tülay ve Cahit adlı gazeteciler Karacaahmet Mezarlığı’nda başlayan seri 

cinayetlerin peşine düşerler.  Katilin cesetlere bıraktığı şiirlerin kime ait olduğunu 

gazeteden arkadaşları Nizam’ın yardımıyla öğrenirler. Bazı şahitlerin yardımıyla 

katilin oturduğu semti ve eşkâlini öğrendiklerinde tıpkı At Kuyruklu Adam 

romanında olduğu gibi kadın gazeteci, arkadaşı Nizam’dan şüphelenmeyi reddeder. 

Cahit ise şiirlerin ait olduğu şairlerin isimlerinin oluşturduğu akrostişte Nizam’ın 

ismini görür ve onun evine gider. Daha önce oraya gidip saldırıya uğrayan Tülay’ı 

kurtarır. Nizam ise intihar eder.  

Önceki romanda olduğu gibi Osman Aysu burada da iki gazetecinin birbirine 

olan ilgisini yan konu olarak işler. Olayın içindeki kadın ve erkeğin duygusal 

yakınlaşmaları içeriğin zenginleşmesini sağlamaya yöneliktir. Böylece cinayet 

öyküsünün tek boyutlu yapısı kırılmış olur.  

İki kişilik bir ekibin diğer bir faydası ise okurla kurulan ortaklıktır. Bu iki 

kişiden biri katilin kimliğini açığa çıkardığını düşünürken, diğeri buna karşı çıkarak 

okurun yaşadığı çelişkilerin romanda canlanmasını sağlar. Her iki romanda da bu 

çelişkili beraberlikten yararlanılır. Okuyucu ise iki kişinin tezlerini değerlendirerek 

katili bulmaya çalışır. Bu sırada kimi zaman duygusallığı ile öne çıkan kadın 
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gazetecilere yaklaşırken, kimi zaman da kadın gazeteciyi başka erkeklerden 

kıskanan erkeğin tarafında saf tutar. Romanın büyük kısmında bu çelişkili durum 

devam eder ve okuyucunun merakı ayakta tutulur. Katilin kimliği belli olduğunda 

ise artık bir kurban olan kadın gazetecinin kurtulup kurtulamayacağına yönelik 

merak ortaya çıkar. Yazar, farklı olaylar aracılığı ile aynı duyguya hitap etmektedir.  

Bıçak Sırtı’nda da suçlu sıradan gibi görünen, kendi halindeki bir kişi, yani 

Nizam’dır. Polisiye romanlarda okuyucular için tuzaklar kurulur. Bu tuzaklar 

aracılığıyla okuyucunun, aslında tam gözünün önünde olan delilleri görmemesi 

sağlanarak yazarın zekâsı kanıtlanır. Okurun, polisiye yazarını takdir etmesi ancak 

böyle mümkündür. Bıçak Sırtı’nda Nizam, romanın başından beri okuyucunun 

hemen karşısındadır. Sık sık romana girip çıkar. Ancak okuyucu yeterli delil 

toplayamadığı için bunu bir türlü fark edemez. Romanın sonlarına doğru sürpriz 

ortaya çıkar. Böylece okuyucu kendisinin akıl edemediği gelişmeler karşısında 

hayranlık duyar.  

Dünyada polisiye romanın bu kadar çok satmasının temel nedenlerinden biri 

de romanlarda ortaya konan zekice oyunlardır. Yazarlar, ustaca işlenmiş suç 

öyküleri aracılığıyla okuyuculardan daha üstün bir zekâya sahip olduklarını 

ispatlarlar. Bunu yaparken yazarın dikkat etmesi gereken nokta delillerin okuyucuya 

hissettirmeden romana dâhil edilmesidir. Okuyucu da romancı gibi bu ipuçlarını sıra 

ile takip ederek suçluya varacaktır. Bu nedenle okuyucu ile polisiye yazarının aynı 

noktada yarışa başladığı izlenimi edindirilir.  

Bıçak Sırtı’ndaki Nizam romanın başından itibaren suçun aydınlanması için 

çalışan ikiliye yardım ettiği için dikkat çekmez. Ancak her cinayetten sonra katille 

ilgili yeni bilgiler ortaya çıkar. Osman Aysu diğer romanlarında olduğu gibi burada 

da ipuçlarını ustalıkla romana yaymayı başarmıştır. Katilin fiziksel özellikleri, 

yaşadığı yer, ayrıca psikolojik yapısına dair ipuçları, sırrın yavaş yavaş 

aydınlanmasına yardım eder. Böylece sıradan kişiler ve olaylarla başlayan roman, 

sürprizlerle ilerler ve sonlanır.       

Osman Aysu’nun romanlarındaki dikkat çekici bir unsur ise tecavüz 

sahnelerinin sunumudur. Yazar, adı geçen iki romanında da sapık katillerin tuzağına 

düşen kadınları tecavüz karşısında kayıtsız, hatta zevk alır biçimde resmeder. At 

Kuyruklu Adam’da, katil, Didem Ersoy adlı bir kadının evine girer. Kadın önce, 

öldürülmek yerine tecavüzün daha iyi olduğunu düşünüp razı olur. Sonrasındaki 

hisleri yazar şöyle anlatır:  
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“Adamın vücudundan yayılan o garip koku bile arzularını engelleyemiyordu artık. 

Dünya umurunda değildi. Ne az evvel yaşadığı ölüm korkusu, ne bu olayın 

yaratabileceği ruhsal bunalım, ne de kendisini Hisar’da bekleyen arkadaşları. 

Sadece çılgın gibi sevişmeyi ve çiftleşmeyi düşünüyordu… 

Öyle de yaptı.”164  

 

Didem, ölüm korkusu ile başlayan olayın devamında tecavüzden zevk 

almıştır.  

Bıçak Sırtı’nda da Sevim, katilin tecavüz istediğini düşünüp buna razı olur. 

Sevim’in mantık yürütmesi de şu şekilde gelişir: 

 

“Üstelik silahlı ve güçlü birine benziyordu. Mücadeleyi kesinlikle kaybeder ve 

üstelik göstereceği şiddetten zarar görürdü. Alt tarafı bir kadındı, on sekizinde bir 

bakire değil. Toplumda bu tür saldırı olayları sık sık vuku buluyordu. Ayrıca 

boşandıktan sonra hayatına bir yığın erkek girmişti, gerçi onlarla kendi isteği 

tahtında sevişmişti, ama bir kerecik de arzusu hilafına sevişmeye zorlanmasında bir 

sakınca görmüyordu.”165 

 

 Tecavüzün kabullenilmesinin kadınlarca mümkün olmadığı göz önüne 

alındığında bahsedilen sahnelerin erkek okuyucuya hitap ettiği ortaya çıkmaktadır. 

Erkek okur fantezilerine seslenen bu yöntem aracılığıyla heyecan unsuru ayakta 

tutulmaya çalışılır. Böylece popüler edebiyatın en çok suçlandığı adımlardan biri 

atılır ve cinsiyetçilik romana yansır.  

Ahmet Ümit’in Kukla166 adlı romanı gazetecinin merkezde olduğu 

polisiyelerden biridir. Diğer romanlarında olduğu gibi kişilik çizimlerine önemli yer 

veren Ahmet Ümit, Kukla’da sadece cinayetleri değil, gazeteci Adnan Sözmen’in 

psikolojisini ve iç çatışmalarını da geniş biçimde işler. Diğer insanlarla ilişkileri, 

karısıyla ayrılması, gazeteciliği, oğlu ile arasındaki gerilimler ayrıntılı olarak 

anlatılır.  

Romanda ülkücü üvey kardeş Doğan ile solcu gazeteci Adnan arasındaki 

ilişki sık sık geçmişin gerilimleri eşliğinde ortaya konur. Uzun yıllar kayıp olan 

                                                 
164 Osman Aysu, At Kuyruklu Adam, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1997, s. 166. 
165 Osman Aysu, Bıçak Sırtı, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 2001, s. 35. 
166 Ahmet Ümit, Kukla, İstanbul, Om Yayınevi, 2002, bs.7. 
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Doğan birden ortaya çıkıp başının dertte olduğunu söyleyerek Adnan’dan yardım 

ister. Doğan’ın anlattığına göre yakın arkadaşları öldürülmüş ve sıra kendisine 

gelmiştir. Adnan’ın bazı belgeleri saklamasını ister. Romanın sonunda Adnan’ın 

hem siyasal hem de ailevi nedenlerle üvey kardeşine duyduğu güvensizliğin haklı 

olduğu anlaşılır. Doğan, uyuşturucu işinden elde edilen paranın paylaşımında 

anlaşmazlık yaşadığı arkadaşlarını öldürmüştür. Ayrıca kardeşi Adnan’ı da 

yaralayan Doğan, bir polis tarafından öldürülür.  

Ahmet Ümit, polisiye romanı sadece bir heyecan öyküsü olarak ele almak 

yerine kişisel derinlikler de katarak çok boyutlu hale getirmeye çalışır. Bu nedenle 

bazı sahneler uzatılmakta ve romandaki hâkim polisiye gerilim yer yer düşüşe 

geçmektedir. Yazarın Beyoğlu Rapsodisi ve Kar Kokusu adlı romanları da aynı 

sorunları ihtiva etmektedir.  

Romanda, Adnan, eskiden ünlü olan ama zamanla yıldızı sönen bir gazeteci 

olarak çizilmiştir. Başarısızlığa gömülmüş olan meslek hayatına ailesi ile 

ilişkilerindeki kopmalar da eklenmiş ve karısından boşanmıştır. Bir gün aniden işten 

atılınca kendini içkiye verir. Adnan tiplemesi polisiye romanlarda sıkça görülen 

başarısız kişiliklerden bir canlandırılmıştır. Bu türden kişilikler, polisiye romanların 

başında başarısızlıkları ile öne çıkarlar ancak olaylar geliştikçe aslında başkaları 

tarafından keşfedilmemiş yetenekleri olduğu anlaşılır.  

Başarısız gazeteci Adnan da tüm çözümleri içkide aramakla meşgulken 

kardeşinin romana girişiyle tüm hayatı değişir. Başından geçen olayları gazetede 

yazmaya başlayınca yeniden başarılı biri olur. Adnan’ın kardeşinden edindiği 

bilgiler Türkiye’de son dönemde sıkça karşılaşılan mafya-devlet ilişkisini yeniden 

okuyucunun önüne getirir. Popüler edebiyat yazarlarının gerçek gündeme 

bağlılıkları Kukla’da yeniden belirginleşir. Yazar, polisiye roman ile ülke gündemi 

arasında bağlantılar kurarak okuyucunun ilgisini toplamaya çalışır. Kukla sıradan bir 

polisiye değildir. Eserde işlenen suçlar ülkenin içinde olduğu siyasal karmaşa ile 

bağlantılıdır, dolayısıyla bireysel olmanın ötesine geçerler.  

Bir dedektif gibi çalışan gazeteci Adnan’ın sezgileri romanın günlük 

gerçeklerle sınırlanmasını önler. Adnan, çeşitli kişilerin öldürülmesine dair 

ipuçlarını, Doğan’ın arkadaşından aldığı valizde bulduğu para ile birleştirince 

kardeşinin yaşadığından şüphelenmeye başlar. Adnan, olayın kimsenin aklına 

gelmeyen yönlerini birleştirerek kardeşinin gizemlerine yaklaşır.  
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Romanda klasik dedektif öykülerinden farklı olarak suça dair sırlar dedektif 

tarafından değil, suçlu tarafından aydınlığa kavuşturulur. Adnan, profesyonel bir 

dedektif olmadığı için tüm sırları aydınlatmakta yetersiz kalır. Bunun sonucunda 

öldüğü sanılan Doğan, son sahnede ortaya çıkarak olayların arka planını anlatır. 

Romanın sonunda ise Doğan ve tüm kirli işleri yöneten Binbaşı kod adlı Müfit 

birbirini öldürerek adaletin yerine gelmesini sağlarlar.  

Adnan’ın yaralı olarak kurtulması, romanın başından itibaren onunla 

özdeşleşen, onun yanında bulunan okuyucunun rahatlamasına yönelik bir kurgudur. 

Yazar, başından geçen kötü olaylara rağmen Adnan’ın mutlu sona kavuşmasını 

sağlayarak okuyucunun hayal kırıklığı yaşamasını engeller. Sonuçta okuyucu 

romandaki kahramanın kurtulmasına sevinecektir. Yazar, bu türden bir son 

yardımıyla okuyucuya, diğer eserlerinin de aynı zevki verebileceği izlenimini 

edindirir. Yazarın piyasadaki başarısının devam etmesi için, bir müşteri olan 

okuyucunun memnun edilmesi gerekmektedir. “Mutlu son”lar müşteri 

memnuniyetinin en kestirme yollarından biridir.  

Gazeteci dedektiflerin bir başka örneği de Nihan Taştekin’in Yağmur 

Başlamıştı167 adlı romanıdır. Ece adındaki gazeteci, Kurtuluş’ta Joel Gazez’in 

öldürülmesiyle başlayan cinayetleri haber yapmak ister. Maktullerin yanında bir 

şairin şiirleri bulunur. Bu bakımdan roman Osman Aysu’nun Bıçak Sırtı adlı 

eseriyle benzerlik göstermektedir. Ece,  aynı sıralarda öldürülen Kani Bey ile Joel 

arasında gençlik yıllarında yaşanan bir ilişkiyi ortaya çıkarır. Cinayetler Joel’in 

yıllar önce Fransa’ya giden Muriel adlı kızkardeşinden olma yeğeni tarafından 

işlenmektedir. Romanın sonunda şiirleri bulunan şairin de bir zamanlar Muriel’i 

aldattığı anlaşılır. Muriel’i hamile bırakıp kaçan şair, kendi oğlu olan Ömer 

tarafından öldürülür. Ömer daha sonra kendini de vurarak hayatına son verir.  

Ece, bir gazeteci gözüyle olayları araştırırken İstanbul’un karmaşası ve 

kozmopolit yapısı da romana yansır. Ayrıca Ece, romanda, cinayetleri araştıran biri 

olmanın ötesinde kendi kişiliği ile de dikkat çeker. Ece, içine kapalı ve karamsar 

tiptir. Arkadaşları ile yaptığı sohbetlerden ve onlarla aynı mekânda olmaktan artık 

zevk almamaktadır. Onun kapalı psikolojisi cinayetlerin yarattığı atmosferle uyumlu 

biçimde çizilmiştir. İhtiyar insanların öldürülmesinin oluşturduğu çaresizlik duygusu 

ile Ece’nin hayattan bezmiş hali birbiriyle uyumlu parçalardır. Nihan Taştekin’in 
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romanı klasik cinayet öykülerinin gerilimli dünyasından uzakta yer almaktadır. 

Yazar sadece cinayeti anlatmakla yetinmez, kahramanın dünyasını da ortaya koyar. 

Bu durum, romanın edebi değerini artırmakla birlikte, polisiyenin gelenekselleşmiş 

geriliminden uzaklaşmayı da beraberinde getirir. 

Ece, bu yaşantısı nedeniyle, sıra dışı bir tip olarak klasik dedektiflere 

benzemektedir. Sıradan insanların dünyasında olmaktan sıkılan, kendi dünyası ile 

meşgul olan biridir. Klasik dedektifler de kendilerine özgü bir dünya yaratmış 

insanlardır. Ancak, Ece’nin onlardan farkı özel zevklerinin olmamasıdır. Bu nedenle 

klasik dedektiflere benzerliği psikoloji ile sınırlı kalmaktadır.  

Romanda işlenen cinayetler, ilk bakışta yaşlı insanların amaçsızca ve 

hunharca öldürülmesi olarak görülmektedir. Ancak roman ilerledikçe cinayetlerin 

nedeninin geçmişte kalan bir aşk öyküsü olduğu anlaşılır. Zengin aileden olan genç 

bir erkekle yanlarında çalışan kadınlardan birinin aşkı edebiyatta sıkça kullanılan bir 

konudur. Bu tür romanlarda çoğunlukla yaşanan ilişkinin neden olduğu aile faciaları 

konu edilmektedir. Nihan Taştekin aynı konuyu polisiye bir romanın çıkış noktası 

yapmıştır. Böylece konunun odak noktası, ailelerin yaşadığı felaketlerden cinayet 

öykülerine ve bunların araştırılmasına doğru kaymıştır.  

b. Tesadüfi Dedektifler 

1980 sonrası polisiye edebiyatımızda gazetecilerin yanında sıradan 

insanların da dedektiflik yaptığı çok sayıda roman yazılmıştır.  Burada esas olan, 

soruşturma yapan kişinin aslen başka bir mesleğe sahip olması, tesadüfî ya da 

zorunlu olarak polisiye bir olaya dâhil olmasıdır. Türk polisiye edebiyatında türe en 

önemli katkılardan birinin bu alanda olduğu görülmektedir. Artık, suç araştırması, 

sadece konunun bir şekilde uzmanı olan kişilerin ilgi ve araştırma alanı olmaktan 

çıkmış, toplumun her kesiminden insanın içinde yer alabileceği şekilde 

genişlemiştir.  

Ahmet Ümit’in Beyoğlu Rapsodisi168 adlı romanında dedektiflik görevini 

Kenan adındaki sıradan bir kişilik üstlenir. Selim, Kenan ve Nihat adlı üç kişinin 

arkadaşlıklarını merkeze alan Beyoğlu Rapsodisi’nde, yüz yıl kadar önce 

gerçekleştirilen bir katliamın günümüzde çeşitli cinayetlere yol açan etkileri işlenir.  

Selim tekstil işindedir. Bir fabrikası vardır. Arkadaşı Kenan’ın fotoğrafçılık 

çalışmalarına yardımcı olmaya çalışır. Kenan Beyoğlu’nda işlenen cinayetleri vitrin 
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mankenleriyle yeniden kurgulayarak fotoğraflarını çeker. Bu işlerle meşgulken bazı 

cinayetlerin hapisteki zanlılarca işlenmediğini, ortada tek bir katilin olduğunu 

keşfeder.  

Sovyet Devrimi sonrası Türkiye’ye gelen bir Rus aile, Selim’in babası 

tarafından paraları için öldürülüp şimdi Selim’in ailesine ait olan bir evin 

bodrumuna gömülmüştür. Ailenin sağ kalan ve Fransa’da yaşayan tek üyesi 

Catherine geçmişini araştırmaktadır. Ona bu konuda yardım eden Aysun ve Kartal 

bu gerçeği öğrenince Selim’e şantaj yaparak para sızdırmaya başlamışlardır. 

Sonunda Selim sırları gizlemek için Catherine, Aysun ve Kartal’ı öldürür. Bunu 

keşfeden Nihat da onun kurbanı olur ancak Selim yakalanır.  

Beyoğlu Rapsodisi katil Selim tarafından hapishanede kaleme alınan bir 

romandır. Cinayetler herhangi bir ön hazırlığa dayanmaz, maddi çıkar elde etme 

kaygısı yoktur. Burada polisiye türüne yeni bir katkı ortaya çıkar. Selim ailenin 

onurunu korumak için katil olmuştur. Özellikle 19. ve 20. yüzyıl polisiye 

romanlarında, yani kapitalist anlayışın tüm toplumları etkilediği dönemlerde, maddi 

çıkar amaçlı suçların yoğun işlenmesi polisiye türüne de yansımıştır. Artık suç 

geleneksel değerler için değil, en basit anlamıyla maddi çıkarlar için işlenir hale 

gelmiştir. Dolayısıyla polisiye edebiyatın büyük bir kısmında bu türden suçlar ele 

alınır. Ahmet Ümit’in eseri ise modern yaşamda işlenen bir suçun nedeni olarak 

geleneksel bir değeri öne çıkarmasıyla önem kazanır. Selim, ailesinin toplumdaki 

saygınlığını korumak için cinayet işler. Cinayetleri başlatan kişi ölmüş babası olsa 

da, toplumsal alandaki itibarın korunması Selim için paradan daha önemlidir. Bu 

amaçla ilk önceleri para ile sorunu çözmeye çalışan Selim, sonradan şantajın 

sonunun gelmeyeceğini anlayınca cinayet işlemeyi tercih etmiştir.  

Beyoğlu Rapsodisi sıradan bir polisiye değildir. Polisiye eserlerde suçun 

aydınlatılması süreci romanın temelini oluşturmaktadır. Beyoğlu Rapsodisi ise 

işlenen cinayetler kadar kişisel ve sosyal olaylara yer veren bir romandır. Romanın 

başından 203. sayfaya kadar asıl konuya yani cinayetlere yer verilmez. Romanın ilk 

kısmı Selim’in küçüklüğünü, yakın arkadaşları olan Nihat ve Kenan’la olan 

ilişkilerini uzun uzun hikâye eder. Gençlik yıllarında yaşadıkları sorunlar, Nihat’ın 

sürekli olarak parasız oluşu ve karısı ile ilişkileri, Kenan’ın başına buyruk yaşamının 

ayrıntıları bu kısımda üzerinde durulan konulardandır. Yine aynı kısımda Selim, 

kendi ailesini de geniş biçimde anlatır. Selim’in oğlu “Down Sendromu” adlı 
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rahatsızlıkla boğuşmaktadır. Ailenin en çok meşgul olduğu konu, çocuğun yaşadığı 

problemlerdir.  

Tesadüfî dedektiflerin belki de en ilginçleri Mehmet Murat Somer’in Hop-

Çiki-Yaya adlı polisiye serisinin sonuncusunda yer alır. Serinin önceki bölümlerinde 

Burçak Veral adlı travestinin maceralarını anlatan yazar son bölüm olan Ajda’nın 

Elmasları’nda169 ise Burçak’ın Rio’ya gidişi sonrası arkadaşlarının başından 

geçenleri konu edinir. Eserde, asıl adları sırayla Metin ve Zekeriya olan Gönül ve 

Ponpon adlı travestiler baş kahramandırlar.  

Gönül her anlamıyla sonradan görme bir tiptir. Arkadaşları onun yanında 

bulunduklarında sürekli ya rezil olurlar ya da bu endişeyi yaşarlar. Konuşması ve 

hareketleri çok sığdır. Kelimelerdeki “C” harflerini “J” olarak seslendirir. Serinin 

Peruklu Cinayetler adlı romanında anlatıldığına göre Gönül, üvey annesinin onu 

kadın gibi giydirip kadınsı hareketleri öğretmesinden dolayı erkeklere ilgi duymaya 

başlamış ve travesti olmuştur. Tüm olumsuz yanlarına karşın Gönül kendisine tam 

anlamıyla güvenilebilecek biridir. Arkadaşlarının, özellikle Ponpon ve Burçak’ın 

evlerine gider, temizlik ve yemeklerini yapar. Onlara her konuda yardım etmeye 

çalışır ve hiçbir karşılık beklemez. Ayrıca, Gönül, bilgi toplamada çok başarılıdır. 

Burçak’a birçok olayda yardım eder. Diğer maceralarda Burçak’ın asistanı gibi 

davranır. Peruklu Cinayetler ve Ajda’nın Elmasları’nda en önemli kişiliklerden 

biridir.  

Ponpon ise bir kulüpte şarkıcılık yapmaktadır. Kendi hazırladığı komedi 

şovlar çok beğenilmektedir. Gönül’ün tersine daha ince zevkleri vardır. Romanlarda 

sık sık, başından geçen cinsel deneyimler nedeniyle konu olur. O da Gönül gibi 

Burçak’ın en yakınındaki arkadaşlarındandır. Gece hayatındaki pek çok dedikoduyu 

bildiği için olayların aydınlanmasına katkıda bulunur. 

Ayrıca Burçak’ın kulübünde garson olan Hasan ve Alman vatandaşı Freulein 

Frühstück de onlara yardımcı olur. Serinin diğer kitapları gibi bu romanda da 

travestilerin yaşamlarının ayrıntılı olarak anlatıldığı göze çarpar. Travestilerin 

hemen hepsi Ajda Pekkan hayranıdır. Cinsel kimliği konusunda kimsenin kesin bir 

şey bilmediği Hasan da onlarla aynı zevkleri paylaşır; hastanede canı sıkıldığında 

Ajda Pekkan’ın şarkılarını ezberden sıralar.  

                                                 
169 Mehmet Murat Somer, Ajda’nın Elmasları: Bir Hop-Çiki-Yaya Polisiyesi, İstanbul, Merkez  

Yayınlar, 2006. 
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Burçak’ın daha önce defalarca gizemli olayları aydınlatmasından ilham alan 

Ponpon ve Gönül bu türden bir olaya rastlamak için hazır beklemektedirler. 

Ajda’nın Elmasları adlı romanda, gazeteden Ajda Pekkan’ın elmaslarının çalındığını 

öğrenince olayın peşine düşerler. Her iki kahraman da Burçak’a kıyasla fazlaca 

acemi oldukları için ipuçlarını değerlendirmede beceriksizce davranırlar. Ne 

yapacaklarını, Rio’ya telefon ederek Burçak’a sorarlar. Bu arada Gönül, yeraltı 

dünyası ile bağlantıda olan kişilere haber bırakıp konu hakkında bilgi toplamaya 

çalışır. Konuyla ilgili olarak falcıya bile gider. Ancak bir sonuca ulaşamaz. Bir gün 

tesadüfen gazetede Semiramis adlı travesti bir şarkıcının fotoğraflarını görür. 

Semiramis’in boynundaki elmasları hemen tanır. Ponpon’la beraber adamın evine 

baskın düzenleyerek onu döverler. Daha sonra ise Semiramis’in acıklı öyküsünü 

dinleyip ağlarlar. Elmasları alarak Ajda Pekkan’a iade eden ekip ödül olarak konsere 

davet edilirler. Konserde hayranlıkla Ajda Pekkan’ı dinlerlerken roman biter.  

Ajda’nın Elmasları da Burçak Veral’ın diğer maceraları gibi travesti 

dünyasını ayrıntılı anlatır. Cinselliğin baskın olduğu ilişkiler çok sık karşılaşılan 

unsurlardandır. Ponpon ve Gönül karşılarına çıkan erkekleri öncelikli olarak 

cinselliği ile değerlendirirler. Sürekli cinsellik düşündükleri için komşuları olan 

İsmet Gürkan’ı ayartmaya çalışırlar. Ancak İsmet Gürkan hastadır ve ölmek 

üzeredir. Onun intikam için doktorunu öldürdüğünü espri olarak değerlendirirler. 

Bir gün kavga ettikleri site yöneticisi öldürülünce İsmet Gürkan’ın söylediklerinin 

doğru olduğunu anlayabilirler. Ponpon ve Gönül’ün gerçek bir kadın olan Freulein 

Frühstück’ü kıskanmaları ve İsmet Gürkan’ı ondan uzaklaştırmalarının nedeni de 

yine cinsel ilgi nedeniyledir. Her ikisi de Freulein Frühstück’ün kadınlığından nefret 

ederler. Kendilerinin ondan üstün yanları olduğunu ispata çalışırlar.  

Ponpon ve Gönül’ün dedektifliğe hevesleri vardır ancak bu konuda 

yeteneksizdirler. Burçak’ın delilleri değerlendirmedeki keskin zekası onlarda 

yoktur. İkisinin birlikteliği bu nedenle Sherlock Holmes ve Dr. Watson birlikteliğine 

benzemez. Ortada iki adet Dr. Watson kişiliği vardır. Kayıp elmasların bulunması da 

tamamen bir tesadüf ürünüdür. Gönül çok çaba harcamış ancak bir türlü delil 

bulamamıştır. Bir gazetede tesadüfen gördüğü fotoğraf sayesinde elmasların yerini 

tespit eder.  Kadınları ise her zaman rakip olarak görürler.  

Tesadüfî dedektiflere bir başka örnek de Armağan Tunaboylu tarafından 

kaleme alınan Metin Çakır polisiyeleridir. Yıldız Cinayetleri ve Resim Cinayetleri 

adlı iki macerada Metin Çakır adındaki kadın pazarlayıcısı başından geçen olayları 
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anlatır. 33 yaşındaki Metin sürekli argo kelimelerle konuşan, küçüklüğünden beri 

suç dünyasında olan bir kişiliktir. Çok çeşitli suçları rahatlıkla işlemekle birlikte 

hırsızlara düşmandır. Ona göre yankesicilikte sanat vardır; parmaklar sanatkârane 

kullanılmalıdır. Kendisi bu konuda beceriksiz olduğu için kadın pazarlamaya 

başlamıştır. Metin falçatayı çok iyi kullanır. Birçok kişinin özellikle de pazarladığı 

kadınların yüzlerinde ve kalçalarında falçata izi bırakmakla övünür. Başından geçen 

olaylar ne kadar tehlikeli olursa olsun Fenerbahçe maçlarını asla kaçırmaz. 

Teknoloji konusunda Metin gerçek anlamda bir cahildir. İpucu olarak eline geçen 

bir CD’nin içinde ne olduğunu görebilmek için güneşe doğru tutar.  

Suç dünyasındaki tüm aktif kimliğine rağmen Metin Çakır aslında çok yufka 

yürekli ve sulugözlü biridir. Duygusal en ufak bir durumda ağlamaya başlar. İlk 

macera olan Yıldız Cinayetleri’nde en büyük hayali evlenip çocuk sahibi olmak ve 

her gün çocukları ellerinden tutup okula götürmektir. Ayrıca bu işleri bırakıp Tekel 

bayisi açmayı düşünür. İkinci macera olan Resim Cinayetleri’nde çocuklara dair 

hayali devam etmekle beraber bu sefer Spor Toto bayisi açmayı planlamaktadır. 

Kurduğu bu hayaller başına gelen olaylardan dolayı bir türlü gerçekleşemez.  

Metin Çakır’ın en yakın arkadaşı aynı mahallede yaşayan ve jigololukla 

geçinen Dursun’dur. Başı dertte olduğunda Dursun ona para ve telefon verir. 

Metin’in ve tüm mahallenin en çok saygı duyduğu isim ise Asım “Ağbi” adlı polis 

komiseridir. Metin dâhil herkese sıkı dayak atmasıyla tanınır. Metin’in gözünde 

Asım Ağbi mahallenin çığırından çıkmasını engelleyen, çevredeki herkes için 

tanrısal konumda olan önemli biridir. Resim Cinayetleri’nde onun emekli edildiğini 

duyunca dünyanın sonunun geldiğini düşünür.  

Yıldız Cinayetleri’nin170 girişinde Metin kendisi için çalışan kızları Kürdo 

lakaplı bir mafyacıya satmak zorunda kalır. Ancak bir süre sonra bu kızlar teker 

teker öldürülmeye başlar. Önce, Aynur adlı Metin’in eski kızlarından biri balık gibi 

dilimlere ayrılmış ve parçaları bir parkta yıldız biçiminde dizilmiş olarak bulunur.   

Bu cinayetin ardından Funda ve Neriman adlı kızlar da aynı şekilde öldürülür. Polis 

her yerde, eski kızlarını sırayla öldürdüğünü düşündüğü Metin’i aramaktadır. 

Metin’in, katilin profilini çıkartmak için başvurduğu Harun Tandoğdu adlı psikolog 

da öldürülür. Metin, TV’de aleyhine konuşan Hulusi Kentmer adlı psikologdan 

şüphelenerek ofisine girer ve bir CD bulur. Araştırmalarının sonucunda Hulusi 

                                                 
170 Armağan Tunaboylu, Yıldız Cinayetleri: Bir Metin Çakır Polisiyesi, İstanbul, Oğlak Yayınları,  

Maceraperest Kitaplar, 2004. 
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Kentmer’in kızkardeşi olan Hatice adlı kadının cinayetleri başlattığını öğrenir. 

Hatice önce, erkek kardeşi Mithat’ın cinsel gücü ile alay eden Aynur’u ve sonra da 

zevk aldığı için diğer kızları öldürmüştür. Mithat daha sonra ağabeyi Hulusi 

Kentmer’in adamları tarafından öldürülmüştür. Romanın sonunda Metin’in haber 

verdiği Asım Ağbi, Hatice’nin şirketine gelerek onu öldürür. Hatice’nin ise aslen 

erkek olduğu Avrupa’da ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği anlaşılır.  

Armağan Tunaboylu’nun eserlerinin polisiye türüne en önemli katkılarından 

biri mizahi dilidir. Roman boyunca Metin’in başından geçen birbirinden komik 

olaylar polisiye olayların gerilimi ile birleşerek romanın takip edilmesini 

kolaylaştırır. Ortalama okuyucu salt polisiye gerilimle baş başa kalmaz, hayatın 

içinden manzaralar eşliğinde olaylar sunulur.  

Yıldız Cinayetleri’nin bir başka dikkat çeken yanı, yazarın okuyucuyu şok 

etme hevesidir. Yazar, tuhaf ve ürkütücü olayları bir anda okuyucunun önüne 

çıkarır. Örneğin, Metin, Hulusi Kentmer’in ofisini aradığı gece bir dolabı açar 

karşısında Nurten’in kesik başını bulur. Metin, gördüğünü, sıradan bir durummuş 

gibi bir anda anlatır. Okuyucunun, dolapta bir ceset bulunduğunu ve bu cesedin de 

parçalara ayrılmış olduğunu anlaması birkaç cümle sonra gerçekleşir.    

Resim Cinayetleri’nde171 Metin’in bir yönü daha ortaya çıkar. Metin, Pezo 

Selo lakaplı Selahattin Bey’e hayrandır. Pezo Selo sokaklarda kadın satarken bazı 

kurallar koymuş ve mesleği icra eden herkes bu kurallara uymuştur. Pezo Selo daha 

sonra sokakları bırakmış ve işlerini sosyetede yapar hale gelmiştir. Bu başarıları 

nedeniyle Metin’in hayattaki en büyük kahramanı olmuştur.  

Resim Cinayetleri’nde Metin yine işlemediği cinayetler nedeniyle ve yine 

Asım Ağbi tarafından suçlanır. Yine bir dayak faslı ile başlayan olaylar Metin’in, 

Neşe adlı fahişe sevgilisinin yardımıyla kaçmasıyla devam eder. Metin, Neşe’yi 

önceki macerada bulmuştur. Neşe iş dışında kimse ile cinsel ilişkiye girmezken 

Metin’e bu konuda ayrıcalık tanımaktadır.  

Metin, mahallelerine yeni taşınan ve sadece Ressam adıyla tanıdıkları 

adamla yakın arkadaş olur. Ressam onların anlamadığı resimler yapmakta ve 

Dursun aracılığı ile sosyete kadınlarına satmaktadır. Bir gece Ressam’ın isteğiyle 

ona ait olan ve galeride sergilenen resimleri çalarlar. Daha sonra Ressam ortadan 

                                                 
171 Armağan Tunaboylu, Resim Cinayetleri: Bir Metin Çakır Polisiyesi, İstanbul, Oğlak Yayınları,  

Maceraperest Kitaplar, 2005. 
 



 327 

kaybolur ve galerici kadının da cesedi bulunur. Asım Ağbi yine Metin’in peşine 

düşer. Metin kaçak olarak konuyu araştırmaya başlar. O sıralarda İçişleri Bakanı 

olan Erkan Pamukçu’nun karısının yıllar önce Ressam’la aşk yaşadığını ve ona 

çıplak pozlar verdiğini öğrenir. Erkan Pamukçu siyasi kariyerini kurtarmak için, 

Pezo Selo ile kendi adamlarını Ressam’ın peşine takarak bu resimleri ortadan 

kaldırmak istemiştir. Bu sırada da karşılarına çıkan insanları öldürüp suçu Metin’e 

yıkmaya çalışmışlardır. Metin sonunda Asım Ağbi’ye suçsuzluğunu ispat eder. 

Romanın sonunda kimse cinayetlerden ötürü hapse girmez. Erkan Pamukçu da 

sessizce siyasetten çekilir.  

Metin Çakır, toplumda aşağılanan, dışlanan bir mesleğin mensubudur. Bu 

nedenle toplumsal statüler içerisinde en alttaki katmanın temsilcisidir. Yaşadığı 

mahalle tam anlamıyla bir suç yatağıdır. Buranın sakinleri arasında Zombi diye 

tanımladığı balici gençlerden, katillere ve hırsızlara kadar her türden insan vardır. 

Toplumun dışladığı insanlar bir araya gelmiş ve yarı izole bir ortam yaratmışlardır. 

Polisiye edebiyatta sıradan insanların suçla ilişkileri geniş yer tutar. Klasik dönem 

polisiyelerinde üst sınıfların suçla ilişkileri yoğunlukla anlatılırken, zamanla polisiye 

edebiyat, toplumun sıradan üyelerini de konu edinmeye başlamıştır. Ancak polisiye 

edebiyatın tarihinde, sosyal olarak en çok dışlanan, en aşağıda görülen insanların 

öykülerine çok az yer verilmiştir. Yerli polisiye edebiyatımızda da suçluların 

merkezde olduğu çok sayıda örnek olmakla beraber suçlulardan oluşan toplumsal 

gruplar yeterince anlatılmamıştır. Suç ve onunla yan yana yürüyen toplumdışı 

yaşam biçimleri genellikle görmezden gelinmiştir. Metin Çakır polisiyeleri bu açığı 

doldurmaya çalışan eserlerdir. Metin Çakır’ın ilişkide olduğu hemen herkes farklı 

suçlarda uzmanlaşmış kişilerdir. Ayrıca onun çok yakın arkadaşı olan ve jigololuk 

yapan Dursun gibi tipler de toplumsal tüm değerleri aşındıran eylemlerde 

bulunmaktadır. Bu nedenlerle Metin Çakır, tıpkı Burçak Veral gibi, klasik dedektif 

karakteri anlayışını yıkan kişiliklerdir. 

Polisiye romanın merkezindeki orijinal, fakir olsa bile toplumsal 

saygınlığından bir şey yitirmemiş dedektiflerin yerini, toplumla ilişkileri zedelenmiş 

bireylerin alması polisiye edebiyatın değişiminin de işaretidir. Polisiye romanlar 

değişen toplumsal ilişkiler ve suç profili nedeniyle artık toplumun tüm kesimlerini 

merkeze alabilmektedir. Toplumun her katmanından insan hem suçlu hem de 

dedektif olarak polisiye romanların temel kişilikleri haline gelmektedir. 
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Metin Çakır’ın maceralarında polisin olayları ele alış biçimi fazlasıyla yerli 

ve geleneksel bir tarzdadır. Her iki romanda da Asım adlı komiser işlenen 

cinayetlerden ötürü Metin’i suçlar. Karakola giderlerken Metin’e suçu nasıl üzerine 

alacağına dair nasihatler verir. Asım için suç ve suçlu gayet açık biçimde ortadadır. 

Ayrı bir araştırma yapmasına gerek yoktur. Asım, polisiye romanlarda sıkça 

karşılaşılan bürokrat tiplerdendir. Bürokrat memurlar genellikle hiçbir sorunu 

çözemeyen, dedektife engeller çıkaran kişilerdir. Metin Çakır polisiyelerinde de 

Asım, diğer polislerle birlikte Metin’in araştırmalarını engeller. Onun barındığı 

yerlere sürekli baskınlar düzenleyerek etrafındaki çemberi daraltmaya çalışır. Metin 

ise Asım’a ve peşindeki diğer düşmanlarına rağmen suçsuzluğunu ispatlamaya 

çalışmaktadır. Asım ve Metin’in mücadelesi Resim Cinayetleri’nin ortalarında 

işbirliğine dönüşür. Asım yeni mevzuatların önünde engel olan polislerden biri gibi 

gösterilerek emekliye sevk edilir ve yerine asıl suçlularla işbirliği yapan bir komiser 

getirilir. Kariyeri bitmiş olan Asım, Metin’le beraber suçluları yakalamaya çalışır. 

Asım, emekliliği ile beraber bürokrat zihniyetinden kurtulmuş, olayları farklı bir 

açıdan değerlendirebilmiştir.   

 

c. Amatör Dedektifler 

Tesadüfî dedektiflere çok yakın olan bir başka tip ise amatör dedektiflerdir. 

Amatör dedektifleri öncekilerden ayıran en önemli unsur, sürekli olarak bu tip 

olayların peşine düşmeleridir. Profesyonel dedektiflerin aksine para kazanmayı 

amaçlamazlar. Onlar, polisiye olayların verdiği heyecanı başka bir yerde 

bulamamaktadırlar. Bu nedenle kimi zaman polisle işbirliği yaparak kimi zaman da 

kendi başlarına cinayet olaylarının peşine düşerler. 

Amatör dedektiflerin en renklilerinden biri yukarıda da adı geçmiş olan 

Burçak Veral’dır. Burçak, Mehmet Murat Somer’in Hop-Çiki-Yaya adlı polisiye 

serisinin kahramanıdır. Yazar, Burçak Veral aracılığı ile son dönemin en başarılı 

kişiliklerinden birini oluşturmuştur. Burçak, kendine has kişiliği ile diğerlerinden 

hemen ayrılabilen başarılı bir dedektiftir. Burçak bir travestidir. Çoğunlukla kadın 

elbiseleriyle dolaşsa da ortama ayak uydurmak üzere kimi zaman erkek kılığına da 

girer. En büyük idolü Audrey Hepburn’dür. Onun gibi giyinip onun gibi hareket 

eder. Canı sıkıldığı, bir şeyler beklediği zamanlarda Audrey Hepburn’ün filmlerini 

ve yanındaki erkek karakterleri sayar. Çok iyi Thai Boks ve Aikido bilir. Bu nedenle 
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kadın gibi görünse de kimi zaman çok sert olabilmektedir. Bir gece kulübünün 

işletmeciliğini yapmaktadır. Bilgisayarı çok iyi kullanmaktadır. Bu bilgisi 

sayesinde, ortağı olan Ali ile birlikte, şirketleri bilgisayar korsanlarından koruyan bir 

firmaya ortak olur ve boş zamanlarında buraya gelen işleri de yapar. Çevresindeki 

travestilerin aksine klasik müzikten çok iyi anlar. Polisiye olaylara merakından 

dolayı çok sayıda casusluk malzemesi edinmiştir. Bazı cinayetlerin çözülmesine 

yardımcı olduğu için polisten teşekkür belgesi almıştır. Başı sıkıştığında çocukluk 

arkadaşı olan Selçuk komiserden de yardım alır.  

Burçak’ın çeşitli olaylarda kendisine yardımcı olan arkadaşları vardır. 

Ponpon, Hasan ve Gönül onun asistanı gibi çalışırlar. Peygamber Cinayetleri’nde 

ortaya çıkan “cihad2000” rumuzlu Kemal Barutçu ise yürüme özürlü ve sürekli 

sandalyeye mahkûm bir genç olarak kendini geliştirmiştir Bilgisayar sistemlerine 

hâkim olduğu için sık sık Burçak’ın ihtiyacı olan bilgileri internet veya şirket 

sistemlerinden edinir.  

Hop-Çiki-Yaya polisiyeleri şimdilik altı kitaplık bir seridir. Kazandığı başarı 

nedeniyle serinin devam edeceği anlaşılmaktadır. Mehmet Murat Somer’in polisiye 

romanlarına dair bir fikir verebilmek amacıyla bu seriden bazı romanların üzerinde 

durmak gerekmektedir.   

Peruklu Cinayetler’de172 Burçak bir seri katil vakasıyla karşılaşır. Gönül’ün 

üvey dayısı Muhittin öldürülünce olayı soruşturmaya başlar. Araştırmalarının 

sonucuna göre daha önce de bazı kişiler başlarına peruk geçirilerek öldürülmüştür. 

İpuçlarını değerlendiren Burçak, Aydan Altan adlı bir kadına ulaşır. Kadının 

kocasının yıllar önce başında perukla öldürüldüğünü öğrenir. Aydan Altan, 

kocasının eşcinsel eğilimlerini evlendikten sonra fark etmiştir. Kocası bu cinsel 

tercihinin peşinde iken öldürüldüğü için Aydan, daha sonra karşılaştığı erkekler 

içinde bu tür eğilimi olan dört kişiyi daha öldürmüştür.  

Peygamber Cinayetleri’nde173 asıl adları peygamber adı olan travestiler 

öldürülmeye başlar. Önce asıl adı Salih olan Deniz adlı travesti öldürülür. Ardından 

asıl adı İbrahim olan Ceren, ayrıca Davut, Yunus ve Yusuf sırayla öldürülür.  

Burçak önceleri “cihad2000” rumuzlu Kemal Barutçu’dan şüphelenir, çünkü Kemal,  

internette, travestiler ve eşcinseller hakkında hakaret ve tehdit mesajları 

                                                 
172 Mehmet Murat Somer, Peruklu Cinayetler: Bir Hop-Çiki-Yaya Polisiyesi, İstanbul, Everest  

Yayınları, 2004, bs.2. 
173 Mehmet Murat Somer, Peygamber Cinayetleri: Bir Hop-Çiki-Yaya Polisiyesi, İstanbul, İletişim  

Yayınları, 2003, bs.2. 
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yazmaktadır. Onunla tanışıp sakat olduğunu görünce araştırmasını başka alanlara 

kaydırır. Kemal’in de yardımlarıyla İstanbul’da marketçilik yapan ve 

muhafazakarlıklarıyla tanınan bir aileye mensup Adem Yıldız ve onun adamı Fehmi 

Şenyürek’in, bu travestilerle cinsel ilişkiler yaşadıklarını ve sonra onları 

öldürdüklerini öğrenir. Burçak, Selçuk komiserin de yardımıyla suçluların 

yakalanmasını sağlar.  

Jigolo Cinayeti’nde174 Volkan adlı jigololuk yapan bir genç öldürülür. 

Burçak, Volkan’ın bir şekilde ilişkisi olduğuna inandığı aileden avukat Haluk 

Pekerdem’e âşık olur. Haluk’a yakın olmak için olayı araştırmaya başlar. Romanın 

sonunda, tıpkı Agahta Christie romanlarındaki gibi, aile üyelerini, polisi ve hatta 

kendi arkadaşlarını bile bir salona toplayarak aileden Nimet Hanım’ın da yardımıyla 

tüm delilleri ve suçluları açıklar. Olay yine maddi çıkarla ilişkilidir. Sonuçta 

Burçak’ın âşık olduğu Haluk ve onun karısı hapse girerler. 

M. Murat Somer, eserlerinde travestilerin dünyasını merkeze alır. Bu dünya 

çevresinde işlenen suçları anlatır. Metin Çakır polisiyelerinde olduğu gibi Hop-Çiki-

Yaya’da da toplumdan dışlanmış insanlar roman aracılığıyla bir ses kavuşurlar. 

Polisiye türünün genelinde toplumsal ilişkiler ve değerler sorgulanmaz ve bunları 

sorgulayan unsurlara yer verilmez. Polisiye edebiyat için önemli olan suçun 

takibidir. Mehmet Murat Somer’in eserleri bu anlamda muhalif bir muhtevaya 

sahiptir. Toplumda en çok dışlanan kesimlerden biri olan travestilerin anlatılması 

geleneksel değerlere karşı çıkan bir yaklaşımdır. Okuyucu temelde muhafazakâr 

değerlere sahiptir ve beklentilerinin dışındaki farklılıkları hoş görmez. Ancak 

popüler edebiyatın en önemli yanlarından biri formülleşmiş yapıların kişisel 

müdahalelerle zenginleştirilmesidir. Mehmet Murat Somer’den önce travestiler çok 

az romana konu olurlarken, onun eserlerinde romanlar travestilerin dünyası üzerine 

kuruludur. Dolayısıyla yazarın kişisel bakışı polisiye edebiyat için bir kazanım olur. 

Okuyucu muhafazakâr değerlerine rağmen yenilik arayacaktır. Bu kural tüm 

zamanlar için geçerlidir. M. Murat Somer, yeniliği olayların işleniş biçiminden çok 

roman kişileri ile yapmıştır. Bu nedenle polisiye edebiyat için yeni bir alan açmıştır.   

Hop-Çiki-Yaya’da travestilerin toplumla ilişkileri, daha doğrusu çekişmeleri 

geniş yer tutar. Travestiler, cinsel tercihleri ve bu tercihe bağlı olarak yaptıkları 

                                                 
174 Mehmet Murat Somer, Jigolo Cinayeti: Bir Hop-Çiki-Yaya Polisiyesi, İstanbul, Everest  

Yayınları, 2005, bs.2 
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fuhuş nedeniyle toplumdan dışlanırlar. Sürekli olarak polisle başları derde girer. 

Çevrelerindeki hiç kimse onların sorunlarını çözmeye çalışmaz. Bu nedenle sıradan 

işler yapmaları engellenir. Onlarsa yaşamak için fuhuş yaparlar. İlginç biçimde, 

gündelik hayattan dışlanmış olan travestiler cinsellik söz konusu olduğunda aranan 

kişilerdir. Toplumun her kesiminden insanlar travestilerle ilişki yaşarlar. Hemen her 

romanda travestilerin bu ilişkileri geniş biçimde anlatılır.  

Hop-Çiki-Yaya polisiyelerinde cinsellik çok geniş yer tutar. Toplumda tabu 

olarak kabul edilen hemen her türlü cinsel eylem hikâye edilerek ya da 

kahramanların bu eylemlere aktif olarak katılımıyla aktarılır. Diğer polisiyelerde de 

cinsellik yer yer okurun karşısına çıkmakla beraber, türün en önemli özelliği bir 

gizemin çözülmesi olduğu için cinsellik her zaman tali bir unsurdur. Romanda 

geçici olarak kullanılır ve polisiye öyküye dönülür. Hop-Çiki-Yaya’da ise yine asıl 

unsur polisiye öykü olmakla birlikte cinsellik de onun kadar yoğun biçimde işlenir. 

Burçak ve arkadaşlarının kimi zaman anlık biçimde gelişen cinsel maceraları 

travesti dünyasının en önemli tamamlayıcısı olarak ortaya çıkar.  Sonuçta Mehmet 

Murat Somer, cinsellik ve suç ikilisinin yoğun olarak iç içe geçtiği eserleriyle 

polisiye türünün alanını genişletmiştir.   

Amatör dedektiflerin bir başka örneği ise Çağan Dikenelli’nin yazdığı Melek 

Teyze polisiyeleridir. Polisiye türünün, farklı kesimlerden insanları romanın alanına 

sokarak hareket alanını genişletme uğraşına Melek Teyze aracılığıyla ev kadınları da 

girer. Melek Teyze sıradan bir ev kadınıdır. Kocası ölmüştür. İki oğlu ve yaşlı 

kayınpederi ile beraber Beyoğlu’nda yaşamaktadır. Büyük oğlu Tuğrul, aklı ince 

işlere pek çalışmayan bir polistir. Küçük oğlunun adı ise Oğul’dur. Zekâ özürlü 

olmakla birlikte çok kuvvetli ve iri olduğu için Melek’e pek çok olayda yardımı 

olur.  

Melek Teyze’nin hayatı sıradandır ama ilgileri oldukça sıra dışıdır. Melek 

Teyze, Agatha Christie romanları okumayı sever. Polisiyeye ilgisi sadece okuyucu 

olmakla sınırlı değildir. Polisiye olayları araştırmayı da sever. Beyoğlu Emniyet 

Müdürlüğü’ndeki Komiser Cevahir’in de yardımıyla pek çok olayı çözerek polise 

yardım eder. Bu nedenle teşekkür belgesi bile alır. Olayları araştırırken, Cevahir 

Komiser’in yazdığı resmi olmayan, kendisine yardımcı olunmasını isteyen bir yazı 

ile dolaşır. Kimi polis ve vatandaşlar kendisine yardımcı olmadığında bu belgeyi bir 

tehdit unsuru olarak kullanır. Melek, polisten olaylarla ilgili birçok bilgi alır ama 

kendi edindiği bilgileri onlara söylemez. Olayları kendi başına çözmeye çalışır. 
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Ayrıca çantasında takip ve yakalamada kullanılan pek çok alet vardır. Sürekli bir 

yardımcısı yoktur ama kimi zaman mahallenin bıçkınlarından olan Talat ve 

arkadaşlarını yardıma çağırır. Bu kişiler Melek yüzünden birçok belayla 

karşılaşsalar da ona yardımı esirgemezler. Melek ise suçları aydınlatmak için 

çalışırken kimi zaman suç işlemekten kaçınmaz. 

Kör Fahişe Bıçağı175 adlı macerasında Melek, fahişelik yapan iki kızın 

öldürülmesinin birbiriyle bağlantılı olduğunu fark ederek Cevahir’e konuyu 

araştırmak istediğini söyler. Gerekli izni alınca konuyu araştırmaya başlar. Polisler 

kızları pazarlayan Kadir’den şüphelenirken Melek onlarla alay ederek katilin başka 

biri olduğunu öne sürer. Cinayetlerin bu kadar kolay çözümlenmesini 

hazmedememektedir. Polis tarafından gözaltına alınıp ilk defa fişlenen kızların 

öldürüldüğünü keşfeder. En sonunda Ahlak Bürosu’nda çalışan Ahmet adlı bir 

polisin katil olduğunu ortaya çıkarır.  

Kör Fahişe Bıçağı’nın polisiye roman olarak temel bir eksiği vardır; katilin 

bu cinayetleri işleme nedenleri üzerinde hiç durulmaz. Polisiye romanların en 

önemli aşamalarından biri suçun işlenme nedeninin ortaya konmasıdır. Dedektif 

suçluyu bulduğu gibi suçun nedenlerini de bulmak zorundadır. Melek Teyze 

polisiyelerinin bu ilk macerasında ise suçlu bulunur fakat fuhuş yapan kızları neden 

öldürdüğü açıklanmaz. Suçun psikopatça bir düşünceyle mi işlendiği, dini 

nedenlerin mi öne çıktığı, yoksa bireysel nedenlerle mi işlendiği bir türlü aydınlığa 

kavuşmaz. Bu nedenle Kör Fahişe Bıçağı eksik bir polisiyedir.   

Melek Teyze’nin dedektif kişiliğinin yanı sıra ev kadınlığı da romanda geniş 

biçimde anlatılmıştır. Melek Teyze’nin ev kadınlığının vurgulanması amatör bir 

dedektif olarak başarılarının değerini arttırmaktadır. Sıradan bir ev kadını polisin 

çözemediği cinayetleri çözebilmektedir. Bu nedenle Melek Teyze’nin mahalledeki 

yaşamına geniş yer verilir.  

Melek, mahalledeki kadınlara üstünlük kurmayı sever. Mahalledeki en 

büyük düşmanı Hayriye’dir. Onunla her fırsatta kavga etmekten büyük zevk alır. 

Elbise alırken bile Hayriye ile kavga etmek için bahane arar.  

Melek, sürekli olarak mahalledeki en önemli kadın olduğunu ispat etmeye 

çalışır. Kadınlar gününde, mahalleye yeni taşınan Dilek’in, komşusu Sevim’in 

kocasıyla aşk yaşadığını söyleyerek onların sevişme fotoğraflarını dağıtır. Sevim, 
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Dilek’i döver. Melek idareyi alıp Dilek’e bir hafta içinde mahalleyi terk etme cezası 

verir. Böylece kadınlar arasındaki rekabette Melek zekâsını kullanarak öne çıkar.  

Melek olayları kendi yöntemleriyle çözmeyi sever. Bunların sonucunda bazı 

vahim durumlar ortaya çıksa da çevresindekilere boyun eğdirmek için her şeyi göze 

alır. Bu nedenle kendisiyle laf dalaşı yapan bir esnafın şarküteri dükkânını 

mahallenin delisine taşlatır. Yüreksöken Cinayetleri’nde ise oğlu Tuğrul’u kız 

arkadaşı Gizem’den ayırmaya çalışır. Onları ayırmak için mahalleden başka bir 

genci devreye sokarak kızın onunla sevgili olmasını sağlar. Onların sevişmeleri de 

gizli bir kamerayla kaydedilir ve fotoğrafları internette yayınlanır. Sonuçta Gizem 

ağabeyi tarafından öldürülür. 

Melek Teyze’nin evdeki ve mahalledeki yaşamının vurgulanması her iki 

romanın da polisiye yanını zayıflatır gibi görünse de aslında tam tersi bir durum 

ortaya çıkar. Melek Teyze’nin bir ev kadını olarak amatörce yaptığı araştırmalar 

polislerden daha etkilidir. Dolayısıyla suçları bir ev kadınının aydınlığa 

kavuşturması çok daha etkileyicidir. Romanlarda Melek Teyze’nin öne çıkmasıyla 

birlikte polis teşkilatı da geri planda kalır. Böylece Melek Teyze romandaki temel 

kişilik haline gelmiştir.   

Melek Teyze’nin ikinci macerası olan Yürek Söken Cinayetleri176 ise organ 

mafyasının işlediği cinayetleri ele alır. Meki adlı bir mafyacının cesedi kafası 

kesilmiş ve iç organları çıkarılmış halde bulunur. Ardından Kurtuluş adlı birinin 

cesedi de aynı biçimde bulununca Melek çok sevinir. Melek iç organların kayıp 

olmasından şüphelenerek organ mafyası ile bağlantı kurar. Melek tüm olayları 

Selahattin adlı mafyacının organize ettiğini öğrenir. Selahattin ve sevgilisi olan 

Deniz’in olduğu evi izlemeye alır. Deniz banyoda iken telefonuna bir mesaj atarak 

Selahattin’in ondan şüphelenmesini sağlar. Ancak iş bu kadarla kalmaz ve 

Selahattin, Deniz’i öldürür. Melek’le beraber gelen polis memuru Tevfik de 

Selahattin’i öldürür. Melek eve girip Deniz’in telefonundaki mesajı siler.  

Melek Teyze polisiyelerinin en önemli yanı mizahın yoğun kullanımıdır. 

Polisiye olaylar olurken Melek ve çevresindekilerin başlarından sürekli komik 

olaylar geçer. Diğer polisiye eserlerde mizah çok az yer alırken Melek Teyze 

polisiyelerinin tamamı mizahla doludur.  
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Melek’e yardım eden Talat sık sık dayak yer. Ama kabadayılığı da elden 

bırakmaz. Dayaktan bayılmak üzereyken bile karşısındakine kafa tutar. Oğul, iri 

cüssesi ile en gözü kara adamların bile korktuğu ve dayak yediği biridir. Kimi 

zaman olaylar traji-komik bir hal alır. Yürek Söken Cinayetleri’nde Talat’ın arkadaşı 

Ekrem’in böbreğinin Müşfik Bey adında birine takıldığı belirlenir. Müşfik Bey’in 

evine böbreği istemeye gittiklerinde adam, Ekrem’e yüklüce bir para önerir. İşsiz-

güçsüz takımından olan Ekrem de bu teklifi kabul eder.  

Yazar mizahi yapıyı desteklemek için şive taklitlerini de sıkça kullanır. 

Romanlardaki kişiler kendi yörelerinin şiveleriyle konuşurlar. Bu sayede Melek 

Teyze polisiyeleri, okuru, kitap okuduğu hissinden koparıp ardı ardına gelen 

polisiye olaylar ve komik sahnelerle gerçek hayatın hızlı temposunda ilerlediği 

hissini uyandırmaktadır. Günlük hayatın öne çıktığı polisiyelerde okurla yazar 

arasındaki yarış geri plana atılır hatta tamamen yok edilir. Bu tür eserlerde önemli 

olan katilin bulunması değil, bu sırada yaşanan maceralardır. İlk macerasında Melek 

Teyze katili bulur ama onunla ilgili hiçbir bilgi vermez. İkinci kitapta da deliller, 

ipuçları değil, Melek, Oğul ve diğer kahramanların başlarından geçen maceralar öne 

çıkar. Bu yanıyla Melek Teyze polisiyeleri geleneksel polisiye çizgisinden 

uzaklaşmış, polisiye türüne, mizah ve hareketin öne çıktığı yeni bir yaklaşım 

kazandırmıştır.  

Melek Teyze polisiyelerinde cinayetlerin sıradanlaştırılması dikkat çekicidir. 

Çok sayıda insan öldürülür ancak bu ölümler Melek Teyze’nin araştırmalarının 

nesnesi haline getirilerek duygudan arındırılır. Genel olarak diğer polisiyelerde de 

aynı durum söz konusudur. Ernest Mandel polisiye romanlarda göz çarpan bu 

durumla ilgili olarak şunları aktarır:   

 

“Polisiye romanda ölüm insanın yazgısı olarak ya da trajedi olarak ele alınmaz. 

Ölüm orada bir soruşturma nesnesi haline gelir; yaşanan, acı çekilen, korkulan ya 

da karşısında savaşılan bir şey değildir. Teşhir edilecek bir ceset, analiz edilecek bir 

şey haline gelir. Ölümün şeyleşmesi, polisiye romanın bizzat can damarıdır.”177 

 

Polisiye romanların ilk ortaya çıkışında mutlak aklın ortaya konma çabası 

aradan çok uzun zaman geçmesine rağmen devam etmektedir. Gerek yerli gerek 
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Batılı polisiye eserlerde cinayet, titizlikle araştırılıp akılcı bir sonuca varılacak bir 

vaka olarak ele alınır.  

Amatör dedektifler arasında yabancı uyruklu olanlara da rastlanır. Esmahan 

Aykol’un yazdığı Kati Hirşel polisiyelerinde dedektifliğe soyunan kahraman bir 

Alman’dır. Kati on üç yıldır Türkiye’de yaşamaktadır. 44 yaşındadır. Cep telefonu 

kullanmayı sevmez. Kuledibi’nde polisiye kitaplar satan bir dükkânı vardır. Ailesi 

de İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye gelmiş ve sonra geri dönmüştür. 

Polisiye romanları çok seven bir amatör dedektif olarak Kati çevresinde bu tür 

olaylar olduğunda fırsatı kaçırmaz.  

Kati, ilk macera olan Kitapçı Dükkanı’nda178 Almanya’dan eski arkadaşı 

Petra’nın da şüphelileri arasında olduğu bir cinayet vakasını araştırır. Petra bir film 

ekibiyle birlikte Türkiye’ye film çekimi için gelmiştir. Daha çekimler başlamadan 

Alman yönetmen Kurt Müller öldürülür. Kati olayı araştırmaya başlar. Petra’nın 

daha önce bir çocuğu olmuş, oğlu 6 yaşında iken bir adamla giderken görülmüş, 

sonrasında ise cesedi bulunmuştur. Kati, Almanya’daki bağlantılarını da kullanarak, 

bir dönem Avrupa’nın farklı yerlerinde çocuk cesetleri bulunduğunu ve polisin, bu 

konuyla ilgili olarak Kurt Müller’in peşine düştüğünü öğrenir. Kurt Müller ve içinde 

olduğu çete çocukları suistimal etmiş ve videoya kaydederek görüntüleri satmıştır. 

Kati bu sırada Doğulu bir aileye mensup olan Mesut Mumcu adlı bir mafyacı ile de 

tanışır. Mesut Mumcu’nun evinde hizmetçilik yapan kadının çocuğu da aynı şekilde 

öldürülmüştür. Kati, Kurt Müller’in Petra tarafından film çekimi için Türkiye’ye 

getirildiğini ve Mesut Mumcu’nun kız kardeşinin de içinde olduğu çete tarafından 

intikam amacıyla öldürüldüğünü öğrenir.  

İkinci macerası olan Kelepir Ev’de179 ise Kati satın almak istediği evde 

oturan Osman Karakaş adlı mafyacı ile kavga eder. Daha sonra Osman bacağından 

vurulup öldürülünce polis Kati’yi sorgular. Kati, yine olayın peşine düşer. Bu sırada 

bir de yaşlı kadın öldürülür. Kati, kadının, Osman’ın öldüğü evin karşısında 

oturduğu için kadının görgü tanığı olması nedeniyle öldürüldüğünü anlar. İpuçlarını 

birleştirerek belediye başkan yardımcısı Temel Ekşi’ye ulaşır. Temel Ekşi bir emlak 

işi yaptığı Osman’la para konusunda anlaşamadıklarını ve tabancasıyla onu 

bacağından vurup kaçtığını söyler. Kati, Osman’ın eski sevgilisi Habibe’nin olay 

sırasında oraya geldiğini, Osman’ın telefonunu alarak yardım istemesini 

                                                 
178 Esmahan Aykol, Kitapçı Dükkanı: İlk Kati Hirşel Polisiyesi, İstanbul, Everest Yayınları, 2001. 
179 Esmahan Aykol, Kelepir Ev: Bir Kati Hirşel Polisiyesi:2, İstanbul, Merkez Kitaplar, 2007. 
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engellediğini keşfeder. miştir. Yaşlı kadın ise Temel tarafından görgü tanığı olduğu 

için öldürülmüştür. Kati, Habibe’ye, bildiklerini kimseye söylemeyeceğine dair söz 

verir. Böylece Habibe kurtulur.      

Kati Hirşel’in her iki macerasında da gerçek suçlular ya da suç ortakları 

yakalanmaz. Kati, amatör bir dedektif olarak aslında polise yardım etmesi 

gerekirken insani gerekçelerle bunu yapmaz. İlk macerada, çocuklarını kaybeden 

annelerin durumu onu yıkar, ikincisinde ise Habibe adlı kadının Osman’dan 

çektiklerine üzülür. Diğer amatör dedektifler katilleri yakalamak için bir hırs 

duyarlarken Kati’nin olaya yönelik ilgisi merak düzeyinde kalır. Kati, suçu 

aydınlatmak peşinde değildir, merakını tatmin etmek istemektedir. Kati’nin suçu 

araştırması sırasında amatörlüğünden kaynaklanan bazı eksikler ise polis komiseri 

Batuhan aracılığıyla giderilir. Osman Karakaş’ın öldürülmesi olayında cinayet 

aletinin toplu bir tabanca olduğunu öğrenen Kati, bu tabancanın diğerlerinden 

farkını Batuhan’a sorar. Böylece gerçek anlamda bir amatör olduğunu ortaya koyar.  

Batuhan’ın işlevsel olduğu bir başka nokta ise polisiye bilgileri romana 

katmaktır.  Bu sayede Kati’nin amatör araştırmasında ortaya çıkan eksikler giderilir. 

Romanda, Batuhan ve Kati yüzeysel bir ilişki yaşarlar. Bu ilişki sayesinde Batuhan 

sık sık romana girip çıkar ve polisiye bilgileri okuyucuya taşır. Kati amatör bir 

dedektif olduğu için polisle işbirliği yapması, profesyonel dedektifleri gibi meşru 

yollardan bilgi toplaması söz konusu değildir. Burada devreye giren Batuhan 

romandaki polisiye eksikleri tamamlar.    

Esmahan Aykol, Kati Hirşel aracılığıyla Türkiye’ye dışardan bakar. 

Türklerin yaşayışlarını, adetlerini dünyaya bakışlarını bu gözle eleştirir. Kimi 

yerlerde ise Alman adetlerinin olumsuz yanlarını anlatır. Kati Hirşel polisiyelerinin 

en önemli yanı bu yabancı bakışıdır. Bu yolla, en sıradan gibi görünen günlük 

yaşam eylemlerinin tuhaf yanları ortaya konur. Örneğin Türklerin ikili ilişkilerde 

Almanlardan farklarına değinir.  

Her iki romanda da Kati’nin okuyucuyla konuşmaktadır. Kimi yerlerde bunu 

çok daha açıkça ortaya koyar. Örneğin ilk macerasında bir durumu anlatırken “tırtıl” 

benzetmesi yapar. Hemen ardından okuyuculara bir e-posta adresi verir ve 

benzetmeyi beğenmeyenlerin bu adrese mesaj yazmalarını isteyerek postmodern bir 

tutum takınır. Klasik polisiyelerde dedektif ile okuyucu, kuralları türün kendisi 

tarafından belirlenmiş bir yarış içindedirler. Bu yarış sırasında aralarında herhangi 

bir iletişim gerçekleşmez. Kati’nin maceralarında ise dedektif aslında okuyucunun 
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yanında olduğunu ispatlamaya çalışır. Kati sıradan bir iş yapan sıradan bir kadındır. 

Klasik dedektiflerin kendilerine özgü alışkanlıkları onda yoktur. Kati, okuyucuya 

benzer. Okuyucu ile bağ kurmaya çalışmasının nedeni de budur. Günlük hayattaki 

fazla meraklı bir tip olarak olayları araştırır.    

d. Profesyonel Dedektifler 

Polisiye türünün bir başka dedektif modeli ise profesyonel olanlardır. 

Profesyonel dedektifler polisiye soruşturmaları bir iş olarak yaparlar. Gerçek 

anlamda bir profesyonel dedektifin kendine ait prensipleri vardır. Bu prensiplere 

aykırı olmadığı sürece işine duygusallığı karıştırmaz. 1980 sonrası polisiye 

romanlarında profesyonel dedektif sayısının amatör ve sıradan insanlardan oluşan 

dedektiflere göre daha az olduğu dikkati çekmektedir. Bunun yazara ve piyasaya 

yönelik nedenleri olduğu anlaşılmaktadır.  

Yazarların profesyonel dedektif yaratmadaki isteksizliğinin temel nedeni bu 

türden bir kişilik yaratmanın güçlüğüdür. Kendine has yaşam stili olan ve bunu her 

macerada uyumlu biçimde ortaya koyacak bir dedektif modeli, karşılaşılan kimi 

durumlarda sorun yaratabilmektedir. Dedektifin her durumda benzer tepkileri 

vermesini sağlamak ve bunu okuyucu nezdinde inandırıcı kılmak başlıbaşına bir 

sorundur. Ticari olarak da bu türden bir kişiliğin, Sherlock Holmes gibi okuyucu 

tarafından sahiplenilip sadakatle takip edilmesi her zaman mümkün değildir. Bu 

nedenlerle profesyonel dedektif yaratmak hem zor hem riskli bir iş olagelmiştir.  

Yakın dönem profesyonel dedektiflerinden en çok tanınanı Celil Oker’in 

yarattığı Remzi Ünal’dır. Celil Oker 1999 yılında Kaktüs Kahvesi tarafından 

organize edilen polisiye roman yarışmasında birinci olduktan sonra polisiye 

edebiyatın en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Remzi Ünal’ın kişiliği, 

olaylar karşısındaki tavırları gözden geçirildiğinde Amerikan sert dedektiflerine 

(hard-boiled) benzerliği dikkat çeker. A. Ömer Türkeş bu tür romanlardaki dedektif 

tiplemesi ile ilgili olarak şunları söyler:  

 

“Bu tipleme Dashiel Hammett ile temelleri atılan, biraz umursamaz, bugünkü 

deyimle biraz “cool”, genellikle maddi sıkıntısı olan ama paraya da pek önem 

vermeyen, yeri geldiğinde silahına davranmaktan çekinmeyen maço dedektif 

çizgisidir.”180 

                                                 
180 A. Ömer Türkeş, “Yeni Polisiye Diziler, Yine Eski Kalıplar”, Virgül: Aylık Kitap ve Eleştiri  

Dergisi, Sayı:5, Şubat 1998, s. 3.    
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“Hard Boiled” kahramanları suçluları kovalarlar, ama aradıkları “yüce” adaletin 

tecelli etmesi değildir. İşleri ya da yararları bunu gerektirdiği için hareket ederler. 

Polisler, siyasiler, yargıçlar, savcılar suçlulardan farklı yöntemler kullanmazlar ve 

ahlaken daha iyi olarak görünmezler, onlar da toplumsal yozlaşmadan nasiplerini 

yeterince almış insanlardır.”181  

 

Remzi Ünal da Amerikalı meslektaşları gibi yalnızdır. Aşk hayatı hemen 

hemen yoktur. Bin Lotluk Ceset adlı macerasında Yıldız Turanlı ona yaklaşınca uzak 

durur, eve gidip bilgisayarda uçak simülasyonu oynar. Kadınlar karşısında ezilmez, 

onlara cinsiyetlerinden ötürü farklı davranmaz. Hayatı başarısızlıklarla doludur: 

 

“Şu Hava Kuvvetleri’nden müstafi, THY’den kovulma, kendisine saygısı olan 

hiçbir “frequent flyer”ın adını bile duymadığı sekizinci sınıf charter şirketlerinde 

bile tutunayamayan, sayenizde Ms Flight Simulator’un Cessna’sını bile adam gibi 

indirmekten aciz, eski pilot, ex-kaptan, nev-zuhur özel dedektif Remzi Ünal.”182 

 

Remzi Ünal’ın kendine has bir yaşam tarzı vardır. Sıradan insanların hayatı 

ona çok uzaktır. Eski moda biri olduğu için cep telefonu yoktur. Kendisine verilen 

adres ve telefonları hafızasına kaydeder. Sürekli asık suratlıdır. Her gün bol 

miktarda kahve ve sigara tüketir. Buzdolabı her zaman boştur. Acıktığında ya hazır 

yemek ister ya da mikrodalga fırında ısıttığı pizzalarla geçiştirir. Edebiyat ve müziğe 

hiç ilgi duymaz. Bu alanda tek takıntısı Moğollar grubudur. Onların da eski 

bestelerini sever. Tek hobisi bilgisayarda oynadığı uçuş simülasyonudur.  İlerlemeye 

başlayan yaşı nedeniyle Aikido ve nefes egzersizleri yapar.  

Remzi Ünal’ın ofisi yoktur. İş bulabilmesinin sağlayan en önemli araç 

evindeki tele-sekreteridir. Reklâmcı olan bir arkadaşı ona sürekli yeni müşteriler 

getirir. Çevresi geniş olan bu arkadaşının büyük yardımını görür ama hiçbir 

macerada adını vermez. Ketum bir kişiliği vardır. Bu nedenle maceralarındaki 

birçok ayrıntıyı okuyucudan saklar. Her iş için farklı ücretler ister. Bu fark da 

hayatındaki olaylardan kaynaklanmaktadır. Örneğin Rol Çalan Ceset’de apartmana 

olan borcunu on beşle çarparak belirler. Son Ceset’te ise yeni alacağı bilgisayarın 

fiyatını onla çarpıp yüzde elli ekler. Karı-kocaların birbirlerini aldatmaları gibi işleri 

                                                 
181 A. Ömer Türkeş, “Bir polisiye akımı: “Hard Boiled”, Virgül: Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi,  

Sayı:5, Şubat 1998, s. 15.    
182 Celil Oker, Bin Lotluk Ceset: Bir Remzi Ünal Polisiyesi, İstanbul, Doğan Kitap, 2000, s. 37.  
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adice bulduğu için kabul etmez. İşe çıktığında sık sık Lizbon maymuncuğunu 

kullanır. Dedektiflik Türkiye’de yeni bir meslek olduğu için polisler onlara iyi gözle 

bakmamaktadır. Bu nedenle örneğin bir ceset bulduğunda “Polis İmdat (155)” 

telefonunu arayarak kimliğini belirtmeden ihbar eder.  

Remzi Ünal maceralarında olaylar hep orta ve üst sınıflar arasında geçer. 

Borsacılar, siyasetçiler, şirket sahipleri, kısacası, sürekli olarak, maddi durumu iyi 

olan insanların arasında gezinir. İstanbul, birçok yönüyle romanlarda sahne görevi 

üstlenir. Müşterilerinin ekonomik güçleriyle doğru orantılı olarak Nişantaşı, Etiler 

gibi semtler sıkça anlatılır.   

Kramponlu Ceset183 adlı macerasında Remzi Ünal futbol dünyasındaki bir 

şike olayını araştırır. Karasu Güneşspor’un sahibi İlhan Karasu futbolcularına şike 

teklifi yapıldığından şüphelenmektedir. Bu sırada Yıldırım adlı bir gazeteci ve 

Muharrem adlı bir futbolcu öldürülür. Remzi Ünal, İlhan Karasu’nun oğlu ile nişanlı 

olan Dilek Aytar’ın ihanetinden şüphelenildiği için gazeteci Yıldırım’ın onu 

izlemekle görevlendirildiğini öğrenir. Yıldırım bir defile gecesi Dilek Aytar 

tarafından patlatılan mantar tabancasından korkarak kalp krizinden ölmüştür. 

Futbolcu Muharrem ise şantaj yaptığı için Dilek Aytar ve sevgilisi kaleci Zafer 

tarafından öldürülmüştür.  

Bin Lotluk Ceset’te184 Remzi Ünal bir borsa aracı kurumunda işlenen 

cinayeti çözmeye çalışır. Zeynep Kadı adlı kadın öldürülmüştür. Remzi, cinayetin, 

şirketin rakiplerine bilgi aktaran sekreter Nimet Çubukçu tarafından işlendiğini 

ortaya çıkarır. Bu maceranın en önemli yanı, Remzi’nin, psikolog olan Yıldız 

Turanlı ile bir ilişkiye başlamış olmasıdır. Remzi her zamanki tavrı ile ilişkiden 

kaçmayı yeğler ancak Yıldız bu konuda kararlıdır. 

Son Ceset185  adlı romanda Remzi siyaset dünyasının içine girer. Bir partinin 

İstanbul yöneticilerinden olan Kadir Güler’in eşi Muazzez Güler öldürülür. Kadir 

Güler, Sinan Bozacıoğlu adlı birinin katil olduğundan emindir ve Remzi’den onu 

bulmasını ister. Remzi, Muazzez Güler’in yıllar önce kocasının siyasi rakiplerinden 

birini öldürttüğünü öğrenir. Öldürülen adamın oğlu Cenk Bozer ise Muazzez 

Hanım’ın bilgisayar şirketinde çalışmaktadır. Cenk, babasının intikamını almak için 

Muazzez Hanım’ı boğarak öldürmüştür. Romanın son sahnesinde Cenk, Remzi’nin 

                                                 
183 Celil Oker, Kramponlu Ceset: Bir Remzi Ünal Polisiyesi, İstanbul, Merkez Kitaplar, 2005. 
184 Celil Oker, Bin Lotluk Ceset: Bir Remzi Ünal Polisiyesi, İstanbul, Doğan Kitap, 2000. 
185 Celil Oker, Son Ceset: Bir Remzi Ünal Polisiyesi, İstanbul, Doğan Kitap, 2004. 
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evine gelerek silah çeker. Remzi üzerine atlayınca silah patlar ve yaralanır. 

Komşuları tarafından hastaneye yetiştirilir. Cenk Bozer de adalete teslim edilir. 

Remzi’nin silahla yaralandığı tek macerası Son Ceset’tir.  

Bir Şapka Bir Tabanca’da186 Nurullah Sert bir gün ansızın ölünce oğlu 

durumdan şüphelenerek Remzi’yi tutar. Remzi olayı araştırırken iki kişi öldürülür. 

Romanın sonunda Agahta Christie sahnesi oluşturarak herkesi bir araya toplayıp 

araştırmalarının sonucunu açıklar. Nurullah Bey kendiliğinden ölmüş ama oğlu 

Noyan Sert bazı ilaçlar vererek onu öldürmeye teşebbüs etmiştir. Ayrıca Noyan 

Sert, babasına verdiği ilaçlardan haberdar olan Doktor Mustafa Süzer ve kendi 

yardımcısı Süleyman Çiçek’i de öldürmüştür. Nurullah Bey ise oğlunun çevirdiği 

oyunları bildiği için kapıcının nikâhsız karısıyla gizlice evlenmiş ve tüm mal 

varlığını onun üzerine geçirmiştir.   

Remzi Ünal bu macerada artık yorgun bir dedektiftir. Yaşadığı olaylardan 

hem yorulmuş hem de bıkmıştır. Bu nedenle dedektifliği bırakmaya karar verir. 

Kendisine sürekli bu işi bırakmasını söyleyen Yıldız Turanlı’nın haklı olduğuna 

karar verir. Onunla buluşmayı kararlaştırır ve Remzi Ünal maceraları sona erer.  

Remzi Ünal yakın dönem polisiye edebiyatımız içindeki en önemli 

kişiliklerden biridir. Kendine has tavırları, hayatı pek ciddiye almayışı, suç ve 

paranın bir arada olduğu bir dünya içerisinde bunlara bulaşmadan yaşamaya 

çalışması onu ayrıksı bir dedektif yapar. Remzi Ünal polisiyeleri, “yalnız erkeklere” 

ait bir dünyanın öyküsüdür. Kadınlar bu öyküde kurban ya da suçlu olsalar da hep 

geçici birer varlık olarak görülürler. Kadınlar aşağılanmaz ama ardından koşulacak 

kişiler olarak da görülmez. Remzi bu nedenle son macerasına kadar Yıldız’ın 

önerilerini reddetmiştir. Celil Oker yarattığı bu aykırı insan ve dedektifiyle Türk 

polisiye edebiyatının en önemli ürünlerinden birini oluşturmuştur. 

Remzi Ünal’ın bir başka özelliği bireysel yaşamının ön plana çıkması, bu 

yanıyla Türkiye’de yaşanan değişime uyumlu bir kişilik olmasıdır. Remzi Ünal’ın 

akrabaları yoktur ve çok az sayıda dostu vardır. Genellikle yalnız bir hayat sürer. 

Batılı sert dedektifler gibi bu yalnız yaşamı sevmektedir. Çevresindeki insan sayısı 

hiçbir macerada artmaz. Yeni dostlar edinmeye çalışmaz. Kendi hayatını sürerken 

                                                 
186 Celil Oker, Bir Şapka Bir Tabanca: Bir Remzi Ünal Polisiyesi, İstanbul, Merkez Kitaplar,  

2005. 
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sık sık başarısız olduğunu düşünür. Ancak bundan dolayı kendine acımaz. Olayları 

olduğu gibi kabul eder.   

Remzi Ünal polisiyelerinde dedektif sık sık şiddete maruz kalır. Ancak bu 

olaylar çok kanlı biçimlerde sonuçlanmaz. Cinayetler işlendikten sonra Remzi’nin 

yaptığı araştırmalar ileri noktalara vardığında katil veya onun çevresindeki insanlar 

Remzi’ye saldırırlar. Remzi bunların bir kısmından kişisel yetenekleri ile 

kurtulurken kimilerinde ise yaralanır. Gerçek hayattakine benzer biçimde Remzi de 

kimi olaylarda üstün durumda iken kimilerinde rakipleri tarafından ezilir. Bu 

yanıyla Remzi süper bir dedektif değildir. Dayak yese bile işini iyi yapmaya çalışan, 

bu yoldaki tehlikelere aldırmayan bir kişiliktir. Remzi hırslı biri değildir ancak 

inandığı konularda tehlikelere aldırış etmez. Tüm kendine has özellikleri ile Remzi 

Ünal son dönemin en çık akılda kalan dedektiflerinden biri olarak kendini 

göstermiştir. Remzi Ünal serisinin başarısı nedeniyle ilk kitap olan Çıplak Ceset 

Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan TEDA (Türk Edebiyatını Dışarı Açma) 

projesine dâhil edilmesini sağlamıştır187. Böylece Ahmet Ümit’in Beyoğlu 

Rapsodisi adlı romanıyla birlikte iki Türk polisiyesi yabancı dillere çevirimle imkanı 

bulmuştur.     

 Hakan Karahan’ın yazdığı Feramuz Güvenlik Maceraları da profesyonel bir 

dedektif olan Sinan Dorukan’la öne çıkmaktadır. Sinan Dorukan, aslında, sadece 

dedektiflik yapmaz, güvenlik işleri de alır. Arkadaşı Attila Yıldırım ile birlikte 

Feramuz Güvenlik adlı bir şirketi yönetirler. Şirket önemli kişileri koruma, büyük 

konser ve toplantılarda da güvenlik hizmetleri verme gibi işler yapmaktadır. 

Feramuz Güvenlik Maceraları başladıktan sonra ise dedektiflik görevi öne çıkar. 

Sinan Dorukan 44 yaşında eski bir bankacıdır. Bu yanıyla yazar Hakan 

Karahan’ın hayatıyla benzerlik göstermektedir. Sinan bankacılığı bıraktıktan sonra 

Uzak Doğu’ya gitmiş ve bir yıl dövüş sanatı ve felsefesi hakkında eğitim almıştır. 

Bu nedenle çok iyi Aikido yapar. Bu yanıyla diğer dedektif tiplere, Burçak Veral ve 

Remzi Ünal’a benzer. Her macerasında Aikido felsefesiyle ilgili bilgiler aktarır. 

Özellikle 19 adlı macerasında Aikido geniş yer tutar. Diğer dedektifler gibi Sinan 

Dorukan da hiç evlenmemiştir. Sürekli olarak Marlboro ve JB içer.  Remzi Ünal gibi 

                                                 
187 Efnan Atmaca, “Çevrilecek 20 Türkçe Eser”, Radikal Kitap, Yayım Tarihi: 03/07/2005 

(Çevrimiçi) http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=157566   (Erişim Tarihi: 20 
Mayıs 2009.) 
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Sinan Dorukan da hayatı çok ciddiye almaz. “Her şey olacağına varır” anlayışı ile 

hareket eder ama elinden geleni yapmayı da ihmal etmez.  

Sinan Dorukan’ın maceraları 19’la başlar ve diğer iki kitapta devam eder. Bu 

yanıyla aslında üç kitap da tek bir maceranın öyküsüdür.  

19188 adlı ilk macerada olaylar sıradan bir kayıp öyküsü ile başlar. Uluslar 

arası iş yapan bir finans şirketinin sahibi Spencer Darius’un adamları Feramuz 

Güvenlik’e gelerek Gheorghe Stoicescu adlı bir Romen vatandaşını bulmalarını 

isterler. Sinan bu sıralarda, psişik güçleri olan Carla adlı bir kadınla tanışır ve 

zamanla ona âşık olur. Carla, Darius’un aradığı Gheorghe’nin kızkardeşidir ve asıl 

adı Mischa’dır. Anneleri 1976 yılından Darius tarafından tecavüze uğrayıp 

öldürülünce iki kardeş intikam almak istemişlerdir. Bu amaçla, Darius’un, borsaya 

yönelik spekülasyon planlarını engellemeye çalışmaktadırlar. Sinan, saf değiştirir ve 

Carla ile kardeşini korumaya başlar. Romanın sonunda Darius’un katillerinden olan 

Shioda ve adamları onların bulunduğu eve saldırınca çatışma çıkar. Sinan yaralanır 

ama Attila’nın yardımıyla hepsini öldürerek iki kardeşi kurtarır.  

İkinci macera olan Azrail’de189 ise Carla Roma’da kaçırılır. Sinan olayın 

ardından Darius için çalışan Tetik Vito adlı bir mafyacının olduğunu öğrenir. 

İtalya’ya gittiğinde Vito’nun adamları tarafından kaçırılarak işkence yapılır. Sinan 

asılı bulunduğu ipten kurtulup intikam almaya başlar.  

Bu arada ortağı Attila da Brüksel’de Türk askerlerinden oluşan ASIT (Army 

Security Intelligence Team) timiyle buluşur. ASIT, ülkeye yönelik ekonomik 

tehditleri araştırıp müdahale eden bir gruptur. Darius’un Türk borsalarında yapmak 

istediklerinden haberdar oldukları için Feramuz Güvenlik’le işbirliğine girerler. 

Sinan, Tetik Vito’nun evine kanlı bir baskın düzenler, çatışma sırasında ASIT timi 

de helikopterle yardıma gelir. Sinan, yanlışlıkla Carla’yı vurur. Tetik Vito ise Attila 

tarafından öldürülür.  

Üçüncü macera olan Kıyamet Haritası: Kıbrıs’ta Son Perde190’de Carla bir 

yıldır komadadır. Sinan, onun kalbinin durduğu gün silahla intihar etmeye karar 

vermiştir.  

ASIT grubundan iki kişi Darius tarafından öldürülmüş Esra adlı bir kız da 

kaçırılmıştır. ASIT, Esra’nın kurtarılması işini Sinan’a verir. Darius bu macerada 

                                                 
188 Hakan Karahan, 19: Bu Bir Feramuz Güvenlik Macerasıdır, İstanbul, Alfa Yay., 2004. 
189 Hakan Karahan,  Azrail: Bir Feramuz Güvenlik Macerası, İstanbul, Alfa Yay., 2005. 
190 Hakan Karahan, Kıyamet Haritası: Kıbrıs’ta Son Perde, İstanbul, Altın Kitaplar, 2007, bs.2. 
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kirli işlerini, Yunan 17 Kasım örgütü üyesi Stavros adlı bir militana yaptırmaktadır. 

Stavros, Esra’yı kaçırarak Kıbrıs’ta paravan olarak kullanılan bir hayvanat 

bahçesine saklar. Sinan, Kıbrıs’a giderek Esra’yı kurtarır. Darius ise buna karşılık 

Stavros’u Ankara’ya gönderir. Stavros, Türk Cumhurbaşkanı’na bir suikast 

düzenleyerek şehit eder. Ordu yönetime el koyar.  Genelkurmay başkanı Kıbrıs ve 

Kuzey Irak’ı alacaklarını ilan eder. Böylece İsrail’in planı tutmayacak ve Türkiye’yi 

bölemeyecektir. Roman bu haliyle sona erer.  

Feramuz Güvenlik maceralarının en dikkat çekici yanı “polisiye maceralar” 

olmasıdır. Diğer dedektiflik hikâyeleri gibi sadece delil toplayıp suçluyu ortaya 

çıkarmakla yetinmez.  19’daki ilk aşamadan sonra suçlular zaten bellidir.  Bundan 

sonra Sinan ve onu destekleyenlerin yapacağı iş bu kişilerin üstüne gitmektir. Polis 

olaylara hiç dâhil edilmez. Dolayısıyla polisiye edebiyatımızda eşine az rastlanan bir 

maceralar dizisi ortaya çıkar. Kimi zaman bu maceralar yine eşine az rastlanacak 

biçimde çok kanlı olur. Onlarca insan çatışmalarda öldürülür. Klasik polisiye 

romandaki gizemli bir suça dayanan öykü, yerini, kesintisiz harekete bırakır. Bu 

kadar hızlı maceralar Hakan Karahan’dan başka, özellikle Osman Aysu’nun casus 

romanlarında ortaya çıkmaktadır. Yakın dönem polisiye edebiyatının bir başka 

yeniliği de budur. Eşine ancak Hollywood filmlerinde görülen türden bir hareketlilik 

ve şiddet ortamı da polisiye edebiyatın içerisinde gittikçe güç kazanmaktadır. Bunun 

en önemli nedenlerinden biri ise televizyonun etkisidir. Televizyon başında geçirilen 

saatler bakımından dünyada üst sıralarda olan Türk insanı çok sayıda şiddet dolu 

sahneye şahit olmaktadır. Çizgi filmlerden sinema filmlerine kadar birçok yerde 

karşılaşılan şiddet, zamanla seyirci için vazgeçilemez olmuştur. Aynı kitleyi 

oluşturan okuyucular için de durum aynıdır. Popüler roman okuyucusu sürekli daha 

fazla şiddetin olduğu sahneler beklemektedir. Popüler romancı ise kitap piyasasında 

hatırı sayılır bir yere gelebilmek için okuyucunun beklentilerine cevap vermek 

zorundadır. Bu nedenle okuyucuların şiddete yönelik beklentileri popüler edebiyat 

ürünlerini şekillendirmektedir. Klasik dedektif romanlarında çok az görülen şiddetin 

giderek artan biçimde yeni dönemin dedektif romanlarında görülmesinin temel 

nedeni bu genel görünümdür.   

Serinin ilk romanı olan 19’da tüm kişilikler ve gelişmekte olan sürece dair 

bilgiler verilir. Sinan’ın Carla’ya âşık olması romanın temel konularından biridir. Bu 

ilişki ilerlerken bir yandan da Darius’un çevirdiği kirli işlere dair bilgiler verilir ve 
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onun hırsları için yapabileceği canice tavırlar örneklendirilir. Ayrıca Sinan’ın 

kişiliği de bu macerada ayrıntılı biçimde ortaya konur. 

İyilerin ve kötülerin son sahnedeki çatışması okuyucunun beklediği mutlu 

sonun iki ayrı yoldan gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Popüler romanlarda 

okuyucuların duygularına hitap etmek büyük bir önem taşıdığı için roman boyunca 

okuyucuda biriken gerilim bir şekilde mutlu biçimde sonlandırılması gerekmektedir. 

19’un son sahnesinde cinayetleri ile ünlü Shioda’nın öldürülmesi okuyucunun 

beklediği mutlu son açısından önemli bir olaydır. Romandaki en acımasız karakter 

bu çatışmada hak ettiği cezayı bulur.  

Romanda mutlu sona dair bir başka gelişme ise Sinan ve Carla’nın 

birbirlerine âşık olmasıdır. Sinan’ın ilgisi ile başlayan ve Carla’nın cevabı ile devam 

eden ilişkileri boyunca her ikisi de uyumlu bir çift görünümündedir. Sinan’ın parayı 

gözden çıkararak Carla ve kardeşinin tarafına geçmesi, onunla özdeşleşen 

okuyucunun rahatlamasını sağlar. Sinan’ın yanı başında duran okuyucu “iyi” tarafta 

olmanın huzurunu hissetmektedir. Carla ile olan ilişkisi Sinan’ın duygusal, kadına 

ve aşka önem veren kişiliğini ortaya çıkarmıştır. Sinan, romanın başında hayata boş 

vermiş, rastgele yaşayan biri gibi görünürken Carla sayesinde insani yönden 

zenginleşmiştir. Bu aşamadan itibaren kendinden çok başkalarını düşünen, fedakâr 

bir dedektif olmuştur.  Sinan’ın bu tavrı onu geleneksel dedektiflerden ayırmaktadır. 

Polisiye edebiyatın genelinde dedektifler, “diğer insanlarla ilişkileri aracılığıyla 

değil, kendi alışkanlıkları ile tanımlanırlar. … evler, yemek yapma, giyim zevki, 

dedektifin bireyselliğini, diğer insanlardan farkını ortaya koyar.”191 Sinan ise devam 

eden maceralarında Carla’yı büyük bir aşkla sever ve hatta onun için ölümü bile göz 

alır.  

Serinin ikinci romanı olan Azrail ise artık okuyucular için tanıdık olan 

kişilerin maceralarının devamını anlatmaktadır. Azrail’i diğer maceralardan ayıran 

temel fark Bosna sahnesi ile ortaya çıkar. Sinan, Carla’yı kaçıran “Tetik” Vito 

hakkında araştırma yapmak üzere Bosna’ya gider. Bundan sonra kitabın genişçe bir 

bölümünde Bosna’da yaşanan savaş ve Batılı devletlerin bu savaşa etkileri anlatılır. 

Bireysel öykülerle, yaşanan dramın büyüklüğü ortaya konur. Yazar, Bosna ile ilgili 

                                                 
191 Scott McCracken, Pulp: Reading Popular Fiction, Manchester and New York, Manchester  

University Press, 1998, s. 62. 
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yazılan eserlerden faydalanarak romana kattığı bu bölüm aracılığıyla sıradan 

polisiyelerin dışına çıkar.  

Bosna savaşı etkileri günümüzde de devam eden çok önemli olaylardan 

biridir. Bu savaş sırasında yaşanan insani sorunlar günümüzde halen 

tartışılmaktadır. Yazar, İtalya’da geçen ikinci maceraya Bosna’yı da alarak polisiye 

araştırmayı farklı bir boyuta çeker. Sinan, Bosna’da geçen günlerinde insanların 

savaşa dair pişmanlıklarını, acılarını görür. Bundan daha önemlisi Batılı ülkelerin bu 

ülke üzerinde oynadığı oyunlara dair bilgiler alır. Bosna’nın anlatıldığı bölümler 

Feramuz Güvenlik maceralarının siyasal kurguya doğru kayacağının işaretleridir. 

Nitekim son macerada polisiye öykü geri plana kayacak ve dünyadaki güç paylaşımı 

konusu öne çıkacaktır.  

Azrail’de Aikido felsefesi geniş yer tutmaktadır. Sinan, mafyacıların 

işkencesine maruz kaldığında bu felsefi yaklaşım sayesinde hayata tutunur; bir 

parmağını kestikleri halde, büyük acı çekmesine rağmen, kurulan tuzaktan 

kurtulmayı başarır.   

Romanda anlatılan konunun renklendirilmesi amacıyla yardımcı 

kişiliklerden de faydalanılır. Eserin ilk sahnesinde Sinan’ın bir mafyacıyı 

öldürmesine şahit olan Marina adlı kadın bu olaydan çok etkilenir. İlerleyen 

sayfalarda Sinan’ın lokantada mafyacılara saldırmasını da yakından izlemek 

zorunda kalan Marina tüm olanları bir işaret sayarak monoton hayatını değiştirmeye 

karar verir. Marina romanda işlevsel bir kişilik değildir, ancak onun aracılığı ile 

okuyucu şiddet sahnelerini başka bir açıdan görme olanağı kazanır. Okuyucu, 

olayların sadece heyecanlı maceralar olmadığını, çevredeki insanların dehşete 

kapılmasına yol açan eylemlere dönüştüğünü fark eder. Sinan’ın şiddet eylemleri, bu 

yolla, günlük yaşama olan etkileriyle, o yaşamın içerisinde verilmiştir. Böylece 

şiddetin kendisinin ön plana çıkması ve dış dünyadan bağımsız biçimde 

sergilenmesi engellenmiş olur. Okuyucu kendisinin de içinde bulunduğu dünyada 

gerçekleşen bir dizi olayla karşı karşıya olduğu yanılsamasını yaşar. Sonuçta gerçek 

hayattakine benzeyen bu sahneler heyecanın dozunun artmasına neden olur. 

Okuyucunun popüler romandan beklediği duygusal doyum bu şekilde giderilmiştir.      

Feramuz Güvenlik maceraları Kıyamet Haritası ile devam eder. Bu romanla 

birlikte polisiye öykü giderek bir siyasal kurguya dönüşür. Önceki kitaplarda ortaya 

konulan kanlı karşılaşmalar bu romanda yerini, ABD, AB, Türkiye ve Orta Doğu 

ilişkilerinin geniş biçimde tartışıldığı toplantılara bırakır. Kitabın neredeyse yarısı 
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ASIT grubunun Dolmabahçe Sarayı’ndaki toplantılarına ayrılmıştır. Sayfalar 

boyunca süren anlatımlar aracılığı ile Türkiye’nin Batılı devletler tarafından nasıl 

çembere alındığı, hangi yollarla sömürgeleştirilmeye çalışıldığı anlatılmaktadır. 

Ancak sadece Türkiye ile yetinilmez, küresel ölçekteki paylaşım savaşlarına da yer 

verilir.  

Kıyamet Haritası’nda “17 Kasım” terör örgütü aracılığıyla Türkiye 

Cumhurbaşkanı’na düzenlenen suikaste de yer verilir. Stavros adlı teröristin yaptığı 

bu eylem neticesinde ordu yönetime el koyarak ülke sınırlarını genişletme kararı 

alır. 

Tüm bu anlatılanlar, serinin, üçüncü romanda tamamen siyasal kurguya 

dönüştüğünü göstermektedir. Yazar, sıradan, polisiye bir olayla başlattığı 

maceraların sınırını genişleterek birçok devletin içinde bulunduğu çekişmeleri konu 

edinmiştir. Sinan, ilk macerada Darius’la kendi başına mücadele ederken, ikinci 

kitapta ASIT grubu ile tanışmış, üçüncüde ise ASIT grubunun faaliyetleri içerisinde 

yer alarak yeteneklerini onların yanında değerlendirmeye başlamıştır. 

Feramuz Güvenlik serisi polisiye edebiyatla siyasal kurgunun kesişimini 

başarılı bir şekilde ele almasıyla farklılık yaratır. Temelde birbirinden farklı olan bu 

iki türün olaylar geliştikçe siyasal kurgu lehinde evrilmesi diğer polisiye edebiyat 

ürünlerinde görülmeyen bir yaklaşımdır.  

Şiddet unsurunun öne çıktığı bir başka polisiye eser ise Sadık Yemni’ye ait 

olan Amsterdam’ın Gülü192 adlı romandır. Sadık Yemni romanında, uzun süre 

yaşadığı Hollanda’yı mekân olarak kullanmıştır. Romanda polisiye olayların yanı 

sıra Hollandalılar ile yabancıların çekişmelerinden ve Türk ailelerin sorunlarından 

da bahsedilmektedir. Orhan Demir adındaki dedektif karakteri de bu ülkede yaşayan 

bir Türk’tür. Orhan Demir, çevresinde, rakı içmeyen bir Türk olarak dikkat çeker. 

Aslen TV programları hazırlayarak geçinmekte ama arada iş çıkarsa dedektiflik de 

yapmaktadır. Bu tür olaylarda en büyük yardımcısı, titiz olduğu için “Mikrop” 

lakabıyla tanınan Halil’dir.   

Romanın başında, Hollanda’da yaşayan Sabri Somut, 18 yaşındaki kızı 

kaybolunca Orhan Demir’i tutarak araştırmasını ister. Orhan, Selma ve 

arkadaşlarının azınlıklara karşı ayrımcılığı deşifre etmek için “Gölgeler” adlı bir 

grup kurduğunu öğrenir. Daha sonra, “Gölgeler” grubunun amaçlarını 
                                                 
192 Sadık Yemni, Amsterdam’ın Gülü, İstanbul, Everest Yay., 2003, bs.2. 
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gerçekleştirmek için soygun yaptıkları ve bu soygunda ellerine geçen kokaini 

Brüksel’de pazarladıkları ortaya çıkar. Bu işi yapan Levent adlı arkadaşları mafya 

tarafından öldürülür. Fehmi adındaki diğer arkadaşlarının kumarda borçlandığı 

mafya elemanları da grubun diğer üyelerinin peşine düşerek parayı ele geçirmek 

ister. Ancak tüm bu silahlı, çatışmalı ortama rağmen Selma’nın ölümünün sırrı 

başka bir yerde ortaya çıkar. Orhan Demir kızın annesi Anita’yı sıkıştırarak 

Selma’nın yerini öğrenmeye çalışır. Anita bir tartışma sonrası, geçinemediği kızının 

başına heykelle vurarak öldürdüğünü ve cesedi soğutucuya sakladığını itiraf eder. 

Orhan cesedi ve yanındaki paraları bulur. “Gölgeler” grubunun sonunu getiren 

paraların sahte olduğu anlaşılır. 

Sadık Yemni’nin eseri klasik polisiyeler gibi bir gizemle başlar. Orhan 

Demir işi ilk aldığında iyi bir dedektif gibi araştırmalar yapar. Her türlü ayrıntıyı 

değerlendirmeye çalışır. Selma’nın evine girdiğinde lavabodaki kıllara kadar her 

şeyi inceleyerek ipucu bulmaya çalışır. Selma’nın çevresini, alışkanlıklarını inceler. 

Tüm bu çabaları Orhan’ı klasik dedektif tipine yaklaştırır.  

Amsterdam’ın Gülü’nün ilerleyen sahneleri Orhan’ın klasik dedektif 

tiplemesinden kurtulup sert dedektife dönüşmesini sergiler. Orhan, peşindeki 

insanlarla kavgaya tutuşur hatta silah kullanır. Selma’nın arkadaşı Aysel’le 

araştırma yaparken peşlerine düşen kişilerle çatışmaya girerler. Bu çatışmada Orhan 

ve Mikrop iki kişiyi öldürerek kurtulurlar. Yakın dönem polisiye romanlarının bir 

başka önemli yönü böylece ortaya çıkar. Kimi polisiye eserler sadece geleneksel 

kalıplara bağlı kalarak delillerin değerlendirilme aşamalarını öne çıkarırken diğer bir 

kısım romanlar macerayı, sokak çatışmalarını yoğun biçimde ele alır. Üçüncü türden 

eserlerde de bu iki yaklaşımın birleştiği görülmektedir. Amsterdam’ın Gülü ilk iki 

türü harmanlayarak yeni bir polisiye türüne örnek olmaktadır. 

  Piraye Şengel’in yarattığı dedektiflerin özel kişilikleri de türe katkıda 

bulunmuştur. Ay Çöreği’nde193 okuyucu ile tanışan Servet,  çok zeki bir gençtir. 

Ansiklopedik bilgileri, 70’lerin modasını, pehlivanlar hakkında bilgi toplamayı 

sever ve su tabancası koleksiyonu yapar. Ayrıca bilgisayarlara dair müthiş bir 

yeteneği vardır. Haşmet abisinin zorlamasıyla polis okuluna girmiş, dört yıl boyunca 

birçok ceza almış ve sonunda okuldan atılmıştır. Servet tüm insanlara nefretle 

bakmaktadır. Onları aptal olmakla suçlar. Sürekli asık suratlıdır. Azade ise dışa 

                                                 
193 Piraye Şengel, Ay Çöreği, İstanbul, Altın Kitaplar, 2006. 
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dönük, neşeli ve yemeyi çok seven, 36 yaşında “evde kalmış” bir kızdır. Dedektif 

filmlerine düşkünlüğü nedeniyle mahallesinde Dedektif Azade olarak tanınır. 

Sürekli bir şeyler yemeyi sevdiği için aşırı kiloludur.  

Ayçöreği Dedektiflik Bürosu’nun maceralarında Servet ve Azade’nin 

kişilikleri kimi zaman olayların bile önüne geçer. Onların kişisel sorunları, çevreleri 

ile ilişkileri her iki romanda da geniş yer kaplar. Son dönem yazarları kimi zaman 

orijinal dedektif yaratmak için özel bir çaba göstermişlerdir. Servet ve Azade’nin 

kişiliklerinin romanda öne çıkmasının temel nedeni yazarın bu çabasıdır. Ancak 

polisiye romanda dedektifin kişiliğinin öne çıkması polisiye olayların yani modern 

polisiyeye ruhunu veren kısmın ihmal edilmesini beraberinde getirir. A. Ömer 

Türkeş de bu konuya dikkat çektikten sonra şunları ifade eder:  

 

“…ele aldığım polisiyeleri hafifleten ana neden, dedektiflerin özel hayatlarının 

polisiye kurgunun önüne geçmesi.  … Heyecan duygusunun arttırmak için icat 

edilen, ama hikâyeyi polisiyeden ziyade maceraya çeviren bu formülün yerli 

polisiyelere de sirayet ettiğini anlıyoruz. Belki televizyon dizileri için kabul 

edilebilir bu durum, polisiye edebiyat açısından hiç de zenginleştirici değil. Üstelik 

eksantrik karakterler yaratmak için gereksiz zorlamalar yapılıyor.”194  

 

Servet okuldan atıldıktan sonra kendine yapacak bir iş aramaktadır. Eski 

mahallesinden tanıdığı Azade’ye dedektiflik bürosu açmayı önerir. Azade kabul 

eder. İlk işlerinde, Melek adlı bir kadın, kocasının kendisini aldattığını düşünerek 

onu izletir. Takip ettikleri adamın ve Cem Öztürk adlı bir TV sunucusunun 

hesaplarının boşaltıldığını öğrenirler. Aynı sıralarda da Metin adlı emekli bir polisin 

üvey oğlu olan, bilgisayar uzmanı Kadir evden kaçar. Metin Bey, oğlunun 

bulunması için kendilerine başvurunca polisiye konularda yardımı olacağını 

düşünerek onu da kadroya dâhil ederler. Böylece Ay Çöreği Dedektiflik Bürosu tam 

anlamıyla şekillenmiş olur. Araştırmalarında, banka hesaplarını, Kadir’in, 

uluslararası bir çeteyle işbirliği yaparak boşalttığını öğrenirler. Takip ettikleri adam 

ise bir gece bürosunda öldürülmüştür. Servet, büroda kayıp eşyaların izini sürerek 

cinayeti adamın karısı Melek’in işlediğini anlar. Kadın yakalanacağını fark edince 

intihar eder. Kadir ise Servet’in silah çekmesiyle eve döner, çaldığı tüm para 

                                                 
194 A. Ömer Türkeş, “Hafifinden iki yerli polisiye”, Virgül: Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi,  

Sayı:116, Mart 2008, s. 14.    
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hesabında ele geçirilir. Maceranın sonunda Metin polis akademisiyle görüşür 

Servet’in tekrar okula alınmasını sağlar. 

Cenin ve Ceset195 romanında ise Servet polisliğe devam etmeyerek açtıkları 

büroda dedektiflik işini yürütür. Yeni aldıkları iş Serda Mısırlıoğlu adındaki intihar 

eden bir kadının ölümünü araştırmaktır. Ailesi, kadının Kerem Mısırlıoğlu adındaki 

kocasından şüphelenmektedir. Servet, Serda’nın doktorundan intihar ettiğinde bir 

aylık hamile olduğunu öğrenmiştir. Daha sonra ise Kerem Mısırlıoğlu’nun eşcinsel 

olduğu ve doktorla bir ilişki yaşadığı ortaya çıkar. Kerem bu ilişki için Arsen adlı 

eski sevgilisini terk etmiştir. Arsen de karı-kocayı birbirinden ayırarak eski 

sevgilisini tekrar elde etmeyi planlayıp her şeyi Serda’ya anlatmıştır. İkili arasında 

tartışma çıkmış ve Arsen, Serda’yı merdivenlerden aşağı itmiştir. Bu olay 

sonucunda Serda düşüp bebeğini kaybetmiştir. Zaten psikolojik sorunları olan Serda 

kendini tamamen kaybetmiş ve intihar etmiştir. Arsen,  tüm bu olayları, rehin aldığı 

Azade’ye anlatırken Servet ve Metin kayıt yaparlar. Daha sonra Arsen’in elinden 

silahını alıp adalete teslim ederler.  

Piraye Şengel’in yazdığı Ay Çöreği ile Cenin ve Ceset adlı romanlar, ele 

alınan polisiye olayların çözüm şekli ile diğerlerinden farklılaşırlar. Profesyonel 

dedektiflerden olan Servet ve Azade’nin öyküsü polisiye edebiyatın şiddetten 

kaçınan örneklerindedir. Her iki macerada da dikkate alınan bu yaklaşım, eserleri 

İngiliz polisiyelerine yaklaştırmaktadır.  

 

“Geleneksel İngiliz Dedektifini ilgilendiren yalnızca somut gerçekler ve kanıtlar ile 

tümdengelim yöntemini kullanarak vardığı sonuçlardır. Bu nedenle Amerikalı 

meslektaşının tersine, şiddete ve silaha başvurması sık görülmez.”196 

 

Ay Çöreği’nin arka kapak yazısındaki “şiddetsiz polisiye” vaadi bu iki 

kitapta da gerçeklik kazanmıştır. Her iki romanda da şiddet düzeyi, ortalama bir 

polisiyeden çok daha düşüktür. Şiddet uygulansa da bu ancak hikâye ile aktarılır. 

Örneğin cinayetler işlendikten sonra haber verilir. Okuyucunun, cinayet sahnesine 

şahit olmasının önüne geçilir. 

                                                 
195 Piraye Şengel, Cenin ve Ceset: İnsanın Kötülük Yapamayan İki Hali, İstanbul, Altın Kitaplar,  

2008. 
196 Zeynep Ergun, Kardeşimin Bekçisi: Başlangıcından İkinci Dünya Savaşına İngiliz Dedektif  

Yazını, İstanbul, Everest Yay., 2003, s. 10.  
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Şiddet unsurunun azlığı dışında her iki eserde de yazarın tavrının diğer 

polisiye yazarlarından farklı olduğu gözlemlenir. Örneğin ilk roman olan Ay 

Çöreği’nde, Servet bara gittiğinde, boynunda bir köpek tasması ve alnında büyük bir 

“R” harfi dövmesi olan bir kadın görür. Kadın, roman boyunca farklı kahramanların 

karşısına çıkar. Eserin sonunda ise Servet’in bir arkadaşı kadını “Romancınız” 

diyerek tanıtır. Polisiye bir romana hiçbir katkısı olmasa da boynundaki tasma ile 

yazar bir merak unsuru olarak rol almaktadır. Bundan da önemlisi yazar, 

okuyucusuyla postmodern bir ilişki kurar. Polisiye öykünün ayrıntılarıyla meşgul 

olan okuru, elindeki eserin bir romancı tarafından üretildiğine dair uyarır. Bu türden 

bir yaklaşımın birçok romanda işlevsel olduğu, yazar-eser-okur ilişkisini yeniden ve 

farklı biçimde kurgulamaya yardım ettiği bilinmektedir. Ancak polisiye bir esere ne 

kattığı şüphelidir. Aşağıda bahsedileceği gibi Pınar Kür’ün romanlarındakine benzer 

şekilde eserin tamamının postmodern bir tarzda yazılması ile eser içinde sadece 

küçük bir oyun oynamak birbirinden farklıdır. Piraye Şengel’in oynadığı oyun 

polisiye türüne yeni bir katkı sağlamamaktadır. 

Polisiye türündeki bir eserin başarısı iki önemli noktada ortaya çıkmaktadır. 

Eser, ya çok ilginç, örneği olmayan ya da çok az görülen bir suçu ve delil toplama 

sürecini anlatacaktır ya da sıradan görülen olayları sıra dışı bir dedektife 

çözdürecektir. Öyle ki bu sıra dışı dedektif kendine has özellikleri ile okuyucunun 

aklında kalmayı başaracaktır.  

Servet ve Azade, ayrıksı kişilikleriyle diğer profesyonel dedektiflerden uzak 

bir ikilidirler. Azade’nin, tüm polisiye merakına rağmen olaylar arasındaki ilişkileri 

kurmada gösterdiği başarısızlık ve acemilik Dr. Watson karakterini hatırlatır. Servet 

ise ipuçlarını iyi değerlendiren ve olayın esrarını çözen taraf olarak her şeye 

hâkimdir. Azade kimi bilgiler toplar ama bunların ne anlama geldiğini Servet çözer. 

Dolayısıyla Servet ve Azade, çok farklı kişiliklere sahip olsalar da klasik 

polisiyedeki Sherlock Holmes ve Dr. Watson ikilisinin yakın dönemde Türkiye’de 

vücut bulmuş halleridir.  

e. Polisler 

Yakın dönem polisiye edebiyatın en az ürün verilen alt kolu polis 

prosedürleri türüdür. Polis prosedürleri, suçun, dedektif yerine, polis tarafından 

araştırılıp aydınlatılmasına dayanmaktadır. Yapısı gereği, polisin uyguladığı 

yöntemlere, delil toplama ve değerlendirme çalışmalarına aşina olmayı gerektiren 
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özel bir alandır. Polis prosedürlerinde, eserin geçtiği ülkenin polis kurumu, 

kanunları ve kanunların boş bıraktığı noktaların nasıl doldurulduğu önem kazanır. 

Bunlar bilinmeden eserin ilerlemesi mümkün olamaz. Sadece geleneksel polis 

yöntemleri de bu iş için yeterli olamamakta, yeni geliştirilen teknolojik inceleme 

yöntemleri hakkında da bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla polis 

prosedürleri belki de üretimi en zor olan polisiye türüdür. 

Emrah Serbes’in yazdığı Her Temas İz Bırakır ve Son Hafriyat romanları bu 

alandaki boşluğu doldurmaya yönelen ancak yalnız kalan eserlerdendir. Emrah 

Serbes her iki romanında da Ankara’da işlenen suçları polislerin nasıl aydınlattığını, 

onların kurumsal yapılarının işleyişine bağlı kalarak, ayrıntılı biçimde ele alır. Polis 

kurumunun suçu aydınlatma çalışmalarını Cinayet Masası merkezli olarak ve 

Behzat Ç. adlı karakterin çevresinde anlatır.  

Her Temas İz Bırakır197 yılbaşı gecesi başlar. Betül Gürsoy adlı genç bir kız 

doğum günü olan 1 Ocak’ta Sakarya Caddesi’ndeki bir barın terasından kendini 

atarak intihar eder. Kızın cebinden çıkan intihar mektubuna rağmen olayı 

araştırmaya başlarlar.  

Soruşturma sürerken Behzat Ç.’nin özel hayatı da gündeme gelir. Eski 

karısından olan kızı Berna’nın odasında uyuşturucu hap bulunur.  

Olaylar giderek netleşmeye başlar. Betül’ün babası Hayrettin, Doğulu bir 

aşiretin reisidir. Betül hapisten çıkınca TEM’den Aybars aracılığıyla Halis Tokgöz’ü 

peşine takmıştır. Halis, hastanede Betül’ün raporunu çalmış ve kızın hamile olduğu 

anlaşılmıştır. Bu bir namus meselesi olur. Hayrettin kızını öldürme işini yeğeni 

Yavuz’a vermiştir. TEM’den Aybars, Yavuz’a, bir örgüte yönelik çatışmada ele 

geçen ve kaydı yapılmayan silahı verir. Böylece Betül’ün cinayeti örgüt içi 

hesaplaşma olarak gösterilecektir. Ancak Yavuz’un silahlarla arası iyi değildir. 

Betül’ü aşağı atarak öldürür ve ortadan kaybolur. Behzat havayolu kayıtlarının 

araştırılmasını ister. Örgüt üyesi olan Muhsin Süvari’nin adına bir kayıda ulaşılır. 

Muhsin Süvari ortadan kaldırılmış ve kimliği Yavuz’a verilmiştir. Havaalanına gidip 

Yavuz’u yakalarlar. Sonuçta Yavuz dışında kimse olayla bağlantırılamaz.  

Behzat Ç.’nin öyküsünü trajik hale sokan olay bu noktada başlar. Kızı Berna, 

babasının, sevgilisi Alp’i hapse attırmasına kızmıştır. Babasından intikam almak 

için Betül gibi doğum gününde intihar eder.  

                                                 
197 Emrah Serbes, Her Temas İz Bırakır: Bir Ankara Polisiyesi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006. 
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Cinayet Masası’nın ikinci macerası olan Son Hafriyat198 ise Berna’nın 

ölümünden bir yıl sonra başlar. Behzat Ç. kızının ölümünden beri hiç 

konuşmamıştır.  

Son Hafriyat’ta Cinayet Masası, Red Kit takma adlı bir katilin işlediği 

cinayetleri araştırır. Red Kit’in anne ve babası örgüt üyesi oldukları için, o daha 

küçükken bir polis baskınında öldürülürler. Bu baskında önceleri Terörle 

Mücadele’de (TEM) yer alan Ekrem adlı polis de bulunmuştur. Ekrem yanlışlıkla 

Red Kit’in kızkardeşini öldürür. Red Kit ise çamaşır makinesinin içine saklanmış ve 

daha sonra komşular tarafından bulunarak yetiştirme yurduna verilmiştir. Red Kit’in 

buradaki arkadaşları, Pembo ve Gorbaçov Hasan’dır. Red Kit yıllar sonra bu iki 

arkadaşını ve askerde tanıdığı Ayaşlı’yı da alarak cinayetler işlemeye başlar.  

İlk olarak Cinayet Masası’nı arayarak Kuğulu Park’a bir tabut içinde bir 

köpek gömdüğünü söyleyince kimse ciddiye almaz. Ama sonraki günlerde Gençlik 

Parkı’na bir kadın gömdüğünü ihbar eder. Park kazılır, bir tabut içinden Terörle 

Mücadele Masası’ndan emekli olan Memduh Karapınar’ın annesinin cesedi çıkar. 

İlk öldürülen köpek de Çevik Kuvvet’e ait olan Rin Tin Tin’dir. Polis, daha önce de 

bu türden soygunlar yapan Pembo ve Gorbaçov’un ismine ulaşır.  

Behzat Ç.’nin ekibi Pembo ve Gorbaçov’u yakalar. Gorbaçov, Red Kit’in 

ismini verir.  Daha sonra Ayaşlı adlı suç ortakları da ele geçer.  

Red Kit, Bir başka emekli polisin de babasını aynı biçimde öldürdükten 

sonra Güvenpark’a bir kızkardeş gömdüğünü söyler ve polise teslim olur. Polis bu 

kızın Ekrem adlı eski TEM polisinin özürlü kızkardeşi olduğunu tespit eder. 

Sonunda kızın cesedine ulaşılır.  Behzat, silahını çekip Red Kit’e nişan alır. Ancak 

bir başka polis komiseri onu bacağından vurdurur. Böylece Red Kit yaralı olarak 

kurtulur.  

Emrah Serbes, her iki romanda da temelde iki ayrı polis tipi yaratmıştır. 

Bunlardan ilki görevine bağlı ve fedakâr polislerdir. Cinayet Masası’nın işini iyi 

yapan, bu uğurda çalışırken kendi kişisel yaşamlarını kurmakta zorluk çeken ve 

genelde bu konuda başarısız olan elemanları romanın merkezindeki kişilerdir. 

Mesleğini çok seven Behzat bu kişiliklerin en önemlisidir. Behzat kendine has 

özellikleri olan biri olarak çizilmiştir. Behzat Ç., Cinayet Masası’nda çalışan, soyadı 

romanda açıklanmayan bir başkomiserdir.  Emekliliğine az kalmıştır. Müzik 

                                                 
198 Emrah Serbes, Son Hafriyat: Bir Ankara Polisiyesi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008. 
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dinlemez, polis telsizi dinler. Gazeteyi okumaya spor sayfasından başlar. Sürekli 

olarak 216 sigarası içer. Gençlerbirliği takımını tutar. “Ankara’yı kesseler” bile bu 

takımın maçlarını kaçırmaz.  

Behzat görev aşkı nedeniyle ihmal ettiği karısından yıllar önce boşanmıştır. 

Eski eşinden bir kızı vardır, ancak, görevi nedeniyle, bir türlü ona verdiği sözleri 

tutamaz. Bir yandan cinayet soruşturmalarını sürdürürken bir yandan da kızına karşı 

olan sorumluluklarının vicdani yükünü taşımak zorunda kalır. Sürekli geçim derdi 

içinde olduğundan ayın sonunu zor getirmektedir. Abisi Şevket zengin biridir. 

Behzat’ı sahibi olduğu otele güvenlik müdürü yapmak için sürekli ısrar eder, ama 

Behzat bunu kabul etmez. Behzat dikbaşlı bir kişilik olduğu için ağabeyinin 

kendisine diğer konulardaki yardımlarını da kabul etmek istemez. Buna rağmen 

ağabeyi ona yardımı sürdürür. Behzat soruşturmaya uğradığında, Şevket, ilişkilerini 

kullanarak onun meslekten atılmasını ve ceza almasını engeller.   

Cinayet Masası’nın diğer üyeleri de mesleğe bağlı kişilerdir. Hepsinin 

kendilerine has özellikleri vardır. İsmet, cinayetin kokusunu alır ve bu nedenle 

Akbaba adıyla tanınır. Hangi vakanın ölümle sonuçlanıp Cinayet Masası’na 

kalacağını bilir. Diğer becerikli bir eleman Hayalet’tir. Behzat da, diğerleri de asıl 

adını hatırlamaz. Araştırmacı yanı çok gelişmiştir. Harun, döverek ve küfrederek 

sorgulama yapmayı adet edinmiştir ve sürekli, çevresindekilere bağırıp tehditler 

savurur. Eda ince belli çay bardağına altı şeker atarak içer. Cevdet ise üniversite 

mezunlarına polis olma fırsatı veren yasa ile polis olmuştur. Aslen ziraat 

mühendisidir. Çok sakar olduğu için sürekli bir şeyleri kırıp döker. Genelde 

hepsinde bir saldırganlık ve sinirlilik hali göze çarpmaktadır. Silah yerine “emanet”, 

aynadaki yüzüne “eşkâl” diyen, hemen her konuda polis jargonunu kullanan bir 

ekiptir. Ahlak Masası polislerine “ahlakçı”, Cinayet Masası’ndakilere “cinayetçi” 

denmektedir.  

Yazar, orijinal, kendilerine has özellikleri olan kişiler aracılığıyla klasik 

polisiyenin dedektiflerini polis prosedürleri içerisinde canlandırmıştır. Cinayet 

Masası’nın her çalışanı bu klasik dedektifin ayrı bir özelliğini temsil ermektedir. 

Kimilerinin sezgileri çok iyi iken, kimileri delil toplama konusunda uzmanlaşmıştır. 

Tüm memurların topladığı bilgiler beyin görevini üstlenmiş olan Behzat tarafından 

değerlendirilir. Cinayet Masası, memurların, yapılan görev dağılımına titizlikle 

uymaları nedeniyle her türlü soruşturmanın altından kalkabilecek birikime sahip 

olmuştur.     
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Emrah Serbes’in romanlarında fedakâr polislerin yanı sıra, polis prosedürleri 

türünün ayrılmaz parçası olan kariyer meraklısı polislere de yer verilir. Bunların en 

tipik temsilcisi Aşayiş Büro amiri olan Tahsin’dir. Tahsin sürekli olarak, Behzat ve 

adamlarının hareketleri yüzünden terfi edememe korkusu yaşamaktadır. Behzat, 

amiri olan Tahsin’den iki dönem eski olmasına rağmen sicili kötü olduğu için 

başkomiserlikten yukarı çıkamamıştır. Bu nedenle Tahsin, onlara baskı yaparak 

hareketlerini düzeltmeye çalışır. Eski usullerle çalışan bu ekibin, Avrupa Birliği 

Uyum Yasalarını eksiksiz uygulanmaları için çabalar. Son Hafriyat’ın ilk sahnesinde 

yaşanan olay nedeniyle açılan soruşturma sırasında Tahsin’in yaptıkları onun 

kariyer merakının tipik örneklerindendir. Romanın ilk sahnesinde Cinayet Masası 

ekipleri ortasına düştükleri bir mafya hesaplaşmasına müdahale ederler. Çatışma 

sürerken Behzat Ç. yine kızını görür. Kız mafyacılardan birinin kurşunuyla ölür. 

Behzat da adamı takip eder. Harun adamı yakaladığı halde Behzat adama ateş eder 

ve içkiden dolayı elleri titrediği için omzundan vurup yaralar. Bu olay nedeniyle 

hepsinin hakkında soruşturma açılır. Soruşturmanın kendini de etkileyeceğinin 

farkında olan Tahsin soruşturmaya girmeden önce her birine ayrı ayrı neler 

söyleyeceklerini ezberletir. Olay yerinin krokisi üzerinde çalışmalar yaptırır. 

Terfisinin, bu olay yüzünden engellenmesinden korkan Tahsin, müfettiş 

soruşturmasından kurtulmak için her türlü yalanı söylemeye hazırdır. Tahsin’in tüm 

bu özellikleri ve yaptıkları, onu, diğer polislerden ayırarak bürokrasinin bir parçası 

yapar. Mesleğini sadece mevkisini yükseltme aracı olarak gören bu anlayışın 

sorunları çözmesi imkânsızdır. Bu durumda iş tüm kuralları çiğneyen, amirleri ile 

çekişen diğer polislere düşer. Kendi geleceklerini tehlikeye atarak cinayetlerin 

üzerine giderler. Behzat Ç. mesleğine bağlı olmasını defalarca rütbe tenzili ve maaş 

cezası ile öder. Diğer polisler de Cinayet Masası’ndan başka hiçbir yerde görev 

yapamayacak kadar görevlerine bağlı bir hale gelirler. 

Her iki romanda da, ana olayın yanında bazı sıradan cinayet vakaları da yer 

alır. Bir öğretmenin, öğrencisinin sevgilisi tarafından öldürülmesi; bir taksicinin 

eksik para nedeniyle müşterisini öldürmesi gibi sıradan cinayet vakaları ekibin 

günlük işlerindendir. Bu olaylar polisin içinde bulunduğu gerilimli ortamı 

yansıtmaya yardım etmektedir. Polis aynı anda birçok olayla birden mücadele etmek 

zorunda kalmaktadır. Bu durum onların bireysel ilişkilerini de etkiler.  

Emrah Serbes’in polisiye romanlarında polislerin dünyası birçok yönüyle ele 

alınır. Eserlerin konusu sadece polisiye olaylar değil, birer insan olarak polislerin 
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yaşadıkları da dile getirilir. Her iki romanda da polisler suçlu peşinde koşarken hem 

bireysel hem de kurumsal sorunlar altında ezilmektedir. Hemen hiçbir kahramanın 

düzgün bir hayatı yoktur. Behzat Ç.’nin bahsedilen sorunlarının yanı sıra diğer 

polisler de benzer şartlarda yaşamaktadır. Harun’un belediye şoförlüğünden emekli 

babası, özlediği mesleği nedeniyle sık sık garajdan otobüs çalıp trafiğe çıkar. 

Akbaba, müfettişlerin görev yerini değiştireceklerinden korkarak soruşturmada 

arkadaşlarını ele verir. Buna rağmen, Behzat ve diğerleri tarafından bağışlanır. 

Ayrıca hepsi dar gelirli bir hayatı, polisliğin stresli ortamıyla birlikte yaşarlar. Bu 

nedenle de psikolojilerine, süreklileşmiş bir gerilim ve kavga hali hâkimdir. Şiddet, 

yaşamlarının her alanında kendini gösterir. İş dışındaki ilişkilerini de şiddete dayalı 

olarak yürütürler. Ayrıca hepsi sürekli amirlerinin baskısına maruz kalırlar. 

Aşağıdaki polisler tüm hayatlarını ortaya koyarak görev yaparlarken, 

yukarıdakilerin tek derdi terfi almak ve yükselmektir.    

Emrah Serbes’in genel anlamda polisiye edebiyata en önemli katkısı karakter 

yaratmadaki becerisidir. Polisiye edebiyatın birçok ürününde kişiliklerin basit 

çizgilerle örüldüğü göze çarpar. Kendine has bir kişiliğe sahip kahramanlar dış 

dünyanın baskısına aldırmama lüksüne sahiptirler. Polis prosedürlerinde ise 

kahramanlar, serbest bir dedektifin yaptığı gibi aklına estiği şekilde çalışmaz. 

Kurumsal yapı her zaman ön plandadır. Bireylerin bu yapı ile çekişmeleri, ileri ve 

geri adım atmaları romanın arka planını oluşturan bir unsurdur. Her Temas İz 

Bırakır ve Son Hafriyat romanları bu arka planı detaylı biçimde kurarak ön plandaki 

suç takibinin gerçekçi bir ortamda yapılmasını sağlar. Sonuç olarak “Serbes, bu 

romanıyla polisiye roman ile edebiyat arasında bir çizgi çizmeye merakı olanlara da 

bu çizginin hiç olmadığını göstermiş ve "iyi polisiye romanın iyi edebiyat 

olduğunu" bir daha kanıtlamıştır.”199 

2. Polisiye Romanlara Mekân Olan Şehirler 

Sıradan bir polisiye okurunun en çok dikkatini çeken ve takip etmeye 

çalıştığı konu suça dair ayrıntılardır. Bu türden okurlar metindeki ipuçlarını 

değerlendirerek suçu, romanın kahramanından önce çözmeye, suçluyu ortaya 

çıkarmaya çalışırlar. Polisiye romanların tüm dünyada en çok satan kitaplardan 

olmasının temel nedeni de bu eylem sırasında edinilen heyecandır. Polisiye romanın 

                                                 
199 Erol Üyepazarcı, “EMRAH SERBES’İN BAŞARILI BİR İLK ROMANI: HER TEMAS İZ  

BIRAKIR”  Çevrimiçi: http://www.cinairoman.com/makaleler.php?tip=1&goster=17  
Erişim Tarihi: 21 Şubat 2009. (Vurgular yazara ait.) 
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arka planı ise ihmal edilir. Olayların geçtiği mekân aslında geri planda kalır, ancak 

polisiyeye ruhunu veren temel unsurlardandır.  

a. İstanbul 

Polisiye edebiyatın büyük kısmı şehirlerdeki olayları anlatır. Batı’daki ilk 

dönem polisiye eserleri de şehirlerde geçmektedir. “İlk dedektif hikâyelerinin 

dünyası modern şehir iken Altın Çağ’ında İngiliz dedektif romanı kırsal alanları 

mekân edinir.”200 İnsan ilişkilerinin yoğun ve karmaşık olduğu ortamlar polisiye 

edebiyatın en fazla beslendiği yerlerdir. Bu nedenle polisiye öykü ile mekân 

arasında sıkı bir ilişki vardır. Özellikle modern, büyük şehirler insanlar arası 

ilişkileri yeterince gölgeleyebildikleri için polisiyeye uygun ortam sağlarlar. Büyük 

şehirlerin bu konudaki bir başka avantajı da suç oranlarının çokluğu ile ortaya 

çıkmaktadır. Geleneksel ilişkilerin hâkim olduğu küçük bir şehirdeki suç işleme 

oranları, olağan üstü durumlar haricinde, her zaman düşüktür. Ayrıca suçun 

çeşitliliği de büyük şehirlerde artmaktadır. Her türden örgütlü suç, tecavüz, finansal 

suçlar ve psikolojik sorunlara dayanan suçların büyük şehirlerde çokça görülmesi 

polisiyenin mekân seçimini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenlerle modern polisiye 

edebiyatın temel mekânı büyük şehirlerdir.   

Yakın dönem polisiye edebiyatımıza bakıldığında da benzer durum 

görülmektedir: Suçlar büyük şehirlerde işlenir, dedektif de burada yaşar. Eserlerdeki 

şehirler incelendiğinde de en çok İstanbul’un işlendiği görülür. Ahmet Mithat 

Efendi’nin Esrar-ı Cinayat’ından beri İstanbul, suç konulu eserlerin en çok sahne 

aldığı şehirdir. Bunun temel nedeni polisiye edebiyatın yukarıda anlatılan doğasıdır. 

İstanbul, imparatorluk döneminden beri en hızlı ve geniş çaplı değişikliklerin 

yaşandığı, her anlamda en gelişmiş şehir olarak suçu da kendine çeken bir yapıya 

sahiptir. Suçun en çok ve en çeşitli biçimde işlendiği şehir olan İstanbul bu yönüyle 

polisiye edebiyatımızın vazgeçilmezidir.  

İstanbul, polisiye edebiyatımızın temel mekânı olmakla birlikte, romanlarda 

bu şehrin her köşesi işlenmez. İstanbul’da da para ve suç ilişkisinin yoğunlaştığı 

yerlerin polisiye edebiyatta en çok işlenen bölgeler olduğu görülmektedir. Bu 

anlamda Beyoğlu, Nişantaşı, Cihangir, Tarlabaşı gibi semtler polisiye 

edebiyatımızda sıkça karşımıza çıkar. Her türden ve hemen her mahalden 

                                                 
200 Scott McCracken, Pulp: Reading Popular Fiction, Manchester and New York, Manchester  

University Press, 1998, s. 63.  
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cinayetlerin de bir şekilde Beyoğlu ve çevresi ile ilişkilendikleri görülür. Hop-Çiki-

Yaya polisiyeleri, Metin Çakır’ın ve Melek Teyze’nin maceraları hep bu bölgede 

geçer. Ahmet Ümit ve Esmahan Aykol da romanlarında aynı bölgeyi merkez alırlar. 

Adı geçen bölge ülkenin her yerinden gelen suçluları ve suç işleme potansiyeli 

olanları da kendine çekerek ilginç kozmopolit manzaralar ortaya koymaktadır. 

Polisiye romanlarda, bölgenin suçluları, her yaştan, her meslekten, hatta her cinsel 

tercihten insanların oluşturduğu geniş bir yelpazede ortaya çıkarlar. Şehrin birçok 

bölgesindeki homojen yapının bu bölge için geçerli olmaması suça dair zengin 

veriler ortaya koymakta ve polisiye edebiyat için cazibe merkezi olmaktadır. 

Beyoğlu’nun en ayrıntılı biçimde anlatıldığı roman Ahmet Ümit’in Beyoğlu 

Rapsodisi adlı eseridir. Romanın kahramanı olan Selim, mimarlık dersleri aldığı için 

İstanbul’daki yapılara dair geniş bilgiye sahiptir. Özellikle Beyoğlu mimarisi 

Selim’in ilgi alanıdır. Bu nedenle caddede dolaşırken sık sık gördüğü binaların 

tarihlerini, varsa ilginç öykülerini okuyucuya anlatır.  

 

“Galata kendini koruyan surlarıyla yüzyıllarca önemli bir ticaret merkezi olmayı 

sürdürürken, Pera mezarlıkların ve bağların yer aldığı kırlık bir bölgeymiş. Bu 

bağlık, bahçelik tepeliğe yerleşik yaşamın gelmesini sağlayan ilk adım Fransızlar 

tarafından atılmış. Fransız Sarayı olarak adlandırılacak olan elçilik binası XVI. 

yüzyılın sonlarında bu bölgede inşa edilmiş. Fransızları, Venedikliler, Hollandalılar, 

Ruslar ve İngilizler izlemiş. Elçiliklerin çevresine ticaret erbabı da konutlarını 

yaptırmaya başlayınca, şu anda üzerinde yürümekte olduğum Pera’nın, 

günümüzdeki adıyla Beyoğlu’nun doğumu gerçekleşmiş.”201   

 

Selim’in ayrıntılı biçimde verdiği bu tarihi bilgiler cinayetlerin içinde geçtiği 

mekânın, yani Beyoğlu’nun bir roman kişisi gibi canlandırılmasını sağlamaktadır. 

Beyoğlu sıradan bir mekân olarak değil, içinde binlerce öykü barındıran büyüleyici 

bir yer olarak tasvir edilmektedir. Yazar, şehir ve suç ilişkisini Beyoğlu aracılığı ile 

yeniden kurmaya çalışmaktadır. Şehirler dünyada işlenen suçların merkezleridir. 

Beyoğlu ise Türkiye’nin son birkaç yüzyılda geçirdiği değişimlerin canlı bir 

göstergesidir. Dolayısıyla şehirleşme ile Beyoğlu’nun fiziksel değişimi ve eğlence 

anlayışının gelişimi arasında paralellikler vardır. Şehirler ve Beyoğlu geliştikçe 

suçun işlenme oranı da artmıştır. Beyoğlu’nun binaları tüm bu değişim sürecinin en 

                                                 
201 Ahmet Ümit, Beyoğlu Rapsodisi, İstanbul, Doğan Kitap, 2003, bs.7, s. 231.  
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somut halidir. Ahmet Ümit, Beyoğlu Rapsodisi’nde mimariyi suçun tarihi ile 

eşleştirmektedir. Mimari sadece dekoratif bir unsur değil, suçun işlendiği ve 

gizlendiği bir alandır. Daha sonra Selim’in işlediği cinayetler de, babasının 

cinayetleri de Beyoğlu mimarisinin arkasına gizlenmiştir. Bu nedenle mimari 

romanda aktif bir yapı olarak okuyucunun karşısına çıkar.  

Beyoğlu Rapsodisi, insanların tüm farklılıkları ile birlikte yer aldığı 

Beyoğlu’ndaki gerçek yaşama ayna tutmaktadır. Farklı milletlerden gelen, birbiriyle 

ilgisiz hayatlar yaşayan insanların birlikte yaşayışı romanın arka planını 

oluşturmaktadır. Bu yanıyla da eser, klasik bir polisiye olmanın ötesine geçerek 

çevredeki diğer insanları da dikkate almaktadır. Geleneksel polisiyelerde ise üçüncül 

kişiler genellikle ihmal edilmektedir. Serpil Durak Tuncer, eserdeki bu manzarayı 

“Uygarlıklar Uzlaşması” olarak yorumlar: 

 

  “Her ne kadar, ortak yanları marjinallik olsa da ve çeşitli alt-kültürleri temsil 

etseler de, taban tabana zıt kesimlerin burada kendi yerel özelliklerinden ödün 

vermeden, kendi renklerini koruyarak bir bileşim oluşturmaları Beyoğlu'nu daha da 

ilginç ve çekici kılıyor. Bu yanıyla, Samuel Huntington'ın 'Uygarlıklar Çatışması' 

adlı yapıtında öne sürülen gelişmekte olan ya da Batı’nın bakışıyla 'öteki' olarak 

anılan kültürlerin gelişmiş uygarlıkların kültürel hegemonyası ile eritilmesi savının 

antitezi olarak ortaya çıkıyor. 'Öteki' olan, çarpık, olumsuz, gelişmemiş olsa da, 

'kendi' olarak varoluyor. Yazarımız romanın eksenine Beyoğlu'nu yerleştirerek 

adeta 'Uygarlıklar Çatışması' tezine alternatif bir tez getiriyor: 'Uygarlıklar 

Uzlaşması'.”202 

 

Bahsi geçen eserde Beyoğlu sadece suçun çok işlendiği bir mekân değil, her 

türlü etnik, kültürel birikimin en renkli biçimde ortaya çıktığı bir bölgedir. Bu 

nedenle Ahmet Ümit’in eserinde çizilen Beyoğlu manzaraları, geleneksel polisiye 

roman anlayışını değiştirerek dış dünyaya daha duyarlı bir yaklaşım ortaya 

konulduğunun göstergeleridir.  

Beyoğlu Rapsodisi’ndeki bu çeşitlilik Zehra Çelenk tarafından da dile 

getirilmiştir. Çelenk; 

 

                                                 
202 Serpil Durak Tuncer, “Öteki’nin Küçük Zaferi”, Radikal Kitap, Yayım Tarihi: 10/10/2003.  

 (Çevrimiçi) http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=2226   (Erişim     
 Tarihi: 20 Mayıs 2009.) 
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  “Ahmet Ümit’in gerek öykü, gerekse romanlarında, türü yerlileştirmek 

anlamındaki en büyük başarısının bize özgü mekân çeşitlemelerinde yattığını 

söyleyebiliriz. Yalılardan gecekondulara, üniversite çevrelerinden bitirimhanelere, 

genelev ve pavyonlardan şık gece klüplerine, kalemini oynatacağı yerli mekânları 

bulmak konusunda önemli bir beceriye sahip Ümit.”203 

 

Ahmet Ümit, Beyoğlu’nun işleyiş tarzı ile polisiye romanda işlenen suçun 

hangi toprağa ait olduğunu ortaya koymaktadır. Mekânın geri planda olduğu 

eserlerde ise kişiliklerin ve mekân isimlerinin değiştirilmesi romanın temel yapısını 

bozmamakta, aynı eser bir başka şehir kullanılarak yeniden anlatılabilmektedir. 

Ahmat Ümit’in yaklaşımı sayesinde polisiye roman içerisinde üretildiği ortamla 

bütünleşmektedir.    

Beyoğlu ve civarından başka İstanbul’da Etiler ve Nişantaşı’nın da zenginlik 

merkezleri olarak suçun çok işlendiği mekânlar halinde romanlarda ele alındığı 

görülmektedir. Özellikle Remzi Ünal polisiyelerinde Bebek, Etiler, Nişantaşı, Ulus 

civarı, suçun sıkça işlendiği yerlerdir. Bu anlamda Remzi Ünal polisiyeleri 

geleneksel suç mahallerinden uzaklaşmıştır. Beyoğlu ve çevresinin işlendiği 

polisiyelerde cinselliğin temel veya yan nedenlerden biri olarak suç unsuru olmasına 

karşılık, Remzi Ünal polisiyelerinde maddi çıkarların suç işlemeyi kolaylaştırdığı 

anlatılmaktadır. Servetin artışı ile suçun profilinde de değişme görülmekte ve bu 

durum polisiye yazarlarının gözünden kaçmamaktadır.  

b. Diğer Şehirler 

Polisiye edebiyatımızın İstanbul dışında çok az şehri işlediği dikkat 

çekmektedir. Örneğin ülkenin başkenti olan Ankara bu anlamda hemen hiç yer 

almaz. Ancak Emrah Serbes’in eserleri ile bu şehir polisiye edebiyata kısıtlı biçimde 

de olsa dâhil olmuştur. Emrah Serbes’in eserlerinin alt başlıkları da aynı eksikliğin 

birer ifadesi biçimindedir: Bir Ankara Polisiyesi. Emrah Serbes Ankara’yı işlerken 

şehir merkezinden çevreye doğru birçok semti konu alır. Şehrin birçok farklı 

mahallesi romanlarda ayrım yapmadan işlenmektedir. Bu durumun temel 

nedenlerinden biri de kuşkusuz Emrah Serbes’in polis prosedürleri türünde eserler 

vermesidir. Polisin yaptığı araştırmalar şehrin her köşesine uzandığı için yazarın da 

                                                 
203 Zehra Çelenk, Esrar-ı Cinayat’tan Çoksatarlığın Esrarlarına: Ülkemizde Yazarın ve  

Romanın Polisiye Macerası, Pasaj Edebiyat Eleştirisi Dergisi Eylül/Aralık 2005, 
Çevrimiçi: http://www.cinairoman.com/makaleler.php?tip=1&goster=19  
Erişim Tarihi: 14 Aralık 2008.  
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semtler arasında herhangi bir hiyerarşi kurmasına gerek kalmaz. Ankara’nın her yeri 

onun için potansiyel suç mahalleridir. İstanbul polisiyelerinde görülen mekân 

seçiciliği burada görülmez.  

Yine çok nadir örneklerden biri olarak iki büyük şehrin dışında kalan yerler 

de polisiye edebiyatın sahneleri olabilmektedir. İsmail Güzelsoy’un Sincap adlı 

romanı İstanbul’da başlamakla birlikte çoğunlukla başka şehirlerde devam eder. 

Doğu’ya doğru Ankara, Erzurum ve Iğdır suç öyküsünün sahneleri olurlar. Bu 

sahneler sadece isim olarak yer almaz. Şehirlerin özellikleri, tarihleri, çevre 

bölgelerle komşulukları da işlenir. Erzurum depremi, Iğdır’daki sınır kaçakçılığı ve 

Sovyet tehlikesi romanda sadece bahsedilip geçilmez, olay örgüsünde işlevsellik 

kazanırlar.  

Ahmet Karcılılar’ın Gülden Kale Düştü204 adlı eseri de İstanbul dışı polisiye 

örneklerindendir. Eser, Denizli ve Muğla arasında gidiş gelişlerin anlatılmasıyla, 

Kuşadası’nın adının sıkça anılmasıyla polisiye edebiyatımızın hemen hiç ele 

almadığı yerleri okuyucunun önüne getirir. Gülden Kale Düştü adlı romanında 

yazar, 34 yaşındaki Adem Karman’ın eski karısının intiharının arkasındaki sır 

perdesini aralar. Yazar olmaya çalışan Adem Karman, bir çok sevgilisi olan, sekiz 

yıl birlikte yaşadığı ve bir türlü çocuk sahibi olamadığı karısından yeni boşanmış bir 

adamdır. Karısı Gülden Kale, daha boşanmadan önce başka erkeklerle ilişkiler 

yaşamıştır. Adem Karman bunları ayrılıklarının hemen ertesinde ayrıntılarıyla 

öğrenir. Karısı intihar edince, polis, Adem’i gözaltına alır. Ancak Adem olay gecesi 

Denizli’ye gittiğinin delili olarak benzinciden aldığı kağıt ve Filiz adlı sevgilisinin 

ifadesiyle kurtulur. Gerçekte ise Adem olay gecesi Denizli’ye doğru 20 km. yol 

almış sonra dönüp Muğla’daki karısını öldürmüştür. Filiz adlı sevgilisi de Adem’in 

daha önce yazdığı bir metinde kendisini konuşturduğu biçimde polise ifade 

vermiştir. Gülden’in elinde bulunan intihar mektubu ise daha önce yazdığı bir 

metindir. Adem Karman polisten kurtulur ama en eski korkularından olan kalp krizi 

onu bulur ve ölür.  

Ahmet Karcılılar’ın romanında mekân seçimindeki özgür davranışı polisiye 

edebiyat açısından bir yenilik olmuştur. Gülden Kale Düştü’de yaptığı yeniliğin 

farkında olmadığı anlaşılan yazar bunu yeterince değerlendirememiştir. Bahsi geçen 
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kentler kendilerine ait özellikleriyle yer almamış, sadece olayın geçtiği mekânlar 

olarak anılmıştır. 

Eserde şehirler sıklıkla değişmektedir. Bir gecede Adem birkaç farklı şehre 

gidebilmektedir. Adları geçen şehirler suç oranlarının düşüklüğü nedeniyle polisiye 

bir roman için arka plan oluşturacak zenginlikte değildir. Dolayısıyla romanda bu 

yanlarından hiç bahsedilmez. Bu şehirlerdeki toplumsal yaşam ve bireysel ilişkiler 

de ihmal edilmiştir. Yazar, suç ve şehir ilişkisini değerlendirmekten uzak durmuş, 

bu nedenle polisiye edebiyatımızda adları yeni yeni duyulmaya başlayan Anadolu 

şehirleri romanda ismen var olmaktan öte gidememiştir.    

Yazarın romanında öne çıkardığı en önemli unsurlardan biri cinselliktir. Son 

dönem polisiye eserlerinde cinselliğin sıklıkla işlendiği görülmektedir. Ahmet 

Karcılılar da, Adem’in yaşadığı ilişkileri anlatırken cinselliği açık biçimde ortaya 

koyar.   

Yakın dönem polisiye edebiyatımızın sahne seçiminin henüz dar bir alandan 

dışarı çıkamadığı, ancak her geçen gün sayısı hızla artan eserlerin bu eksikliği kısa 

sürede dolduracağı anlaşılmaktadır.  

3. Polisiye Romanların Anlatıcıları  

Polisiye edebiyatın anlatıcısı en eski örneklerinden beri çoğunlukla 

dedektiftir. Birinci tekil şahıs ağzından anlatılan öyküler aracılığı ile okur, 

dedektifin edindiği bilgilere anında sahip olur. Böylece yazar, okuyucu ve dedektife 

delilleri değerlendirme konusunda eşit şans tanır. Bundan sonrasında okur heyecanla 

delilleri değerlendirip dedektiften önce suçluyu bulmaya çalışır.  

 

“… esrar hem dedektifin hem okuyucunun ipuçlarını sistemli biçimde inceleyerek 

varacakları sanığın kimliğidir. Ama romanın kahramanı hep başarılı olurken, okur, 

yazarını atlatmamalıdır. Aksi halde dedektif romanından doyurması beklenen 

psikolojik ihtiyaç giderilmemiş olur.: ne gerilim, boşlukta kalma, aşırtıcı çözüm ne 

de arınma (katarsis) olmaz.”205  

 

Polisiye her zaman okuyucunun da dâhil edildiği bir okuma süreci sunmak 

zorundadır. Ancak bu şekilde okura beklediği heyecan sunulabilir.  

                                                 
205 Ernest Mandel, Hoş Cinayet: Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi, Çev: N. Saraçoğlu,  

İstanbul, Yazın, Yay., 1996, bs. 2, s. 46. 
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 Polisiye bir eserde öykünün yazar tarafından anlatılması ile dedektif 

tarafından dillendirilmesi arasında temel bir fark vardır. Öykünün yazar tarafından 

anlatılması tüm olayların sıradan polisiyeler, çözülmesi gereken bulmacalar olarak 

görülmesine neden olur. Bu, birçok polisiye okurunun tercihi olmakla birlikte çok 

sayıda okuyucu da dedektifin kişiliğini önemsemektedir. Dedektifin birey olarak 

portresinin en samimi biçimde ortaya konulduğu öyküler yine onun ağzından 

anlatılanlardır. Dolayısıyla dedektifle özdeşleşmek isteyen, onun kişiliğini kendine 

örnek alan okuyucuların tercihi ikinci anlatım biçiminden yanadır.  

Yakın dönem polisiyelerinde her iki tür anlatımın da yoğun biçimde 

kullanıldığı görülmektedir. Özellikle belirli bir dedektif tipini ortaya koymaya 

çalışan eserlerde birincil ağızdan anlatım sıkça başvurulan bir yöntemdir. Romanın 

dedektif ve suçlu arasında dağıldığı, okuyucunun her iki taraftan da bilgiler aldığı 

romanlarda ise yazar anlatımı ortaya çıkmaktadır. 

Dedektif dışında suçlular da kimi eserlerde anlatıcı olabilmektedir. Beyoğlu 

Rapsodisi, Gülden Kale Düştü gibi eserler bizzat katillerin anlattığı metinlerdir. 

Beyoğlu Rapsodisi, sıradan bir işe sahip, özürlü çocuğuna ilgili, arkadaş canlısı bir 

katilin hikâyesini yine katilin ağzından başarılı biçimde anlatmasıyla dikkat çekici 

bir eserdir. Eser, baştan sona, polisiye türünde az işlenen bir konuyu, sıradan insanın 

katile dönüşümünü, başarılı biçimde ve birçok ayrıntı ile beraber verir.  

Yukarıda bahsedilen türden anlatımlar yerli polisiye türü için 

gelenekselleşmiştir. Bunların dışına çıkan yegâne eser ise Ahmet Karcılılar’ın 

Anonim Kitap adlı eseridir. Anonim Kitap bir bilgisayar tarafından anlatılır. Temel 

kahramanı suçlu ve kurban kişiliklerini birleştiren Abdi Cati olsa da hikâye onun 

ağzından değil, onun programladığı bir bilgisayar aracılığıyla aktarılır.   

     Anonim Kitap206, İnci Tatum adlı kadın yayımcı bir kitap projesi 

hazırlamıştır. Bu projede yazarı açıklanmayan kitaplar basılmaktadır. Şimdiye kadar 

dört kitap basılmıştır. Abdi Cati’den de “Anonim Kitap” adlı eserini almak 

istemektedir. Bu arada daha önce kitapları basılan Semih, Gül, Ali ve Harun adlı 

yazarlar garip biçimde peşpeşe ölmüştür 

Abdi ve İnci sevişirler. Abdi, İnci’ye kendini kelepçeletir. Tekrar cinayetler 

hakkında konuşmaya başladıklarında İnci, diğer yazarları nasıl öldürdüğünü anlatır.  

                                                 
206 Ahmet Karcılılar, Anonim Kitap, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 2004. 
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İnci tekrar kitabı isteyince Abdi bilgisayarın hala kitabı yazmakta olduğunu 

söyler. Abdi daha önce Miami’de bilgisayar programları üreten bir şirkette 

çalışmıştır ve kendi başına metin yazan bir program geliştirmiştir.  

İnci bilgisayarın ekranını açtığında yeni satırların yazılmakta olduğunu 

görür. Bilgisayar kameraları ile çevresini gözleyip her şeyi kayda geçirmektedir. 

Bilgisayar, aslında okumakta olduğumuz kitabı yazmaktadır ve daha sonra bunları 

internete göndermek üzere programlanmıştır. Abdi’nin internete yerleştirdiği bir 

program da ertesi gün çalışmaya başlayacak ve kitabı listesinde olan 

yayınevlerinden birine gönderecektir. Kitabın bitip internete gönderilmesi için Abdi 

şifreli bir sözcük söyleyecektir. İnci duvar dibindeki benzini alarak evin her yanına 

döker ve ateşe verir. Ancak evin anahtarını bulamaz. Pencereler de parmaklıklı 

olduğu için çıkamaz. Abdi şifreyi bilgisayara söyler ve roman biter. 

Ahmet Karcılılar’ın kitabı her anlamda akıllıca kurgulanmış bir polisiyedir.  

Romanda, gizem unsurunu, öldürülen yazarların öyküleri ile elde eden Karcılılar, 

dili de bir bilgisayara uygun biçimde şekillendirmiştir. Kitabın başlangıcında 

okuduğu satırların bir yazar elinden çıktığını düşünen okur, aslında bir bilgisayarın 

hazırladığı metni okuduğunu anladığında gerçek anlamda bir sürpriz yaşanır. 

Polisiye yönü olmakla birlikte Anonim Kitap’ın asıl etkili kısmı burasıdır.  Polisiye 

eserin en temel kurallarından biri dedektifin delilleri kullanarak suçluyu 

yakalamasıdır. Anonim Kitap’ta ise suçlu, büyük oranda kendi itirafları ile ve biraz 

da Abdi’nin zorlaması ile ortaya çıkar. Bu nedenle Anonim Kitap klasik bir polisiye 

öyküsü olarak görülemez. Romanda temel mesele “yeni” bir kitap yazılıp 

yazılamayacağına dair tartışmadır. Anonim kitaplar basma projesinin giderek 

İnci’nin kariyer hırsı için bir araca dönüşmesi ve cinayetlerin başlaması ikincil 

önemdedir. Kitaba damgasını vuran ise klasik polisiyedeki zekice çıkarımlar değil, 

tüm öykünün bilgisayar tarafından yazıldığının ortaya çıkmasıdır. Anonim kitap 

polisiye türüne, polisiye olaylar ile değil anlatımı ile katkıda bulunmuştur.    

Anonim Kitap’ta belirgin olan bir başka konu ise polisiye eserlerdeki 

cinsellik vurgusudur. Metin Çakır, Burçak Veral, Sinan Dorukan, Kati Hirşel gibi 

kahramanların ve ayrıca Osman Aysu, Sadık Yemni gibi yazarların öykülerinde 

cinsellik sıkça işlenir. Polisiye edebiyat heyecan ve merak unsurlarına dayanan bir 

türdür. Gizem taşıyan bir suçun aydınlatılması sürecini takip eden okuyucunun 

merakı, heyecan veren efektlerle desteklenir. Suçlunun bulunup bulunamayacağına 

dair heyecan, okurun sonucu tahmin etmeye yönelik heyecanı ile birleşir. Ayrıca 



 364 

dedektiflerin veya polislerin karşılaştıkları vakayı ele alış biçimleri de heyecanı 

destekleyen unsurlardandır. Sherlock Holmes ve Agatha Christie tarzı klasik 

polisiyelerin devrinin kapanmasından sonra, değişen toplumsal yapılarla birlikte 

cinselliğin de polisiye edebiyatın önemli bir parçası olduğu göze çarpmaktadır. 

Modern toplumsal yapıda kadın ve erkek ilişkilerinin değişimi, ayrıca güncel 

hayatın giderek karmaşıklaşan bir hale bürünmesi nedeniyle cinsellik hemen her 

kültürel alanda olduğu gibi polisiyeyi de etkisine almıştır.  

Polisiye türünde suçun yanında cinselliğin de bir heyecan unsuru olarak 

kullanılması okuyucunun gündelik yaşam deneyimlerine gönderme yapmaktadır. 

Reklâmlarda bile sıkça rastlanan cinselliğin şekillendirdiği okuyucu zihni, polisiye 

edebiyatta da benzer sahneleri gördüğünde rahatsız olmamaktadır. Burada ikili bir 

durum söz konusudur. Bir yandan yazarlar okuyucunun gündelik yaşam 

deneyimlerine seslenerek eserin okunabilirliğini arttırmakta, bir yandan da okuyucu, 

bu romanlardan beklediği duygusal doyuma ulaşmaktadır. Günümüz toplumlarında 

her türlü insan eyleminin bir mal olarak piyasaya dâhil edildiği göz önünde 

tutulduğunda cinselliğin polisiye edebiyatta bu kadar yoğun biçimde işlenmesi 

yadırganacak bir durum olarak görünmemektedir.  

Yakın dönem polisiye edebiyatımızla ilgili olarak düşünüldüğünde 

cinselliğin bu denli rahatlıkla anlatılması bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de yazılan polisiye eserler Batılı türdeşleriyle hemen hemen aynı rahatlıkla 

cinselliği işleyebilmektedir. Yukarıda sözü geçen polisiye ürünlerin hepsinde 

cinsellik, çok rahat yaşanan, kadın ve erkek bireylerin tamamen özgür iradelerinden 

başka hiçbir kısıtlayıcı etkinin olmadığı bir eylem olarak okurun karşısına 

çıkmaktadır. Kadın ve erkek kahramanlar tanışırlar ve kısa bir süre sonunda doğal 

bir eylem olarak cinsellik sahnesi başlar.  

Hop-Çiki-Yaya polisiyelerinde travestilerin cinsel kimliğe dayalı yaşamları 

anlatılmakta olduğu için cinsel maceralar da eserlerin genel yapısının zorunlu bir 

parçası olabilmektedir. Metin Çakır polisiyelerinde fuhuş piyasasının ele alınması 

cinselliğin anlatılmasının yolunu açtığı için cinsel eylemler eserle uyumlu bir bütün 

oluşturmaktadır. Diğer polisiye romanların çoğunluğunda ise cinsellik, eserin doğal 

bir parçası değil, esere heyecan katacak malzemeler olarak kullanılmaktadır. 

Anonim Kitap’ta İnci ve Abdi’nin tanıştıktan hemen sonra cinsel eyleme geçmeleri 

olayların gelişiminden kaynaklanmaz, yazarın bilinçli tercihinin bir ürünüdür. Yazar 
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polisiyenin doğal heyecanını cinselliği kullanarak yoğunlaştırmayı ve okuru 

etkilemeyi hedeflemektedir.   

Cinselliğin tüketilecek bir nesne olarak okurun önüne konulması Osman 

Aysu’nun romanlarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bıçak Sırtı’nda, At 

Kuyruklu Adam’da, Cellat’da ve yazarın casus romanlarında cinsellik sahnelerine 

sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca Hakan Karahan, Sadık Yemni ve Esmahan Aykol da 

cinselliği polisiyenin temel parçalarından biri olarak ele alan yazarlardır.   

4. Polisiye Romanlarda Konu Edilen Suçlar ve Suçlular 

Yakın dönem polisiye edebiyatta en çok ele alınan suçlar, dünya 

edebiyatında olduğu gibi cinayetlerdir. Cinayetlerin sebepleri incelendiğinde ise 

maddi çıkar, bireysel intikam, psikopat seri katillik ve ideolojik nedenlerin ön 

planda olduğu görülür. Maddi çıkar amaçlı suçlarda, bireyler doğrudan ya da dolaylı 

biçimde para ile ilişkili suçlar işlemektedirler ve bunların da büyük çoğunluğu 

cinayettir. Celil Oker’in, Ahmet Ümit’in, Hakan Karahan’ın romanlarının büyük 

kısmında maddi çıkar amaçlı cinayetler işlenmektedir. Bu yazarların eserlerinde, 

kimi zaman doğrudan maddi kazanım için, kimi zaman ise maddi kazanımların 

korunması amacıyla işlenen suçlar anlatılmaktadır. 

İdeolojik ve toplumsal değerlerden kaynaklanan suçlar yakın dönem polisiye 

edebiyatının en az ele aldığı suç biçimleridir. Türk toplumunda, bireysel olarak 

işlenen suçların büyük kısmının toplumsal değerlere dayandığı göz önüne 

alındığında bu manzara yadırgatıcı olmaktadır. Aynı yadırgatıcı durum, yoğun 

biçimde ortaya çıkan ideolojik suçların eserlerde yer bulamamasıyla da ortaya çıkar.  

Toplumda çok sayıda örneğine rastlanan hırsızlık ise neredeyse hiç 

işlenmemiş bir konudur. Zeynep Ergun, polisiye romanın 19. yüzyıl 

İngiltere’sindeki görünümünü anlatırken, gelişen kapitalizmle birlikte mal ve 

paranın temel suç faktörleri olduğunu, bu durumun romana da yansıdığını 

belirtmektedir207. Türkiye’de ise 1980 sonrası gelişen serbest piyasa ortamında 

toplumsal refah eskiye oranla büyük ölçüde artmış, hırsızlık suçu da giderek daha 

fazla işlenir olmuştur. Bu duruma rağmen polisiye edebiyatta hırsızlığın ele 

alınmaması dikkat çekicidir. Yazarların, hayatın içerisinde olduğu halde hırsızlığı 

işlememelerinin piyasa kaygılarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Okuyucunun 

bir eser boyunca merakının ayakta tutulması kitabın başarısı için önemlidir.      

                                                 
207 Zeynep Ergun, Kardeşimin Bekçisi: Başlangıcından İkinci Dünya Savaşına İngiliz Dedektif  

Yazını, İstanbul, Everest Yay., 2003, s. 4.  



 366 

Hırsızlık ise cinayete göre daha az heyecan verici bir olaydır. Dolayısıyla 

okuyucuların aradığı merak ve heyecanı sunmayı amaçlayan yazar için daha az 

cazibeli bir konudur.  

 a. İdeolojik Suçlar 

İdeolojik amaçlı suçun polisiye edebiyatımızda karşımıza çıktığı tek örnek 

Ahmet Ümit’in Kar Kokusu adlı eseridir. Bu durum polisiye romanın özellikle Batılı 

türdeşlerinden yoğun biçimde etkilendiğinin de göstergesidir.   

Kar Kokusu’nda208 Ahmet Ümit, Moskova yakınlarındaki Uluslararası 

Leninizm Enstitüsü’nde işlenen cinayetleri anlatır. Ülkelerinde yasa dışı faaliyet 

gösteren komünist partilerin elemanları burada eğitim almaktadır. MİT, TKP’yi 

Türkiye’de çökertmek için burada eğitim gören kişilerin isimlerini ve Türkiye 

bağlantılarını öğrenmeye çalışmaktadır. Bu amaçla Yıldırım Koru adlı MİT elemanı 

grubun içinden Gözcü takma adını kullanan biri ile bağlantıya geçmiştir.  

Mehmet adlı TKP üyesi enstitüdeki merkez komite üyesi Asaf’ın evine 

giderken buz kırmada kullanılan demir çubuk saplanarak öldürülür. KGB duruma el 

koyar. Tüm militanları sorgular ve Mehmet’in geçmişini araştırır. Bu sırada 

militanlardan Kerem intihar eder. İntihar mektubunda Mehmet’i, ajan olduğu için, 

kendisinin öldürdüğünü anlatır. KGB ise buna hemen inanmayıp her iki olay 

arasındaki bağlantıya yoğunlaşır. Kampın aşçısı cinayetin işlendiği gece Kerem’in 

koşarak yanından geçtiğini söyler. Ayrıca okul arkadaşlarından Şerif, Mehmet’i 

baleye gittikleri gün Türk’e benzeyen biri ile konuşurken görmüştür. Şerif, KGB 

kataloglarındaki MİT mensuplarının fotoğrafları gösterildiğinde Yıldırım’ı teşhis 

eder. Böylece cinayetin Kerem tarafından ve partiye bağlılığı nedeniyle işlendiği 

anlaşılır. Kerem KGB’den çekindiği ve partinin bu tip eylemleri hoş karşılamadığını 

bildiği için intihar etmiştir.   

Kar Kokusu, Ahmet Ümit’in kitapları arasında ideolojik konuları işleyen tek 

romandır. Yazar, yerli polisiye edebiyatın görmezden geldiği bu konuyu Türkiye 

sınırları dışını, Rusya’yı mekân seçerek anlatmıştır. Polisiye edebiyatın bu konudaki 

çekimserliğinin temelinde ülkedeki çatışmaya müsait ortamın ve kanunların 

baskısının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Popüler edebiyat yazarları piyasa 

ilişkilerine her bakımdan bağımlıdırlar. Bu nedenle okuyucuların tepkisini çekmek 

                                                 
208 Ahmet Ümit, Kar Kokusu, İstanbul, Can Yayınları, 1998, bs.3. 
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istemezler. Ayrıca hem de piyasada tutulacağı şüpheli olan bir konuyla meşgul 

olmak da istemezler. Dolayısıyla ideolojik meselelerin işlendiği konulardan uzak 

durmaktadırlar.     

Ahmet Ümit, Kar Kokusu’nda tek bir dedektifi kullanmaz. Polis teşkilatı da 

tekil olarak soruşturma yapmaz. Romanda cinayetin ortaya çıkmasından hemen 

sonra KGB duruma el koyar ancak olay sadece onların çabalarıyla çözülmez. 

Romandaki tüm kişilikler cinayetin aydınlanmasında görev alırlar. Türkiye’den 

giden militanlar Mehmet’in geçmişteki yaşamını ve ilişkilerini ortaya koyarlar. Bu 

bilgiler Mehmet’in kişiliğini, partiye olan bağlılığını ölçmek için değerlendirilir. 

Türkiye’de faaliyet gösterdikleri sırada gelişen kimi şüpheli olaylar onun hakkında 

diğerlerinin düşüncelerinin yeniden şekillenmesini sağlar. Ayrıca KGB’nin Türk 

istihbarat ağına dair çalışmaları da Mehmet’in kimlerle görüşmüş olabileceğine dair 

ipuçları vermeye başlar. Sonunda Yıldırım adlı MİT elemanının kimliği deşifre olur 

ve Mehmet’in muhbirlik yaptığı kesinleşir. Roman tek bir dedektifin rolünü tüm 

kişiliklere bölüştürmüş, bunlar arasındaki bağlantıların okuyucu tarafından 

kurulmasını amaçlamıştır. Bu yöntem sayesinde okuyucunun romanı aktif biçimde 

okuması sağlanmıştır. Okuyucu farklı kaynaklardan önüne gelen bilgileri 

değerlendirme ve bir sonuca varma şansına sahip olmuştur.  

Kar Kokusu’nda polisiye olayların yanında Sovyet döneminin katı, baskıcı 

yapısına yönelik eleştirilere de yer verilmiştir. Özellikle Leonid adlı öğretmenin 

Sovyetlerdeki çürümüş sisteme yönelik eleştirileri geniş yer tutmaktadır. Leonid, 

Türk öğrenciler tarafından sevilen biridir. Bu nedenle onlarla kimi zaman ideolojik 

tartışmalara da girmekte, iç yapısını iyi bildiği sistemin kusurlu yanlarını onlara 

göstermektedir. Kar Kokusu, cinayet olayının ideolojik bağlantılarını göstermesi 

bakımından sıradan bir polisiye roman olmanın ötesine geçmiştir. Cinayet olayının 

yanında Türkiye ve Sovyetlerdeki siyasal sorunlara, bireylerin ideolojik 

bağlılıklarına da değinerek polisiye edebiyata yeni bir alan açmış, ancak bu fırsat 

henüz yeterince değerlendirilememiştir.    

b. Hırsızlık ve Kalpazanlık 

Yakın dönem polisiyelerinde en az işlenen suçlardan diğer ikisi de hırsızlık 

ve kalpazanlıktır. Mehmet Murat Somer’in Ajda’nın Elmasları adlı eseri çalınan bir 

kolyenin bulunması üzerine kuruludur.  
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İsmail Güzelsoy’un Banknot Üçlemesi içinde yer alan Sincap209 adlı romanı 

kalpazanlık konusunu işleyen tek eserdir. Romanda olaylar 1966 yılında 

geçmektedir. İskender adlı bir şair gizlice yurtdışına çıkmaya çalışmaktadır. Metin 

ve Mustafa adlı iki MİT mensubu onu takip etmektedir.   

Romanın başlangıcında İskender’le ilişkisi olmayan Sincap, Iğdır’da uzun 

yıllar kaçakçılıktan büyük paralar kazanmış ve bunları karısına vermiştir. Karısı, 

tüm paraları 1940 yılında tedavüle çıkan yeni paralarla değiştirir. Ancak banknotlar 

tekrar değiştirilince Sincap’ın paraları da eskimiş olur. Karısı paraların yerini 

söylemeden ölünce Sincap sürekli onları arar. Zamanında bulamayınca tüm serveti 

yok olur. Aradan yıllar geçer. Sincap, zararını çıkarmak ve intikam almak için 

baldızı Süreyya’yı Merkez Bankası başkanının evinde işe sokarak yeni çıkacak 

banknotların kopyalarını edinir. Ankara’da tanıştığı İskender’in yardımıyla yeni 

paraları basarlar.  

MİT mensubu olan Mustafa onları yeni paralarla birlikte yakalar ama MİT’in 

kendini öldüreceğini anlayan Metin adlı diğer ajan Mustafa’yı vurur. İskender 

yurtdışına gider. Bu arada Sincap’ın baldızı Merkez Bankası başkanına âşık olup her 

şeyi anlatır. Onun isteği ile Sincap’a dokunulmaz ama paralar tekrar değiştirilir ve 

Sincap yeni bastığı paraları da harcayamaz.   

Sincap’ta iki farklı polisiye olay birleşerek yeni bir mecraya doğru akar. Bir 

yanda İskender’in kaçışı, diğer yanda da Sincap’ın yıllar süren paralarını geri 

kazanma hevesi romanda izlenmesi gereken iki olaydır. Sincap, suçun işlenmesi ile 

başlayan klasik polisiye eserlerden farklı olarak suçun işleniş sürecini geçmişe 

dönerek anlatır ve olaylar şimdiyi kapsayacak şekilde devam eder. Bu nedenle 

geçmişe dönük bir gizem söz konusu değildir. 

Romanda ilk olarak İskender’in hayatı anlatılır. İskender yasadışı amaçları 

olan bir şairdir. Bu nedenle sürekli saklanmaktadır. Bir süre sonra çevresindeki biri 

tarafından ihbar edilince yurt dışına gitmek için kaçmaya başlar. İskender’in 

hayatının geçmişten bugüne olan seyri, tüm roman boyunca, geriye dönüşlerle 

anlatılmaktadır. Bu nedenle ortada yeni işlenmiş bir suç yoktur.    

Sincap’ın hayatı ise romanın asıl polisiye kısmını oluşturmaktadır. Sincap, 

karısı yüzünden paralarını kaybettiğinden beri plan yapmış, baldızını da bu işe 

sokmuştur. Merkez Bankası’ndan intikam alabilmek için her türlü riski göz almıştır. 
                                                 
209 İsmail Güzelsoy, Sincap, Everest Yayınları, 2005. 
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Onun eylemleri daha sonra İskender’i de içine alarak devam eder. Böylece polisiye 

romanımızda örneği olmayan kalpazanlık olayı gerçekleşir.  

Romanda gerçek adı hiç anılmayan Sincap’ın kalpazanlık yaparken 

kullandığı yöntemler romanda ayrıntılı biçimde anlatılmaktadır. Para örneklerinin 

alınması, bunların çeşitli metal ve plastiklerle yeni kalıplarının basılması ve paranın 

çoğaltılması uzmanlık gerektirecek kadar ayrıntılı biçimde dile getirilmiştir. Polisiye 

edebiyatımızda birçok değişik meslek dalına dair bilgiler verilmekle birlikte, 

uzmanlık gerektiren alan sayısının az olduğu görülmektedir. İsmail Güzelsoy’un 

romanında ise tam bir uzmanlık gerektiren para basımı anlatılarak okuyucunun ilgisi 

çekilir. Okuyucu kalpazanlık olaylarını gündelik hayatında birçok defa duymuştur 

ancak bu suçun hangi ayrıntıları ihtiva ettiğini bilmez. Yazar, okuyucunun bu 

durumunu göz önünde bulundurarak, onun yabancısı olduğu bir suçun işleniş 

biçimini romanın başarısını sağlamak için kullanır. Söz konusu olan eser bir popüler 

roman olduğu için okuyucunun merakının arttırılması ve sonra da bu merakın 

tatmini önemlidir. Kalpazanlık gibi toplumun büyük kısmının yabancısı olduğu bir 

suç da bu merakı cezp edecek eylemlerdendir. Yazar, polisiye edebiyatta sıra dışı 

olan bir konuyu ele alarak eserin piyasada tutunmasını sağlamaya çalışmıştır.  

Romanın önemli bir yanı da gizemi çözecek bir polis ya da dedektifin 

olmayışıdır. Suç, romanın başından itibaren adım adım okuyucunun gözünün 

önünde şekillenir. Okuyucu dikkate alındığında alenen işlenen bu suçun 

aydınlatılması için bir dedektife ihtiyaç yoktur, suçlular zaten bellidir. Polisiye 

gerilimi sağlayan kalpazanlık girişimi tüm roman boyunca adım adım gelişir. Bu 

nedenle okuyucuya gizemi çözme konusunda hiç iş düşmez.  

c. Seri Cinayetler 

Yakın dönem polisiye edebiyatımızın dile getirdiği suç türlerinden sadece 

biri toplumsal yapıdan bağımsız biçimde ele alınmıştır. Bu suç türü, seri 

cinayetlerdir. Birçok polisiye romanda birden çok cinayet işleyen katil vardır. Ancak 

seri katillik bir başka suç türüdür. Seri katiller, çeşitli nedenlerle bir dizi cinayet 

işleyen katillerden faklıdır. Seri katil tek bir nedenle ve genellikle psikolojik 

sorunlarla cinayet işleyen kişidir. Seri katil, işlediği cinayetlerle kendini 

ispatlamaya, dünyayı kendi için daha yaşanabilir kılmaya çalışır. Cinayetler, 

psikolojik tatmin amaçlıdır. 1980 sonrası polisiye edebiyatımızda seri katiller de 

işlenmeye başlamıştır.  
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Bireyciliğin gelişkin olduğu, toplumsal ilişkilerin çözüldüğü toplumlarda seri 

cinayet vakalarının yoğunluğu dikkat çekmektedir. Toplumsal bir varlık olan 

insanın, toplumla ilişkilerinin sorunlu olması durumunda bireysel tatmin arayışları 

da hızlandırmakta, kimi zaman bu durum psikolojik sapmalarla kendini 

göstermektedir. Seri cinayetler bu toplumsal işleyişin sonuçlarından biri olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

Kaan Arslanoğlu seri katillerin genel özelliklerini şöyle aktarır: 

 

“En basitinden hepsi erkektir. … hemen hepsinin kişiliklerinde cinsel sorunlar, 

cinsel takıntılar baskın boyuttadır. Aşırı cinse arzu veya azalmış cinsel arzu, 

eşcinsellik ve veya kadın düşmanlığı çok yaygın görülmektedir. İşlenen suçlar da 

büyük ölçüde cinsel şiddetle birlikte görülen yoğun saldırganlık dürtüleri 

sonucundadır. Ölü seviciliği, yamyamlık nadir değildir. Bunların hemen hepsi 

büyük çoğunlukla zayıf kurbanlar seçerler.”210  

 

Yerli polisiye romanlarda görülen seri katiller de bu özelliklere uymaktadır. 

Çocuklukta yaşanmış cinsellikle bağlantılı sorunlar, kadınlara karşı genel sevgisizlik 

gibi durumlar seri katil kahramanlarda görülen özelliklerdir. Polisiye romanlarda 

seri katil profilinin bu kadar isabetli çizilmesi yazarların konu hakkında araştırma 

yaptıklarının da göstergesidir.   

Türkiye’de hemen her türden cinayet işlenmektedir. Ancak seri katil 

cinayetleri yok denecek kadar azdır. Toplumsal ilişkilerin sıkı oluşu, maddi 

anlamdaki her türlü soruna rağmen bireyin seri cinayet türünden bir psikolojik 

sapkınlığa sürüklenmesine engel olmaktadır. Bu nedenle seri katillerin polisiye 

edebiyatımızda görülmeye başlaması toplumsal bir durumun yansımasından 

kaynaklanmamaktadır. Seri cinayet romanları daha çok Batılı polisiye edebiyat 

ürünleri göz önünde bulundurularak, tamamen kurgusal bir ortamda 

canlandırılmıştır. Gerçek hayatta örnekleri az olan seri cinayetlerin polisiye 

edebiyatta görülmesinin bir başka nedeni de seri cinayetlerin diğerlerine göre daha 

yoğun bir gerilim içermesidir.  Peşpeşe işlenen cinayetler, bir türlü yakalanamayan 

seri katiller polisiye gerilimi arttıran kurgulardır.   

                                                 
210 Kaan Arslanoğlu, “Seri Katilin Kişiliği”, Fikret Topallı (haz.), Seri Katiller, İstanbul, İthaki Yay.,  

2008, içinde, s. 23.   
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1980 sonrası polisiyelerinde Osman Aysu, Mehmet Murat Somer ve Çağan 

Dikenelli’nin romanlarında seri cinayetlerin ele alındığı görülmektedir. Osman 

Aysu’nun, Bıçak Sırtı adlı romanında ele aldığı Nizam adlı seri katilin öyküsü 15 

yaşındayken başlar. Nizam bu yaşta iken, annesi, babası tarafından dövülerek 

öldürülmüştür. Nizam da intikam almak için babasını öldürmüş ve ikisini de 

bodruma gömmüştür. Aradan yıllar geçtikten sonra da Nizam içindeki bu 

sevgisizliği, ebeveynlerine karşı hissettiği açlığı seri cinayetlerle gidermeye çalışır. 

Dünyaya karşı nefretini suçsuz, hiç tanımadığı insanlardan çıkarır.  

Mehmet Murat Somer’in Peruklu Cinayetler romanında ise bu sefer bir 

kadın seri katil ortaya çıkar. Yukarıda da anlatıldığı gibi Aydan Altan kocasının 

eşcinsel eğilimi sonucu öldürülmesinden sonra seri cinayetlere başlar. Bu yolla 

geçmişten intikam almaya çalışır.  

Çağan Dikenelli’nin Kör Fahişe Bıçağı’nda seri katil bir polis memurudur. 

Fuhuş yapan ve Ahlak Masası’na ilk defa kaydı yapılan kızları hedef seçmektedir. 

Peşpeşe gelen cinayetlerin bu ortak özelliğini keşfeden Melek Teyze katil polis 

memuru Ahmet’in yakalanmasını sağlar. Ancak romanda polis memuru Ahmet’in 

neden cinayet işlediği, bu eylemlerin psikolojik bir nedeni olup olmadığı belirtilmez.  

d. Diğer Suçlar 

Toplumsal değerlerden kaynaklanan suçlar polisiye edebiyatımızda fazla yer 

almamaktadır. Sözgelimi, namus cinayetleri, zorla evlilik, boşanma isteği gibi 

nedenlerle işlenen suçlar polisiye edebiyatımızın ele almadığı konulardan 

bazılarıdır. Toplumsal değerlerden kaynaklanan suçun en iyi örneği Emrah 

Serbes’in Her Temas İz Bırakır adlı romanıdır. Burada işlenen cinayetin nedeni 

Doğu kökenli bir aşiret reisinin, kızının ilişkilerini namus meselesi olarak 

görmesidir.  

Mehmet Murat Somer’in Peygamber Cinayetleri, dinin de içinde olduğu 

toplumsal değerlere dayanmaktadır. Eserde, muhafazakâr bir ailenin üyesi ve 

yanından çalışan elemanı, peygamber isimleri olan travestileri öldürmektedirler.  

Bireysel intikam isteği, romanlarda en çok ele alınan suç türüdür. Son 

Hafriyat, Amsterdam’ın Gülü, Gülden Kale Düştü gibi romanların yanında, 

Esmahan Aykol, Nihan Taştekin, Piraye Şengel gibi yazarlar eserlerinde bireysel 

intikamı işlerler.  
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 Yakın dönem polisiyelerinin ele aldığı suçluların profili incelendiğinde 

hemen her türden insanın yer aldığı görülmektedir. Suçlular çoğunlukla bireysel 

olarak cinayet işlerken, Hakan Karahan’ın eserlerindeki gibi uluslar arası sermaye 

gruplarının desteğindeki çeteler ve Yürek Söken Cinayetleri’ndeki organ mafyası 

gibi organize suç örgütleri de romanlarda yer alır. Bu durum polisiye edebiyatın, 

güncel hayattaki suç dünyasını yakından takip ettiğini göstermektedir. Polisiye 

edebiyat hayali bir suç dünyasını değil, gerçek yaşamı anlatmaktadır. Polisiye 

edebiyatın satır aralarının okunmasıyla, içinde yaşanılan toplumsal yapıya dair 

sosyolojik veriler elde edilebilmesi mümkündür.   

5. Polisiye Edebiyatta Yeni Yaklaşımlar ve Konular 

a. Postmodern Polisiye Romanlar 

1980 sonrası polisiye edebiyatın yeniliklerinden biri de klasik polisiyenin 

dışında kalan türden polisiye eserlerin verilmesidir. 1960’lı yıllardan itibaren 

Batı’daki düşünce ve sanat dünyasını etkisi altına alan postmodernizm akımı 

popüler kültür ürünlerine de yansımıştır. Edebiyatın bir oyun olarak görülmesi ve 

yazarın da bu oyuna dâhil olması sonucu, roman sanatı, dünyayı anlatmak 

kaygısından uzaklaşmış, yazarlar ve “tüketiciler” için eğlence aracına dönüşmüştür. 

Polisiye edebiyat da bu anlayıştan etkilenmiş, kimi yazarlar polisiye romanları 

geleneksel biçimden farklı ele almışlardır. Türk edebiyatında da Batı’daki bu 

anlayışın etkileri hissedilmiştir. Polisiye edebiyat ürünleri suç-dedektif-çözüm 

formülüne bağlı kalmakla birlikte yeni unsurları devreye sokmuştur. Bu durumun 

bir sonucu olarak postmodern edebiyat anlayışının hâkim olduğu eserler kaleme 

alınmıştır.  

Postmodern polisiye olarak adlandırılabilecek olan yeni polisiye türünün 

yakın dönem edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri Pınar Kür’dür. Pınar 

Kür, Bir Cinayet Romanı ve Cinayet Fakültesi adlı eserlerinde üst-kurmaca 

yöntemini kullanarak polisiye edebiyatı postmodern yöntemlerle yeniden ele 

almıştır.    

Bir Cinayet Romanı’nın211 ilk bölümlerinde roman kadrosunun nasıl 

oluşturulduğu anlatılır. Roman birden fazla anlatıcıya sahiptir. Romanı, tüm 

karakterler beraberce yazmaktadır. Roman kahramanı olan Akın adlı yazar da 

                                                 
211 Pınar Kür, Bir Cinayet Romanı, İstanbul, Can Yayınları, 1989, bs.2. 
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kahramanlardan biridir. Diğer polisiyelerden farklı olarak dedektifin (burada Emin 

Köklü) delilleri nasıl değerlendirdiği adım adım açıklanmaktadır. Klasik polisiyede 

ise deliller ortaya konmakta, bunlar arasındaki bağlantılar romanın sonunda 

anlatılmaktadır.  

Romandaki kahramanlardan biri olan Akın Erkan adlı kadın yazar, 

Matematik hocası olan Emin Köklü’den yeni yazacağı romana katılmasını ister. 

Anlattığına göre romanda bir cinayet işlenecek ve Emin Köklü de bunu çözecektir. 

Daha sonra, Akın Erkan, Levent Caner’in roman kişiliği olmasını sağlar. Yıldız adlı 

kadın da yazarın isteği ile romana katılır ve Levent’le arasında bir ilişki başlar.  

Levent bir otel odasında, küvet içinde ölü olarak bulunur.  Onunla bağlantılı 

olan Yeşim adlı kadın Muğla’da öldürülür. Ayrıca Levent’in ölümüne dair bazı 

ipuçlarına sahip olan Amerikalı turist bir kız da silahla öldürülür. Yıldız ise 

saklandığı yerde yakalanır ve bavulunda Amerikalı kızı öldüren silah bulunur.  

Emin Köklü tüm delilleri değerlendirir ve Akın Erkan’ı katil olmakla suçlar. 

Akın gerçeği itiraf eder. Levent, ilk gençlik yıllarında arkadaşları ile beraber Akın’a 

tecavüz etmiştir. Akın, yıllarca bu olayın intikamını almak için beklemiş ve sonunda 

Levent’i öldürmüştür. Yeşim ve Amerikalı kızı da tanık olabileceklerinden korkarak 

ortadan kaldırmıştır. Emin bu olayları dinledikten sonra, yazara, kendisiyle 

evlenmek kaydıyla onu ele vermeyeceğini söyler. Akın teklifi kabul eder. Böylece 

roman, yazarın yani Akın’ın değil, Emin’in istediği biçimde biter. 

Bir Cinayet Romanı’nın en çok öne çıkan tarafı roman içinde roman 

yazılmasıdır. Üst-kurmaca adı verilen bu teknikle, roman içinde bir kahraman olan 

Akın Erkan’ın bir roman yazması konu edilir. Akın bunun için kahramanlarından 

günlük tutmalarını ister. Okuduğumuz roman ve aynı zamanda romanın içindeki 

diğer roman bu günlüklerden oluşmaktadır. Dolayısı ile Akın hem bir roman 

kahramanı hem de bir yazardır. Ancak okuyucu, dışarıda bir yazar daha olduğunun 

farkındadır. Romanı sözde o yazmaktadır ancak Emin Köklü’nün zekâsı işlerin 

istediği gibi gitmesini engeller. Yazar-Akın tüm kişilikleri kullanarak Levent’ten 

intikam almak isterken Emin onun bu planını bozar. Roman ilerlerken Akın’ın 

kontrolü elinden kaçırdığı ve Emin’in değerlendirmelerinin öne çıktığı görülür. Bu 

haliyle “yazar” geleneksel, otoriter, her istediğini yapan bir kişilikten çıkar ve 

sıradan bir suçlu olur. Ayrıca roman, yazarın sözleriyle değil, karakterlerin 

günlükleri ve kendilerine dair anlattıklarıyla ilerlediği için geleneksel yazarlık 

anlayışı da kırılmıştır. Yazar-Akın kimi yerlerde yazılan romana müdahale etmek 
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ister ama başarılı olamaz. Örneğin Levent’in hangi kadınlarla aşk yaşayacağını 

belirleme isteği geri çevrilir. Yazar kendi kimliğini bile yeterince ifade edemeyecek 

bir duruma düşer.  

 

“… Bir Cinayet Romanı, anlatıyı konu edinmesiyle; kurmaca ile gerçeklik 

arasında kurduğu oyunlarla; postmodern romanlara özgü “çok sonuçlu” ya da 

“sonuçsuz” bitişiyle; yazarla tartışan, rollerine itiraz eden, romanı ele geçirerek 

yazarın kendisini roman kişisine dönüştürmek isteyen karakterleriyle, Pınar Kür’ün 

romancılığında, postmodern doğrultuda yeni bir aşamadır.”212  

 

Bir Cinayet Romanı daha önce polisiye romanda denenmemiş olan bir 

tekniği kullanarak bu türün kalıplarını yıkmayı amaçlamıştır. Böylelikle okurun 

gerçek ve kurmaca arasında gidip gelmesini, kimi zaman bu konuda karmaşa 

yaşamasını ve metni sorgulamasını amaçlamıştır.  

Pınar Kür’ün, Cinayet Fakültesi213 adlı eseri de benzer biçimde ele 

alınmıştır. Burada romanın anlatıcısı artık sadece Emin Köklü’dür. Emin Köklü 

üniversiteden emekliliğini istemiştir. Karısı ile yaptıkları bir tartışmada karısı 

yalıdan denize düşmüş ve kaybolmuştur. Emin de bir Ege kasabasına yerleşmiştir. 

Komiser Haydar Bilir de, büyük bir tesadüf eseri olarak, emekliliğini aynı kasabada 

bir sitede geçirmektedir. Onunla karşılaşıp gazetelerdeki cinayetleri konuşurlar.  

Emin Köklü’nün eski bir öğrencisi olan Narin Hanım da kasabaya gelir ve 

Emin’le karşılaşır, ikili birbirinden hoşlanır.  

Bu sırada bir vakıf üniversitesinde üç kişi öldürülür. İlki, aşırı dozda 

uyuşturucu alan Serdar adlı öğrenci, ikincisi, bıçaklanan Muharrem Şafak adlı bir 

temizlikçi, sonuncu ise bir öğretim görevlisidir. Öğretim görevlisi Narin Hanım’ın 

yeğeni 23 yaşındaki Melek Tucker’dır. Bu sebeple İstanbul’a gelip olayı araştırmaya 

başlarlar. Emin’e üniversitede Sezen Hanım adındaki eski sekreterin odası verilir. 

Sezen Hanım uzun süredir ortadan kaybolmuştur.  

Emin Köklü ve Haydar Bilir araştırmaya başladıkları günlerde Prof. Engin 

Gürkan da öldürülür.  

Emin, bu araştırmaları yaparken Narin’le kaldığı eve dönünce onu yatakta 

bir kadınla yakalar. Bu kadın onun kayıp olan yazar karısıdır. Hem karısının yaşıyor 

                                                 
212 Berna Moran, “Bir Cinayet Romanı ve Postmodern Polisiye, Çağdaş Türk Dili Dergisi, Cilt IV,  

Kasım/Aralık 1991, Sayı: 45-46, s. 452.  
213 Pınar Kür, Cinayet Fakültesi, İstanbul, Everest Yay., 2006, bs.2. 
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oluşu hem de Narin’le yatakta yakalaması karşısında şoke olur. Konuştuklarında, 

Narin’i karşısına yazarın çıkardığını, Sezen adındaki ortadan kaybolan kadının da 

aslında yazar olduğunu öğrenir. Yazar ona gerçekleri tüm cinayetlerin nedenlerini 

anlatır. Emin öğrendikleri karşısında kendini kaybeder, yazarın birçok ölümden 

sorumlu olduğunu söyleyerek üzerine saldırır. Yazarı öldürmek istemektedir. 

Roman son bulur. 

Pınar Kür’ün her iki romanında da yazarın oynadığı sürpriz rol öne 

çıkmaktadır. İlk romanda çeşitli biçimlerde rol alan yazar, ikincisinde, kontrolün 

Emin’de olduğunu sandığımız romanın sonunda ortaya çıkarak kendine ait olan 

otoriteyi ele geçirmek ister. Aslında roman boyunca işlenen cinayetler bunu 

başardığının göstergesidir. Ancak Emin Köklü bunu bir türlü kabul edemez ve onu 

ortadan kaldırarak bu duruma son vermeyi dener. Bu haliyle her iki polisiye romanı 

da yazar otoritesi ile eserdeki kişiliklerin çatışması bağlamında okumak 

mümkündür.  

Postmodern polisiye yazarlarına bir başka örnek Şebnem Şenyener’dir. Bir 

Türk Casusunun Mektupları ve Dansözün Ölümü adlı romanlarında klasik polisiye 

anlatımının dışına çıkan yazar olayları işleyiş biçimiyle de diğerlerinden ayrılır.  

Bir Türk Casusunun Mektupları214, bir casusun hikâyesini anlatmakla birlikte 

aslında polisiye bir romandır. Casus öykülerinin belirleyici özelliği olan devletler 

arasındaki istihbarat savaşları bu eserde görülmez. Olaylar 17. yüzyılda Osmanlı 

için casusluk yapan Arap Mahmut’un mektuplarının 2001 yılında ortaya çıkış ve 

çalınma öyküsü üzerine kuruludur.  

Arap Mahmut adlı bir devşirme 17. yüzyılda, Osmanlı için, Paris’te elli 

yıldan fazla casusluk yapmış, daha sonra İstanbul’a çağırılarak dönüş yolunda idam 

edilmiştir. Casusun o tarihlerde yazdığı 43 adet mektup 2001 yılında New York’ta 

müzayedede satışa çıkarılır.  

Anlatıcı-casus müzayede evinde çalışan İnes’in babası Stanislav Sebastian’a 

kızının Prof. Armand tarafından iğfal edildiğini söyler. Nihayet müzayede 

başladığında Stanislav Sebastian bir anda ortaya çıkıp Prof. Armand’ı bıçaklar. 

Armand hafif şekilde yaralanır. Kargaşa sırasında mektuplar ortadan kaybolur.  

Muzaffer mektupları anlatıcı-casusun çaldığını anlar. Anlatıcı- casus 

hırsızlığı gizlemek için durumu anlamış olan Muzaffer’i öldürür.  
                                                 
214 Şebnem Şenyener, Bir Türk Casusunun Mektupları, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001. 
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Bu hikâye aktarılırken, orijinal mektuplarda geçen bir kelimenin ortasında 

roman biter.  

Klasik polisiye romanlarda suçun işlenmesinin ardından ipuçları yardımıyla 

suçluyu yakalama amacı temel hareket unsuru iken Bir Türk Casusunun 

Mektupları’nda polisiye vaka kimi zaman geri plana itilmiştir. Aşka ve inanca dair 

geniş bölümler ayrılmış, ayrıca polisiyenin heyecan ve merak uyandıran etkileri yok 

edilmiştir.  

Romanda en dikkat çeken unsur ise casus olarak mektupların peşine düşen 

anlatıcının gizemli kimliğidir. Roman ilerledikçe bu kişinin yüzyıllar önce öldürülen 

Arap Mahmut olduğu kanısı gelişir. Arap Mahmut adeta yüzyıllar sonra geri dönüp 

suçsuzluğunun delili olan mektupların peşine düşmüştür. Roman kahramanları 

postmodernist düşünceye uygun olarak belirgin kimliklerden uzak dururlar. 

Modernizmde her türlü inanç, etnik ve dini kimlikler katı bir şekilde 

sınıflandırılırlarken postmodernizm kimliklerin karmaşık yapısını ve birbirleriyle 

ilintilerini öne çıkarmaktadır. Bu nedenle postmodern eserlerde katı mantığa dayalı 

kuralların ihlal edildiği görülmektedir. Bir Türk Casusunun Mektupları’nda da Arap 

Mahmut’un geçmişte yaşadığı bilinir ancak bugünkü casusun kim olduğu belirsizdir. 

İkisinin arasındaki dile ve hayat öyküsüne dair paralellikler bugünkü casusun 

kimliğini muğlâk hale getirmektedir. Eser boyunca verilen ipuçları Arap Mahmut’un 

tarihi aşıp bugüne gelerek suçsuzluğuna dair belgeleri ele geçirmeye çalıştığı 

duygusunu uyandırır.   

Bugünkü casusun konuşmaları da kimlik karmaşasını destekler niteliktedir.  

 

“İşte zavallı Arap’ın eli mahkûm içine düştüğü durum bu iki gözüm. Mektupları 

Defoe gâvuru yazmış olsa idi yazarın adı mühim, hem de isimsiz yazdığı halde ve 

bizzat isimsiz yazdığı için mühim olur. Arap Mahmut yazınca yazarın adının 

ehemmiyeti kalmaz. Hey gidi yedi sürgün hey! Ah gidi zalim dünya! Kim demiş 

yazar etrafa emirler yağdıran, ölüme karşı çıkan ve Allah’tan korkusu olmayan, 

şerli bir zebanidir diye? Giotto’dan duyduğumuz gibi yazar, esamesi bile 

okunmayan, yazdıkça yazdıkları içinde kaybolup giden ve sonunda kendisi değil de 

yazdığı saman kâğıdı ile mürekkep arasında sıkışan hikâyesinden ibaret kalan 

biçare bir zıll-i hayaldir.”215  

                                                 
215 Şebnem Şenyener, Bir Türk Casusunun Mektupları, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s. 91.  
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Casus, ne eskiye ne de yeniye ait olan karmaşık bir dil kullanır. Kimi 

kelimeler artık kullanılmamaktadır. Tarihler arasında gidip gelir, eski ve yeni 

metinler iç içe geçer ve bol miktarda kelime oyunu yapılır. Dil ve tarihe dair yapılan 

bu oyunlar Arap Mahmut ile bugünkü casus arasında bir kimlik geçişkenliği 

olduğunu göstermektedir. Yazar bu karmaşadan yararlanarak aslında casusun 

kimliğinin önemli olmadığını göstermeye çalışır. Kesin kimlikler modernizme ait 

kalıplardır. Postmodern olan kimliklerin belirsizliğini hatta kimlik karmaşasını öne 

çıkarmaktadır. Bu yolla romanın anlamı, gönderme yaptığı kaynaklar çoğaltılmaya 

çalışılır. Okuyucu ise, temel kişilik olan casusu farklı kültürel ve tarihsel koşullarda 

aynı anda değerlendirmek zorunda kalır.    

Romanın bitişi de geleneksel eserlerden farklıdır. Mektuplar çalındıktan ve 

Muzaffer öldürüldükten sonra roman kelime ortasında biter. Tüm bu özellikleri ile 

sözü geçen eser sadece polisiye türüne değil genel anlamda tüm roman biçimlerine 

yabancıdır. Olayların kesinlikten uzak olduğu roman, kasıtlı olarak modernist 

gerçekçi kesinlikten uzak tutulmuştur. Eserin dilinden, anlattığı öykünün içeriğine, 

zamanın kavranışından temel kişiliğin sunumuna kadar her şey geleneksel roman 

anlayışına aykırıdır.  

 Şebnem Şenyener’in New York’ta geçen diğer romanı ise Dansözün 

Ölümü’dür216. Roman bir gösteri sonrasında ölen bir dansözün ardında bıraktığı 

gizem üzerine kuruludur. Osmanlı diplomatı Halil Bey için Gustave Courbet 

tarafından yapılan “Dünyanın Kökeni” adlı tablo New York’ta müzede sergilenmeye 

başlar. Sergi büyük yankı uyandırır. Serginin açılış gecesi Mu adlı dünyaca ünlü bir 

dansöz meşhur “7 Tül” dansını yapar. Gösteriden sonra ölü bulunur. Cesedi, 

sergilenen tablodaki biçimde durmaktadır. Ölüm sebebi bilinmemektedir. Dedektif 

Simontaut olayı inceler. Kitap, açılış kısmından sonra şüphelilerin sorgularıyla 

devam eder. Sonuçta Psikiyatr Jacques Homunculi’nin Mu’ya delicesine aşık olduğu 

anlaşılır. Ancak Mu, Hircan’la ilişki yaşayınca Homunculi bunu kıskanmıştır. Mu 

ondan uyku ilacı isteyince doktor dozu yüksek yazar. Mu’nun intihar etmek 

istediğini bilmektedir. Bu sırada Hircan da ölü bulunur. Onun da ölüm sebebi 

anlaşılamaz. Bıraktığı mektupta Mu ile sürekli birbirlerini öldürmek üzerine 

konuştuklarını anlatır. Hircan, Mu’yu onun bilgisi dâhilinde öldürmüştür.  

                                                 
216 Şebnem Şenyener, Dansözün Ölümü, İstanbul, Can Yayınları, 2006. 



 378 

Roman girişteki kısa bölümden sonra dedektifin ve en geniş biçimde de 

şüphelilerin sözleriyle ilerler. Her bölümünde farklı bir şüpheli, olay hakkındaki 

bilgilerini aktarır. Hiçbir bölümde şüphelilere sorulan sorular yer almaz. Okuyucu 

sorunun ne olduğunu şüphelinin konuşmalarından anlar.   

Dansözün Ölümü de, geleneksel polisiyelerden farklı olarak, hiçbir delil 

ortaya koymaz. Ayrıca olaylara ve kişilere dair çok fazla ayrıntı verilerek 

okuyucunun konuyu izlemesi engellenir. Örneğin soruşturma sırasında Mu’nun stili 

ve göbek dansı hakkında sayfalarca bilgi yer alır. 

Hiçbir gerilime dayanmayan, anlatımı itibariyle de anlaşılması oldukça zor 

bir eser olan Dansözün Ölümü’nün polisiye türüne ciddi bir katkısı yoktur. Bununla 

birlikte yeni anlatım biçimlerinin denenmesi anlamında önemlidir.  

Şebnem Şenyener’in her iki romanı da farklı anlatımlarıyla dikkat çeker ve 

bu noktada diğer polisiyelerden ayrılırlar. Klasik polisiyenin geleneksel kesinliği 

yerine postmodern bir muğlâklığı ikame ederler. Bu yanlarıyla polisiyenin yeniden 

ele alındığı, başka bir bakışla değerlendirildiği eserlerdir. Ancak deneysel yanı öne 

çıkan bu eserlerin ortaya koyduğu tarz, en azından şimdilik, polisiye türü içerisinde 

başarı kazanmaktan uzak görünmektedir.  

b. Para-Psikolojik Polisiye Romanlar 

Polisiye edebiyat yazarları “yeniyi” yazmak isterken, içlerinden bazıları, 

bilinen dünyadan uzaklaşmayı da bir yöntem olarak denemişlerdir. Sıradan 

insanların gerçek kabul ettikleri dünyanın ötesine geçerek para-psikolojik dünyayı 

da polisiye edebiyatın kullandığı bir alan haline getirmeye çalışmışlardır. Gündelik 

hayatın bazı sırlarını, gizemli bir dünyanın verileri ile açıklama yoluna giden bu 

yazarlar, polisiyenin heyecanına, bilinmeyene dair duyulan korkuyu da eklemiş 

olurlar. Psişik güçlerin bilinen dünyaya müdahalesinin sonucu ortaya çıkan polisiye 

vakalar bu eserlerde yine psişik yöntemlerle çözülmeye çalışılır. Geleneksel 

soruşturma tekniklerinin yetersiz kaldığı ve gizemli bir dünyadan yardım alındığı bu 

eserlerde dedektifin rolü belirli bir yere kadardır. Sonuç çoğunlukla psişik güçlerin 

lehinedir.  

Hakan Yel’in Lokanta217 adlı eseri bu türden polisiye edebiyatın yerli 

örneklerindendir. Romanda bir dizi cinayet işlenir ancak bunların sorumlusunu 

                                                 
217 Hakan Yel, Lokanta, İstanbul, Altın Kitaplar, 2006. 
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araştıranlar bir türlü katili yakalayamaz. Ele geçirdikleri kişiler ise aslında suçlu 

değil çeşitli biçimlerde olaylara karışmış kurbanlardır.  

Harvey J. Irwin para-psikolojiyi geleneksel bilimsel yöntemlerin dışına çıkan 

ve kendine göre bilimsel olan bir çalışma olarak tanımlar. Irwin’e göre para-

psikolojik görünümler geleneksel bilimler için bilinmeyen ya da tanımlanamayan 

alanlardır218. Hakan Yel toplumda yaygın biçimde inanılan ancak bilimsel olarak 

ispatlanamayan bu alanlardan faydalanarak örneği olmayan bir polisiye roman 

yazmıştır.   

Lokanta, dehşet veren bir cinayet sahnesi ile başlar. İlk sahnede aşçı 

kılığındaki bir adam, sandalyede eli kolu bağlı ve ağzı bantlı olarak oturan 50 

yaşlarında bir başka kişiye işkence etmektedir. Aşçı işkence sonrası elindeki bıçakla 

adamın kafasını keser.  

Cinayet masasında polis olan Ali’nin eşi Fazilet ara sıra nöbetler geçirmekte 

ve gizemli mesajlar dile getirmektedir. Ali, bu mesajların, çeşitli cinayetlere dair 

ipuçları içerdiğini fark eder.  Bu arada ülkenin değişik yerlerinde vahşice cinayetler 

art arda işlenmektedir.  

Romanın diğer temel kişiliği olan Kuzey Aral ise Nişantaşı’nda bir lokanta 

işletmektedir. Gizemli güçleri ile çevresindekilerin dikkatini çekmektedir.  

Çok sayıda cinayetin ardı ardına işlenmesi ve polisin bunları çözmede 

yetersiz kalması Yurtiçi İstihbarat Teşkilatı’nı (YİT) harekete geçirir. Bahri 

Çanakkaleli, burada çalışmaktadır.  

Bu sırada Ali’nin karısı Fazilet ve kızı Pelin eve giren birileri tarafından 

tecavüz edilip vahşice öldürülürler. Ali intikam alabilmek için cinayetleri önceden 

bilmenin yollarını araştırır. Alternatif tıpçı Osman Bey’den aldığı bilgilerle 

bileklerini keser ve acıyı hisseder. Böylece Kuzey ile bağlantıya geçer. Kuzey, 

Ali’ye gizemli varlıklardan bahseder. “O” diye andığı varlığı izleyerek Fazilet ve 

Pelin’i öldüren adamların evine girerler. Adamlar hiçbir şey yapamaz ve sadece 

izlerler. Kuzey neşter ve elektrikli testere ile iki adamın da kollarını, bacaklarını ve 

cinsel organlarını keser. Kan kaybını durdurmak için önlemler alarak adamların 

ölmesine engeller. Onların bu acı ile yaşamasını sağlamak ister.  

Bahri Çanakkaleli organları parçalanan adamları ve diğer olayları öğrenince 

Ali ve Kuzey’in birlikte cinayetleri işlediğini düşünür. Ali’nin evine gider. Ali 

                                                 
218 Harvey J. Irwin, An Introduction to Parapsychology, North Carolina, McFarland &Company,  

2007, bs. 4.,  s. 1.   
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meyve soymak için bıçağı eline alınca Bahri silah çekip Ali’yi öldürür. Olay 

esnasında eve gelen Ali’nin arkadaşı Muzaffer’in Bahri’yi öldürmesiyle roman sona 

erer.  

Hakan Yel’in eseri dünya dışı varlıkları ele almasıyla geleneksel polisiyenin 

kalıplarını kırar. Polisiyenin iki yüz yıllık tarihinin büyük kısmı pozitivist düşünceye 

bağlılığı ifade ederken, 1960’lardan sonra bu düşünce yapısının gevşemesiyle 

birlikte yazarlar alternatif yollar aramaya başlamıştır. Bilimsel yöntemlerle suçu 

aydınlatmaya çalışan polisiye edebiyat hem bu konuda hem de suçun doğasına 

yönelik olarak çalışma alanını genişletmeye çalışmış, gizemli varlıkların dünyası 

polisiyenin bu arayışının bir sonucu olarak keşfedilmiştir. Daha öncesinde birçok 

edebi türde çeşitli biçimlerde işlenmiş olan gizemli dünyalar polisiye edebiyat için 

de yeni kapıların açılmasını sağlamıştır. Bu sayede artık bir polisiye yazarı kendini 

somut gerçeklikle sınırlamak yerine para-psikolojinin neredeyse sonsuz denebilecek 

dünyasını kullanmaya başlamıştır.  

Kimi okurlarca fazla kanlı ve vahşice bulunabilecek sahneler yazmasına 

karşın Hakan Yel dünyada oluşan bu rüzgârın Türkiye’deki temsilcisi 

konumundadır. Siyasal kurgu türüne giren Sultan’a Dokunmak romanında da benzer 

bir konuyu işleyen yazar, edebiyatımızda bu yöndeki bir boşluğu doldurmaktadır. 

Daha önemli bir nokta ise özelde polisiye türünün ve genelde tüm popüler edebiyat 

ürünlerinin yerli kültüre yabancılıklarının kırılabileceği bir yaklaşımın ortaya 

konulma ihtimalinin artmasıdır. Türk kültürü binlerce yıllık geçmişiyle, farklı 

kültürlerden aldığı unsurlarla gizemli dünyalar hakkında yoğun bir birikime sahiptir. 

Büyü, cin, fal, muska gibi psişik güçlerin devreye girdiğine inanılan alanlar bu 

türden edebi çalışmalar için çok zengin bir kaynak sunmaktadır. Hakan Yel şu an 

için bu türün tek temsilcisi gibi görünmekle beraber ilerleyen zamanla birlikte edebi 

türlerin gelişimine paralel olarak bu tekliğin kırılacağı tahmin edilebilir. Polisiye 

edebiyatın son otuz yıldaki hızlı gelişimi de bunu göstermektedir.  

  

 *** 

Türk edebiyatında polisiye yazarlığı yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu 

nedenle polisiye romanların sayısı hem çoktur hem de içerik olarak zengindir.  

Polisiye edebiyatın en önemli kişilikleri dedektiflerdir. Dedektiflerin 

kişilikleri ve olaylara bakış tarzları romanın tamamını etkilemekte bu etki 

okuyucuya da geçmektedir. Yakın dönem polisiye edebiyatımızda hemen her türden 
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insanın dedektif rolü aldığı görülmektedir. Meslekler söz konusu olduğunda 

gazeteciler sıklıkla dedektif olmaktadır. Osman Aysu, Ahmet Ümit, Nihan Taştekin 

gibi yazarların eserlerinde gazeteciler, görevlerinin onları sürüklemesi nedeniyle, 

dedektiflik yapmaktadırlar. Gazetecilerin yanında sıradan insanlar da tesadüfî 

olaylar nedeniyle dedektifliğe soyunmuşlardır. Mehmet Murat Somer ve Armağan 

Tunaboylu’nun romanlarında bu türden dedektiflere rastlanmaktadır.  

Amatör dedektifler ise bu işi daha çok zevk için ya da zorunluluktan 

yapmaktadırlar. Mehmet Murat Somer’in travesti dedektifi Burçak bunların 

içerisinde en ilginç kişiliklerden biridir. Burçak tiplemesinin başarısı romanın çok 

sayıda yeni macera ile devam etmesini sağlamıştır. Çağan Dikenelli’nin Melek 

Teyze’si, bir ev kadınının polisiye olayları araştırmasının eğlenceli sonuçlarını 

sergiler. Esmahan Aykol’un kitapçı dedektifi Kati, olaylara Melek Teyze’den daha 

analitik yaklaşmaktadır.  

Polisiye romanlarda dedektifliğin profesyonel biçimde icrasına sıkça 

rastlanır. Profesyonel dedektifler, Celil Oker, Hakan Karahan, Sadık Yemni, Piraye 

Şengel gibi yazarlar tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Celil Oker’in Remzi Ünal adlı 

profesyonel dedektifi polisiye türüne modern bir anlayış getirmiş, ülkemizde yeni 

olan bu mesleğin, okuyucu gözündeki, en önemli temsilcilerinden olmuştur. 

Polisiye edebiyatımızda polis prosedürleri türü oldukça geri kalmıştır. Polis 

teşkilatının suçu aydınlatması sırasında yaşadıklarının anlatıldığı bu türde eser veren 

tek yazar Emrah Serbes’tir. Emrah Serbes ilk denemeleri olmasına rağmen oldukça 

başarılı bir polisiye yazarı olduğunu kanıtlamıştır. Yarattığı Behzat Ç. adlı komiser 

tiplemesi tüm polisiye edebiyatı kahramanları içerisinde en canlı kişiliklerden 

biridir.  

Batılı polisiye edebiyatın ilk dönemlerinde şiddet unsuru yok denecek kadar 

azken yirminci yüzyılda bu durum değişmiş ve polisiye edebiyat, şiddeti yoğun 

biçimde kullanmaya başlamıştır. Hakan Karahan’ın eserleri şiddetin birçok macera 

eşliğinde sunulduğu az sayıda örnekten biridir. Hakan Karahan’ın eserlerinde anlık 

biçimde gelişen şiddet eylemleri sıkça tekrarlanmaktadır.  

Türkiye’de polisiye edebiyatın büyük bir çoğunluğu İstanbul’da işlenen 

suçları anlatmaktadır. 1980 sonrasında, az sayıda da olsa, İstanbul dışındaki şehirler 

polisiye eserlerin asıl mekânları olmuştur.  Emrah Serbes ve Ahmet Karcılılar 

polisiye eserlerinde İstanbul dışına çıkan ender yazarlardandır. 



 382 

Polisiye romanın en önemli unsurlarından biri suçtur. Polisiye 

edebiyatımızda en çok ele alınan suç türü cinayettir. Yazılan eserlerin büyük 

çoğunluğu işlenen bir veya birkaç cinayet sonrasında gelişen olayları anlatır. 

Polisiye romanlarda çok sayıda cinayet işlense de bunlar genellikle birbiri ile ilişkisi 

olmayan ya da psikolojik bir sorundan kaynaklanmayan cinayetlerdir. Psikopat 

kişiliklerin işlediği seri cinayetler de polisiye edebiyatımızın ele aldığı suç 

türlerindendir.  

Diğer suç türleri ise yok denecek kadar az konu alınmıştır. İsmail 

Güzelsoy’un Sincap adlı romanı kalpazanlık konusunu ele alması bakımından 

önemli bir örnektir.  

Ülkemizde sıkça işlenen ideolojik suçlar ise polisiye edebiyatımızda çok az 

yer almıştır. Ahmet Ümit’in Kar Kokusu adlı romanı ideolojik nedenlerle işlenen bir 

suçu ele almaktadır.  

Postmodernizmin ülkemizde daha çok tanınmaya başlaması ile birlikte 

geleneksel edebiyat kalıplarının dışına çıkan çok sayıda eser yazılmıştır. Polisiye 

roman da aynı etkiye maruz kalmış, Pınar Kür ve Şebnem Şenyener eserlerinde suçu 

klasik mantık ilkelerinin dışında ele almışlardır. Yazar, okur ve kahramanların 

karşılıklı etkileşiminin göz önünde bulundurulduğu bu eserlerde polisiye romanın 

geleneksel kurallarının birçoğu ihlal edilmiştir. Pınar Kür, romanın yazılma süreci 

ile suçun işlenişini aynı anda anlatırken, Şebnem Şenyener, tarihsel atlamaları ve 

metinler arası geçişleri kullanmıştır.  

Son dönem polisiye edebiyatına getirilmiş olan bir başka yenilik ise para-

psikolojinin kullanılmasıdır. Hakan Yel, modernist mantığın hâkim olduğu 

geleneksel polisiyeye doğaüstü güçleri dâhil ederek gizemli ve korku dolu bir 

atmosfer yaratmayı başarmıştır. 

 

F. Hidayet Romanları 

Farklı kesimler tarafından “İslami roman”, “dini roman” gibi adlarla da 

tanımlanan hidayet romanları 1960’ların sonlarından itibaren edebiyatımızda her 

geçen gün genişleyen bir yer tutmuştur. O tarihten günümüze kadar dini içerikli 

romanlar hayatı ve sosyal yaşamı çok farklı biçimlerde ele almışlardır. Bunların 

içerisinde popüler edebiyatı ilgilendiren kısım ise hidayet romanları adı verilen, sık 
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tekrarlanan klişeleri ile seri üretime tâbi olan romanlardır. Dolayısıyla aşağıda 

açıklanacağı gibi tüm dini romanlar popüler edebiyat sınıfına girmemektedir219.  

1980’lerin sonundan itibaren giderek gelişen siyasal İslam beraberinde 

kültürel bir yapıyı da getirmiştir. Daha önceki dönemlerde de İslami bir çizgi hep 

var olmakla beraber, romanın, özellikle de hidayet romanlarının dini/siyasal 

mücadelenin bir parçası oluşu ancak 1980’li yıllarla birlikte olmuştur. Başlangıçta 

romanı bir mücadele aracı olarak benimsemeyen İslami hareket bu tarihten itibaren 

romanı daha ciddiye almaya başlamıştır220.  

Geriye doğru yapılacak bir çalışma, Hekimoğlu İsmail’in yazdığı 1968 

tarihli Minyeli Abdullah ve 1974 yılında yayımlanan Maznun adlı romanların daha 

sonraları aynı çizgide üretilen diğer hidayet romanlarını da etkilediğini ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle 1980 sonrası romanları incelemeden önce, ilk olarak bu iki 

kitapta yer alan bazı klişelerin ortaya konması gerekmektedir.  

Hekimoğlu İsmail, Minyeli Abdullah221 ve Maznun222 adlı romanlarında 

“laik” bir ülkede yaşayan Müslümanların sorunlarını dile getirir.  

Minyeli Abdullah, yazıldığı dönemde, yazara yönelebilecek olası baskılar 

nedeniyle Türkiye’de değil Mısır’da geçen olayları anlatmaktadır. Romanda 

Abdullah her bakımdan dine uygun yaşamak isteyen bir Müslüman olarak tanıtılır.  

Abdullah gündelik hayatındaki tüm hareketlerini dine göre düzenler. 

Arkadaşlarıyla karşılaştığında öpüşmez sadece selamlaşır çünkü dinde öpüşme adeti 

yoktur. İçkili lokantalara asla girmez. Bu nedenle aç kaldığı olur. Aynı şekilde 

Maznun romanının kahramanı olan Maznun lakaplı kahraman da dinine bağlı olarak 

günlük hayatını sürdürmek isterken sürekli olarak engellerle karşılaşır. Ailesi ve 

                                                 
219 Özellikle 1990’lardan sonra İslami hareketi içeriden eleştiren kimi yazarlar, dünyaya, politik  

yapıya yönelik yeni bakışlarıyla, İslamcı düşünce içerisindeki basmakalıp tavırlara karşı 
çıkışlarıyla eleştirel yönü ağır basan bir dini roman anlayışı geliştirmişlerdir. Sayılan 
nedenlerden ötürü bu çalışmaya sadece hidayet romanları adı verilen kategori dahil 
edilmiştir. 

220 Bu konuda ilginç bazı sözler Mehmet Metiner tarafından kaleme alınmıştır. Metiner 1980’li  
yıllardabirçok arkadaşının romana karşı oluşunu şu sözlerle dile getirir: “Roman ve hikaye 
okumak, vakit kaybının ötesinde günahtı da. Çünkü roman ve hikayelerde yazarlar kişi 
yaratırlardı ve onlara kendilerince kader giydirirlerdi. Oysa yaratıcılık sadece Allah’a 
mahsustu. Bütünüyle gerçek olan olayların anlatıldığı hikayeler ve romanlar hadi neyseydi, 
ama fiktif (kurgusal) kişi ve olay örgüsünün yer aldığı yapıtlar, yalancılıktan öte bir anlam 
taşımazdı.” Mehmet Metiner, Yemyeşil Şeriat Bembeyaz Demokrasi, İstanbul, Doğan 
Kitap, 2004, s. 140’tan alıntılayan Kenan Çayır, Türkiye’de İslamcılık ve İslami 
Edebiyat: Toplu Hidayet Söyleminden Yeni Bireysel Müslümanlıklara, İstanbul, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 30.   

221 Hekimoğlu İsmail, Minyeli Abdullah, İstanbul, Timaş Yay., 1995, bs. 60. 
222 Hekimoğlu İsmail: Maznun, İstanbul, Timaş Yay., 1985, bs. 13. 
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çevresindeki diğer insanlar onun dindarlığını hoş görmez. Karısı tüm parasını 

süslenmeye ve makyaja harcarken Maznun pancar üretip kazandığı parayı dindarlara 

dağıtır. Her iki kahraman da gündelik hayatta örnek Müslümanlar olmaya, 

çevrelerindeki insanları İslami yaşama yönlendirmeye çalışırlar.  

Her iki romanda da çağdaşlık, içki içmek ve kumar oynamak olarak 

tanımlanır. Dindar olan Maznun çağdaş olmadığı için eleştirilir. Maznun’un annesi 

oğlunun bu eğilimine karşı çıkar: 

 

“Annesi: 

-Sakal değil, bıyık bıraksa, yine yolarım. Sonra ne imiş böyle gerici merici işler. 

Dans etsin, poker oynasın, arada bir içki içsin. Şöyle sarhoş sarhoş gelip, 

“anneciğim” diye boynuma sarılsın. Vallahi daha çok hoşlanırım, diye kahkahayı 

bastı.”223 

 

 Benzer cümleler 1980 sonrası hidayet romanlarında sıkça kullanılacak ve bu 

eserlerin hepsinde çağdaşlık olumsuz cümlelerle anlatılacaktır.  

Hidayet romanlarında en çok karşılaşılan klişelerden biri de arayış içindeki 

insanların dine yönelmesidir. Hekimoğlu İsmail, Maznun’da, temel karakterin, uzun 

süre boyunca içindeki boşluğu dolduracak bir şeyler aradığını anlatır. Maznun ne 

aradığını kendi de bilmez, bu nedenle mutsuzdur. Paraya ihtiyacı olmamasına 

rağmen çiftçilik yapmaya başlar. Sonraki dini romanlarda da arayış içindeki mutsuz 

insanların dini keşfederek hidayete ermesi konu edilir. Bu nedenle dini romanlara 

hidayet romanı adı verilmiştir. 

Minyeli Abdullah’ta da Maznun’da da Müslümanlar kendi ülkelerinde zulüm 

görmektedir. Maznun’un arkadaşı Nuri ve Minyeli Abdullah hapse atılır ve işkence 

görürler. Arkadaşını, elinde yasaklı kitapla ziyarete giden Maznun da hapse atılır. 

Maznun, katiller ve fahişeler serbest dolaşırken Müslümanların hapse atıldığını 

düşünür. Mahkûmlar ise ona, içki ve kumardan uzak durduğu için hapsedildiğini 

söylerler.   

Hekimoğlu İsmail’in romanlarında en çok üzerinde durduğu şey Avrupa ve 

Amerika’da insanların dinlerine olan bağlılığıdır. Bu ülkeler kendi içlerinde 

dindarken dışarıya dinsizlik ihraç etmektedirler. Müslüman nüfusun çoğunlukta 

olduğu ülkelerde ise din karşıtı politikalar egemendir. Minyeli Abdullah kendi 

                                                 
223 Hekimoğlu İsmail, Maznun, Timaş A.Ş. 1985, bs. 13, s. 14. 
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kurduğu “İslam Yardımlaşma Sandığı” tarafından ABD’ye gönderildiğinde bu 

ülkenin nasıl geliştiğine dair bir rapor yazar ve bu ülkede, İslam’ı Mısır’dan daha 

kolaylıkla yaşadığını anlatır224.  

Batılılaşma ise Müslümanların başına gelebilecek en büyük felakettir. 

Maznun, Batılılaşmak isteyenlerin memleketi geneleve döndürmeye çalıştığını öne 

sürer225.  

Her iki romanda da geleneksel Müslümanlık dışlanır. Bunun gerçek 

Müslümanlık olmadığı ifade edilir. Gerçek Müslümanlık sadece namaz kılmak ve 

oruç tutmak değildir, Kuran’ın emirlerinin tamamını yerine getirmektir. Her iki 

romanda da üzerinde çok durulmasa da başörtüsü ile erkek ve kızların ayrı yaşaması 

çok önem verilen konulardandır. 1980 sonrası hidayet romanlarında ise daha ileri 

gidilerek çok daha kesin ilkeler belirlenir ve başörtüsü dindarlığın en önemli, hatta 

tek göstergesi kabul edilir. Diğer dini vecibeler zaten eskiden beri yapılmaktadır. 

Yakın dönem hidayet romanları ile Hekimoğlu İsmail’in eserleri arasındaki 

temel bir farklılık da merkezdeki kişiliklerin ekonomik gücü konusundadır. H. 

İsmail, Abdullah’ı fakir olan ve fakirliği seven biri olarak anlatır. Abdullah 

zenginlik uğruna çaba göstermenin kendisini dinden uzaklaştıracağına inandığı için 

geçinebileceğinden fazla parayı kabul etmez. 1980 sonrası hidayet romanlarında ise 

zenginlik esastır. Hidayete ermiş kişiliklerin çoğunluğu zengindir, fakirlik asla 

övünülecek bir durum değildir. 1980 öncesinin hidayet romanlarında zengin semtler 

dinden uzak insanların mekânı iken, 1980 sonrasında değişen ekonomik koşullarla 

birlikte bu bakış değişmiştir. Artık hidayete ermiş insanlar daha üst bir sınıfın 

parçasıdırlar.  

Son olarak H. İsmail, bahsi geçen eserlerinde din uğruna mücadeleyi öne 

çıkarır. Minyeli Abdullah’ın oğlu Bilal komünistlerce öldürülür. Abdullah ve karısı 

Sevde, Filistin’de mücadele ederlerken İsrail askerleri tarafından öldürülürler. 

Maznun, mücadelesini yaparken hapse atılır. 1980 sonrası hidayet romanlarında ise 

din uğruna yapılan bu tür bir savaşa yer verilmez. Bu romanlarda asıl mücadele ülke 

içinde, tebliğe dayanan bir surette yapılmaktadır.  

1980 sonrasında, hidayet romanı yazarları, geçmişten gelen bu mirasa yeni 

konular ekleyip güncel sorunları da dâhil ederek sahip çıkmışlardır. Aynı süreçte 

                                                 
224 Hekimoğlu İsmail, Minyeli Abdullah, İstanbul, Timaş Yayınları, 1995, bs. 60, s. 166.  
225 Hekimoğlu İsmail, Maznun, Timaş A.Ş. 1985, s. 194. 
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İslami hareket içerisindeki genel sorunları inceleyen, popüler edebiyat sınıfına 

girmeyen eserler de yazılmıştır226. 

1. Hidayet Romanlarında Arayış İçindeki İnsanlar 

Hidayet romanlarının çıkış noktaları genellikle arayış içerisindeki insanların 

hayat hikâyeleridir. Bu kişiler çoğunlukla toplumun zengin kesimlerinden seçilirler. 

Sıradan insanlar daha baştan dindar olarak kabul edildiği için hidayet romanı 

yazarları bu kişilerle ilgilenmez. Hidayet romanlarında, hidayete ermesi beklenen 

insanlar, dine uzak durduğu varsayılan zengin sınıflara mensupturlar. Örneğin, 

Emine Şenlikoğlu’nun Hıristiyan Gülü227 romanındaki Cemile’nin ailesi 

Almanya’da yaşamaktadır. Cemile’yi liseyi okuması için İstanbul’a gönderirler. 

Boğazda onun için bir villa alırlar. Bu haliyle Cemile, Türkiye’nin en zengin 

ailelerinden birine mensuptur. Ancak en önemli sorunu kendini boşlukta hissetmesi 

ve arayış içinde olmasıdır. Cemile, bu sırada karşısına çıkan Yehova Şahitleri’ne 

katılır ve bir dönem fanatik bir Yehova Şahidi olur. İlerleyen zamanla birlikte çeşitli 

olaylar nedeniyle Cemile doğru yolu bulur ve tekrar Müslüman olur.  

Cemile karakteri ile yazar, zenginliğin, beraberinde ruhsuzluğu, 

huzursuzluğu da getirdiğini göstermeye çalışır. Cemile gibi arkadaşları Tarkan ve 

Leyla da aynı mahallede yaşayan zengin gençlerdir. Diskolara giderler, eğlenceyi 

amaç edinirler ancak bu yaşam tarzı kendilerine yetmez ve onlar da Yehova Şahidi 

olurlar. Hidayet romanlarının yazılmasının temel amacı İslam’ı tebliğ etmek olduğu 

için gençlerin bu tavırları gelip geçici olacaktır. Bu nedenle romanın sonunda 

Tarkan da İslam’a döner ve Cemile ile evlenirler. İslam’a yönelik çabaları bunlarla 

                                                 
226 Kenan Çayır, İslami Edebiyat hakkında yaptığı çalışmasında 1980’lerin hidayet romanlarına  

değindikten sonra 1990’larda hidayet romanlarının yanında özeleştirel İslami romanların da 
yazıldığını belirtir. Bu dönemde, İslami hareket derin sarsıntılar yaşadıktan sonra yazarlar 
olup bitenleri daha eleştirel biçimde ele almaya başlamışlardır. Bu konuda Ahmet Kekeç’in 
Yağmurdan Sonra ve Halime Toros’un Halkaların Ezgisi romanlarını inceleyen Akçay 
şunları söyler:  
“Sonuç olarak hem Yağmurdan Sonra’nın  Murat’ı hem de Halkaların Ezgisi’nin Nisan’ı 
1980’li yıllarda benimsedikleri İslami anlayışları eleştirel bir gözle yeniden okurlar. Bu 
karakterler hidayet romanlarında geliştirilen karakterlerden tamamen farklıdır, İslamcılığın 
“biz ve onlar” temeline dayalı tanımına karşıdırlar. İkisi de 80’lerdeki toplumu 
İslamileştirme projelerinin başarısızlığını dile getirir, yeni bir kimlik inşa etmeye çalışırlar. 
Ancak bunu tamamen din dışı bir alanda değil, İslami pratikleri yeniden yorumlayarak 
yaparlar. Dolayısıyla durumları “Müslümanlık karşıtı” olmaktan çok “İslamcılık karşıtı” 
olarak tasvir edilebilir. Bu yeni özneler artık İslamcı olarak nitelenemez. Kendi eylemleri ve 
kimlikleri üzerine düşünen bu yeni karakterler, Türkiye’de 1990’ların sonunda görünür 
olmaya başlayan yeni Müslüman öznelere ve yeni İslami anlayışa işaret ederler.”   

Kenan Çayır, Türkiye’de İslamcılık ve İslami Edebiyat: Toplu Hidayet Söyleminden Yeni  
Bireysel Müslümanlıklara, İstanbul, İstanbul bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 162.  

227 Emine Şenlikoğlu, Hristiyan Gülü, İstanbul, Mektup Yay., 2000, bs. 5.  
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sınırlı değildir. Dini daha iyi öğrenmek için, ikisi de ilahiyat fakültesine giderler. 

Böylece roman aracılığı ile başka dinlerin insanın isteklerini karşılayamayacağı, tek 

gerçek çözümün İslam olduğu mesajı verilir. 

Zenginlerin renkli, hareketli ama manevi eksiklerle dolu dünyasının yanı sıra 

mankenler de hidayet romanlarının vazgeçilmezleridir. Birçok hidayet romanında 

mankenlerin nasıl ruhi bunalımlar geçirdiği, nasıl kullanıldıkları, İslam’ı seçtikten 

sonra ise ne kadar huzur buldukları anlatılır. Halit Ertuğrul’un Kendini Arayan 

Kadın228 romanındaki Nilüfer mankenlik hayalleri ile yetişir, manken olduktan sonra 

ise bir kadının karşılaşabileceği her türlü felaketi yaşar, sonunda İslam’ı keşfeder ve 

dinden aldığı güçle her türlü acıya göğüs gerer. Yine aynı yazarın Aradığını Bulan 

Kadın229 başlıklı eserinde, Serpil adlı bir manken tüm yaşadıklarından kurtulmanın 

tek yolunun İslam olduğunu keşfedip dindar biri olur. Emine Şenlikoğlu’nun 

İmamın Manken Kızı230 romanında Fatma manken olmak için evden kaçar, 

dışarıdaki hayatında kirli, utanç verici dünya ile yüzleşir ve geriye, fakirliğinden 

bıkmış olduğu baba evine döner. Fatma gibi başka mankenler de aynı eserde 

hidayete ermişlerdir.  

Hidayet romanlarında mankenlerin sıklıkla kullanılması yazarların vermek 

istedikleri mesajlarla ilgilidir. Hidayet romanı yazarı mankenler aracılığıyla hedef 

kitlesi olan, toplumu değiştirmede öncü rolüne inandığı kadınlara, genç kızlara, 

büyüleyici, şatafatlı dünyanın aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını göstermeye 

çalışır. Her gün magazin programlarında mankenlerin hayatlarını merakla takip eden 

sıradan insanlar sadece görünen yüzü görmekte, bu görüntü altındaki ruhsal boşluk 

ise gizlenmektedir. Magazin kültürünün karşısında konumlanan hidayet romanı 

yazarı gerçeği göstermek amacıyla klişe tipler üretir. Bu klişe tipler aracılığı ile 

magazin dünyasının manevi açlığını ortaya koyar ve okuyucusuna bu ihtiyacın 

giderilmesi için başka bir seçenek sunar, bu da İslam’a dönüştür. 

Hidayet romancıları mankenler aracılığı ile okuyucuya ders vermeye onları 

bu dünyanın sorunlu yanları hakkında bilgi vermeye çalışmazlar. Amaç sadece 

okuyucuya İslami bir yaşamın ne kadar mutluluk verici olduğu ispatlamaktır. 

Dolayısıyla mankenler ideal reçete için sadece bir araçtırlar.  

                                                 
228 Halit Ertuğrul, Kendini Arayan Kadın, İstanbul, Nesil Yay., 2004, bs. 16. 
229 Halit Ertuğrul, Aradığını Bulan Kadın, İstanbul, Nesil Yay., 2004, bs. 3. 
230 Emine Şenlikoğlu, İmamın Manken Kızı, İstanbul, Mektup Yay., 1997, bs. 7. 
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Arayış içindeki insanlara ateistleri de dâhil etmek lazımdır. Birçok hidayet 

romanında, dışarıdan kendinden emin, gerçeği bulmuş gibi görünen ateistlerin 

aslında içten içe bir bunalım yaşadığı anlatılmaktadır. Bu kişiler daha sonra çeşitli 

vesilelerle öğrendikleri İslam’ın gerçek gücünü görüp hemen eski fikirlerini 

değiştirirler. Halit Ertuğrul’un Düzceli Mehmet231 romanındaki Mehmet böyle bir 

tiptir. Daha önceleri kesin biçimde materyalizmi savunan Mehmet, hocası 

aracılığıyla Said-i Nursi’yi keşfedip din hakkında daha fazla bilgi sahibi olduktan 

sonra Müslüman olur. Eski inançlarının tam tersi yönde hareket eder.  

2. Hidayet Romanlarında Zenginlik 

Hidayet romanlarında arayış içindeki kişilerin yanı sıra “gerçek” İslam’ı 

yaşayan insanlar da çoğunlukla zengindirler. 1980 öncesinde yazılan hidayet 

romanlarında fakirliğin öne çıkmasına karşın bu dönemin eserlerinde hidayete ermiş 

insanlar çoğunlukla zenginlikle ödüllendirilir. Romanlarda zengin bireylerin sayıca 

artması İslamcı sermayenin 1980 sonrasında gelişmesi ile paralellik göstermektedir. 

Bu dönemde; 

 

“İlk elde söylenmesi gereken hareketin taşralı küçük-burjuva karakterinin tedricen 

kentli ve eğitimli bir özelliğe bürünmesidir. Hemen her şehirde kurulan vakıf ve 

dernekler, MÜSİAD vb. örgütlenmeler bu özelliğin kapitalist bir entegrasyon süreci 

içerisinde kendisini yeniden üretmesini sağlamanın yanı sıra, hareketin sınıfsal 

istikrarının korunması konusundaki güçlü eğilimleri de belgelemektedir. Eğitim 

modernizasyon süreçlerine tâbi bütün Batılı olmayan toplumlarda olduğu gibi, 

Türkiye’de ve bu arada da İslamcı hareket içerisinde siyasal seçkinlerin üretiminde 

önemli bir rol oynamaktadır.”232   

  

Ekonomik anlamda giderek gelişen ve eğitim düzeyi artan İslamcı kişilikler 

hidayet romanlarında da kendilerini gösterirler. Romanlarda çoğunlukla “önceden” 

hidayete ermiş olarak gösterilen kişilikler tekil örnekler değildir. Kendi 

çevrelerindeki insanlar da bu zenginlikten nasibini almıştır. Dolayısıyla genel 

görüntüde İslamcı zengin bireyler değil, İslamcı zengin bir sınıf yer almaktadır.     

                                                 
231 Halit Ertuğrul, Düzceli Mehmet, İstanbul, Nesil Yay., 2005, bs. 176.  
232 Ahmet Çiğdem, “İslamcılık”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi: Yüzyıl Biterken,  

İstanbul, İletişim Yayıncılık, 1995, cilt 11-15, s. 1226.  
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 Sevim Asımgil’in yazdığı İsmailağa Sokağı ve Sevda Çiçeği233 adlı roman 

baştan sona zengin, dini bütün insanların hayatını konu almaktadır. Romanın temel 

kişiliği olan 24 yaşındaki Havra, Ömer ile evlenmek üzeredir. Ailesi çok zengin 

olduğundan Havra ve ablası modayı sıkı biçimde takip etmektedirler. Ömer, asker 

arkadaşı olan ve İsmailağa Sokağı’nda mukim Bahadır Hoca’dan dini dersler alır. 

Ömer, daha önce dinlediği Şeyh Mahmut Hoca’dan çok etkilenmiştir. Dini 

eğilimleri nedeniyle düğününde Batılı adetlerin uygulanmasını istemeyince Havra 

nişanı bozar. Bu sırada Havra’nın amca kızı Meltem de sakallı yüzüyle güven telkin 

eden Alpay’dan hoşlanır. Alpay da yurt dışında dinlediği Mahmut Hoca’dan çok 

etkilenmiştir.  

Aylar sonra Havra Çarşamba’da oturan Cahide Hoca’dan din dersleri almaya 

başlar. Dindarlaştıkça Ömer’i haklı bulan Havra, onunla barışma yollarını arar. 

Ayrılığın üzerinden iki yıl geçer. Ömer, Bahadır Hoca ile Maldiv Adaları’na tatile 

gitmiştir. Havra onu telefonla arar, konuşur ve hemen barışıp evlenirler. Meltem de 

evlenip Belçika’ya yerleşmiştir. Havra ve Meltem çocukları erkek olursa İsmailağa 

Sokağı anısına çocuklara İsmail ismini koymaya karar verirler.  

Romanda hiçbir kişiliğin maddi sorunu yoktur. Hepsi sıradan insanlardan 

çok daha fazla maddi güce sahiptir. O kadar ki Ömer, Bahadır Hoca ile beraber 

dünya jet sosyetesinin gözde tatil mekanı olan Maldiv adalarında tatile 

gidebilmektedir. Bu durumun dini açıdan bir sorun teşkil edip etmediği 

sorgulanmaz. Hem bu tür tatil yerlerindeki yaşam tarzı, hem de böylesi bir tatile 

harcanan paranın okuyucunun yaşam standartları açısından sorgulanması yapılmaz. 

Ömer’in zevkleri de yeni tür bir İslamcılığın doğuşunu işaret etmektedir. Ömer golf 

oynar ve Tarkan dinler. Onun bu zevkleri kimse tarafından yadırganmaz.  

Ömer gibi Havra’nın ailesi de çok zengindir. Havra, Ömer’den ayrıldıktan 

sonra dokuz ay boyunca Londra’da kalır. Bu süreçte neler yaşadığı anlatılmaz ancak 

onun bu kadar süre bir Avrupa ülkesinde yaşayabilmesi sıradan okuyucunun da bir 

gün sahip olmak isteyeceği bir lükstür.  

Yazar zenginliğin daha çok ilgi çekeceğini, sıradan insanın kendisine 

benzeyen kişileri zaten her gün sokakta, çevresinde gördüğünün farkındadır. Sıradan 

insanın hayatında çekici olan, okuyucunun bilmediği hiçbir şey yoktur. Bu nedenle 

romanın dini tebliği yine popüler edebiyatın kurallarıyla yapılır. Okuyucu her zaman 

                                                 
233 Sevim Asımgil, İsmailağa Sokağı ve Sevda Çiçeği, İstanbul, Timaş Yay., 1999, bs. 2. 
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kendisinden daha zengin, daha yakışıklı, daha güzel, daha güçlü olanı takip 

edecektir. Hidayet romancılarının mankenleri, zenginleri seçmesinin nedeni yine 

piyasa kurallarıdır.   

Ahmet Sait Akçay, Bellekteki Huriler: İslamcı Popülist Kültüre Eleştirel 

Bakış adlı çalışmasında hidayet romanlarında zengin, sosyetik kadınların sıklıkla 

anılmasını “burjuva özleminin bir sonucu”234 olarak tanımlar. Hidayet romanları 

gündelik hayatla birlikte değerlendirildiğinde yazarın bu sözlerinin daha anlamlı 

olduğu görülmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren İslamcı siyaset içerisinde bulunan 

kişilerin yeni bir sermaye sınıfı oluşturmaları ile birlikte geleneksel burjuva 

kimliğinin değişmeye başladığı, bu sınıfın içerisine Anadolu kökenli olan, İslamcı 

ideolojiyi savunan bireylerin de girmeye başladığı görülmektedir. Dolayısıyla 

siyasal İslam, 1980 öncesindeki gibi sadece feragat ve fedakârlığa dayanan bir 

hareket olmaktan kurtulmuş, zenginliği yeniden paylaşmanın araçlarından biri 

haline gelmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan yeni zenginler geri kalan kitleleri de 

etkilemiş, zenginlik ortak bir düş olmuştur. Hidayet romanlarında geleneksel İslami 

değerlerden hiç çekinmeden zenginliğe vurgu yapılması toplumdaki, özellikle İslami 

kesimdeki ortak hissiyatın dile getirilmesi anlamına gelmektedir.  

3. Batılı Yaşam Tarzının Eleştirisi 

Hidayet romanları toplumu belirli bir ideolojik bakışla yönlendirmek 

amacındadır. Yazarların ideolojik konuları en önemli amaç olarak düşünmeleri ve 

edebi olanı ihmal etmeleri roman kalitesini düşürmektedir. 

  

“İslami romanlarda, belli şablonlara uyan, klişeleşmiş bir yapı mevcuttur. Sanat 

kaygısıyla yazılan romanlarda, önemli olan “konu” değil, bu konunun işlenişidir. 

Konu “İslam” da olsa, onun sanat-estetik açıdan güzel işlenmesi roman olması için 

şarttır. Oysa İslami romanlarda “konu” ve bu konu aracılığı ile iletilmek istenen 

“mesaj” ön plandadır. Sanat-estetik kuralları popüler İslami romanlarda pek 

önemsenmez. Sanat-estetik kuralları ifade eden “romanda yapı” yönünden bu 

romanların durumu son derece zayıftır.”235 

 

                                                 
234 Ahmet Sait Akçay, Bellekteki Huriler: İslamcı Popülist Kültüre Eleştirel Bakış, İstanbul, Selis  

Kitaplar, 2006, s.20.  
235 Şaban Sağlık, “Kitle Kültürü ve Popüler İslami Romanlar II”,Dergah Dergisi, Cilt IX, Sayı 107,  

s. 19. 
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Hidayet romanlarında edebi değerin ihmal edilmesinin en önemli 

göstergelerinden biri klişelerin sıklıkla tekrarlanmasıdır. Hidayet romanları, 

yazarları farklı olsa da, aynı basmakalıp düşünceleri, olayları ve kişileri kullanarak 

okuyuculara mesajlar vermeye çalışır. Klişeler, popüler romanların birçok türünde 

olduğu gibi, hidayet romanlarının vazgeçilmezleridir.  

Hidayet romanlarında sıkça tekrarlanan klişelerden biri Batılı yaşam tarzının 

zararlı olduğudur. Bu düşünce pek çok siyasetçi, düşünür, edebiyatçı tarafından dile 

getirilmiştir ve eleştirel bir bakış açısını ifade etmektedir. Hidayet romanlarının 

popüler eserler olarak bu düşünceyi ele alış biçimleri ise çok farklıdır.  

 

“Hidayet romanlarının kurgusu İslami ve Batılılaşmış yaşam tarzlarının 

mücadelesine dayanır. İslami yaşam tarzı, modern hayat karşısında sıkça dışlanan, 

adaletsizliğe uğrayan ama yılmayan, faziletli Müslüman karakterlerle sembolize 

edilir. Diğer tarafta ise Batılılaşmış, dejenere olmuş modern bir yaşam süren mutsuz 

tipler vardır. Batılılaşmış yaşam biçimi içki içmekle, flört etmekle, dans etmekle 

temsil edilir. … Bu kurgu içerisinde dönemin modernlik, gericilik, laiklik, 

başörtüsü gibi tartışmalı birçok konusu romana aktarılmış olur.”236 

 

Hidayet romanları Batılılaşmayı felsefi, psikolojik yanlarıyla ele almak 

yerine karikatürize bir anlayışla ortaya koymayı tercih ederler. Batılılaşma ile eş 

anlamlı kullanılan çağdaşlık, bu nedenle, hidayet romanlarında olumsuz karşılanır 

ve mümkün olduğunca aşağılanarak sunulur. Hıristiyan Gülü’nde Cemile, Gülderen 

adlı arkadaşıyla konuşurken “neredeyse kötü kadın olmanın eşiğine” geldiğini 

söyledikten sonra şunları ifade eder: “Çağdaş ve ilerici geçinenlerin iç yüzünü, 

şehvetlerini tatmin için, rahatlıkla bir genç kızı harcadıklarını ve ikiyüzlülüğü 

görünce Deli İsmet’in dürüstlüğünü özledim.”237  Yine Şenlikoğlu’nun yazdığı 

İmamın Maken Kızı’nda ise Fatma kendisine defile için açık saçık bir elbise 

giyinmesini söyleyen Güngör Bey’e itiraz edince aralarında şu konuşma geçer: 

 

“-Ne demek bu sen burayı manastır mı zannettin? Sen nesin ha? Mankenlik 

öğretenler sana bunları anlatmadı mı? Bize yobaz lazım değil kızım. Bize çağdaş 

manken lazım.  
                                                 
236 Kenan Akçay, “İslami Edebiyat”, Milliyet Kitap, 04 Mayıs 2005. 

Çevrimiçi: http://www. milliyet.com.tr/ozel/kitap/050805/02.html  
Erişim Tarihi: 18 Aralık 2008. 

237 Emine Şenlikoğlu, Hristiyan Gülü, İstanbul, Mektup Yay., 2000, bs. 5, s. 43.  
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…. 

- Çağdaş olmak için her tarafımızı göstermek zorunda mıyız?    

…. 

- Sen mini etek giyerek ne yaptığını sanıyorsun, kuş beyinli kız. Çağdaş ol, çağdaş. 

Fatma merdivenleri çıkarken kendi kendisine söyleniyordu: 

- Şimdi anladım çağdaş olmanın sınırını. Demek mini etek bile bunların çağdaş 

olma sınırı değilmiş.”238   

 

Ahmet Günbay Yıldız’ın Sevdalar Sözde Kaldı adlı romanında da benzer bir 

karikatürleştirme söz konusudur. Romanın kahramanı olan Haluk’un annesi Hülya 

on dört yıl önce kocasında ayrılmıştır. Ayrılığın nedeni kocası Tarık’ın fazla dindar 

oluşudur. Evliliğin ilk dönemlerinde Tarık’ı dinden uzaklaştırmak için Hülya ve 

ailesi çok çaba sarf etmiş, sonunda Tarık değişmiştir: 

 

“Onca emekten sonra, baban artık çağdaş bir insandı. İçki, kumar, kim bilir, belki 

hayatında başka bir kadın bile vardı. 

Ailesi devreden çıkmıştı artık. 0, postacı oğlunun çağdaşlığına dayanamayıp adeta 

reddetmişlerdi oğullarını… 

…. 

Evlenmiştik ve mutluyduk… Namaz kılmıyordu, hiçbir ibadetine rastlamıyordum. 

Mutluyduk… Çok içiyordu… Ne tuhaf ki, o haliyle oturup tıpkı suçlu bir çocuk 

gibi ağlıyordu…”239 

 

İlerleyen sayfalarda Haluk’un anneannesi, kocasına öbür dünya için de bir 

şeyler yapması gerektiğini söyleyince emekli paşa olan kocası onun bu sözlerini 

espri olarak kabul ettiğini söyler240.  

Romanda Haluk, bazı arkadaşlarıyla birlikte üniversiteyi kazanıp İstanbul’a 

gider. Arkadaş çevresinin etkisiyle ideolojik gösterilere katılır. Birgün göstericiler 

sakallı, dindar görünümlü bir ihtiyara saldırınca onlardan ayrılır ve ihtiyarı korur. 

Daha sonrasında ise dindar yapısı nedeniyle tehditlere maruz kalan Haluk, sonunda, 

laik olan arkadaşları tarafından vurulur. Yine arkadaş çevresinden olan Hicret adlı 

kız önceleri ateistken Haluk’a yaklaştıkça düşünceleri değişir. Haluk hastanedeyken 

                                                 
238 Emine Şenlikoğlu, İmamın Manken Kızı, İstanbul, Mektup Yay., 1997, bs. 7, s. 87-88. 
239 Ahmet Günbay Yıldız, Sevdalar Sözde Kaldı, İstanbul, Timaş Yay., 2009, bs. 15, s.60.  
240 A. g. e., s. 82.  
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Hicret ziyaretine gelip eski düşüncelerini bıraktığını, ailesinin temsil ettiği tüm 

değerlere arkasını döndüğünü ifade eder. Böylece eskiden ateist olan Hicret de 

hidayete erer.  

Çağdaşlık kelimesi hidayet romanlarında, arzulanan ideal dünyanın karşıtı 

olarak sunulmaktadır. Modern yaşamın sorunlarından kurtuluşun tek yolunun gerçek 

İslam’a dönüş olduğu anlatılmaya çalışılır. Rakip olan düşünceyi eleştirmenin en 

kolay yolu onu karikatürize etmektir. Romancının benimsediği dünya görüşünden 

farklı olan herkes mutsuz, kötü bir yaşam süren kişiler olarak tarif edilir. “Çağdaş” 

olan insanların hepsinin kumar oynadığı, içki içtiği, evlilik dışı ilişkilere girdiği 

söylenerek okuyucunun ideolojik yapısı etkilenmeye çalışılır. Gerçekliğin yeniden 

tarif edildiği, yani tam anlamıyla ideolojik bir yapı olan roman aracılığı ile bu türden 

mesajlar oluşturulur ve okuyuculardan buna uygun davranması beklenir.  

Modern yaşam, hidayet romanlarında hemen her yönüyle eleştirilir. Bu 

yaşam tarzına uyan erkekler hep içki ve kumarla eşleştirilirken kadınlar da giyim 

kuşam, magazin kültürü gibi konularla gündeme getirilir. Hidayet romanlarının en 

çok dile getirdiği konulardan biri güzellik yarışmalarıdır. Yukarıda bahsedilen 

mankenlik gibi güzellik yarışmaları da çağdaş yaşamın kirli yüzlerinden biri olarak 

ortaya konulur. Bu yarışmalar genç kızların aklını çelerek onların günah dolu bir 

yaşama başlamasına vesile olmaktadır. Halit Ertuğrul’un Kendini Arayan Kadın adlı 

eserinde Nilüfer güzellik yarışmasına katılır ve kazanmasıyla birlikte hayatında 

felaketlerle dolu bir süreç başlar. Aynı yazarın Selim ve Hande isimli eserinde de 

Selim’in ablası güzellik yarışmasına katılmak için evden kaçar ve kadın 

simsarlarının eline düşer. Çok kötü günler yaşadıktan sonra ise intihara kalkışır ve 

bir hastaneye terk edilir.  

Güzellik yarışmaları, içki ve kumar gibi modern yaşamı eleştirmenin 

araçlarından biridir. Bu yarışmalarda kadın vücudunun sergilenmesi, çağdaşlığın 

kadınları sömürdüğü tezine en güçlü delillerden biri olarak gösterilir. Bu türden uç 

bir örnek ile, dini yaşamı benimsemeyen her kadının güzellik yarışmalarına katıldığı 

yolunda bir illüzyon yaratılarak temelde muhafazakar bir yapıda olan hidayet 

romanı okuyucusunun değerleri güçlendirilmeye çalışılır. Okuyucu, çağdaş yaşamın 

bu sorunlarını görünce kendi değerlerinin ne kadar doğru ve tutarlı olduğunu, mutlu 

olmanın yolunun dini yaşamdan geçtiğini düşünecektir. Sonuçta roman ve 

okuyucunun değerleri arasında kurulan bu bağ, yazarın daha sonraki eserlerinin de 

piyasada çok satmasının garantisidir.  
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Hidayet romanı yazarları içerisinde en katı ideolojik hattı savunan yazar olan 

Emine Şenlikoğlu eserlerinde çağdaş yaşamı en sert biçimde eleştirir. O kadar ki 

İmamın Manken Kızı’nda TV kanallarını İslami olan/isyani olan biçiminde ayırır. 

İmam Yakup evine TV almadığı için sık sık komşuya gitmek zorunda kalan Fatma 

bu duruma isyan edince babası konuyu arkadaşları ile konuşur. İsyani kanalların 

gençlerin ahlakını bozduğunu söyler. Ancak sözleri burada kalmaz, bazı İslami 

kanalların da isyani kanallara özendiğini belirtir241. Karakterleri aracılığıyla bu 

görüşleri dile getiren yazar, ilerleyen sayfalarda tersi yönde bir görüş bildirir; 

gençlerin dinden soğumasının nedenlerini tartışırken dindarların yaptığı hatalara 

değinir. Gençlere siyah beyaz bir dünya sunulduğunu, özellikle kızların sürekli baskı 

altında tutuldukları için dinden uzaklaştıklarını anlatır. Sistem ise renkli bir dünya 

sunarak bu gençlerin aklını çelmektedir242.  

İmamın Manken Kızı’nda Yakup, kızının şikâyetleri üzerine yeni bir ev 

aramaya başlar. Çok sayıda kiralık ev bulur ancak depozito olarak döviz vermek 

istemez. Bu yöntemin yabancıların işine yaradığını düşünüp ev sahiplerine altın 

önerir. Kızına da evde oturmasını, okulları dışarıdan okumasını söyleyen Yakup, 

modern yaşamdan uzak kalmaya, ailesini de uzak tutmaya çalışmaktadır. Kendi 

içerisinde tutarlı görünse de yazarın bu kurgulaması aslında birçok sorun ifade 

etmektedir. Toplumsal yaşamın çok karmaşık olduğu günümüzde bu türden bir 

hareketin nereye kadar başarılı olacağı çok tartışmalıdır. Kadın ve erkeğe dair 

rollerin yeniden tanımlandığı yirminci yüzyılda kendine ait bir dünyada yaşamak 

neredeyse bir ütopya haline gelmiştir. Ülkelerin ve bireylerin her anlamda 

birbirleriyle yakınlaştığı bu dönemde bireyin önüne hassasiyetle ayıklanmış bir 

yaşam tarzı sunarak kendine ait bir dünya yaratmak birçok güçlüğü beraberinde 

getirecektir. Yazarın bu türden, dış etkenlere tamamen kapalı bir hayatı önermesi 

aslında kendi düşünce biçimini marjinalleştirmekten başka bir anlama 

gelmemektedir.  

Şenlikoğlu Batılı yaşam tarzının Türkiye’de yerleşmesine neden olduğu için 

Atatürk ve inkılâplarına karşı tepki duyar. Maria243 romanı bu tepkinin en net 

ifadelerinden biridir. Romanda olaylar Cumhuriyet’in ilk yıllarına denk düşen 

zamanda geçmektedir. Almanya’da yaşayan Maria’nın ailesi çok zengindir. Maria, 

                                                 
241 Emine Şenlikoğlu, İmamın Manken Kızı, İstanbul, Mektup Yay., 1997, bs. 7, s. 28. 
242 A. g. e., s. 51.  
243 Emine Şenlikoğlu, Maria, İstanbul, Mektup Yay., 1992, bs. 5. 
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babası Peter’in ne iş yaptığını bilmediği için onu izler. Bir gün babası evlerinde yüz 

kişilik bir toplantı düzenler. Maria gizlice onları dinler. Toplantıya katılanlardan biri 

M. Kemal’in Türkiye’de dini gerileteceğini söyler. Maria ilerleyen günlerde 

Mehmet adlı bir Türk gencinden hoşlanır. Onu Hıristiyan yapmak ister. Babası da 

Maria’yı Türkiye temsilcisi yapıp devrimleri yerleştirmesi için kullanmayı planlar. 

Maria, Mısırlı olan Abdülvahap ile dinler hakkında konuşur, onu bir papazla karşı 

karşıya getirir. Ancak papaz Abdülvahap’ın İslam hakkındaki sözlerini 

yalanlayamaz ve Müslüman olur.  

Maria, Mehmet’i aramak için Türkiye’ye gelir. Trende Atatürk’le bir dönem 

ilişkisi olan Fikriye Hanım’la tanışır. Daha sonra Mehmet’i bulur ve ona Müslüman 

olacağını söyler ancak Mehmet ateist olmuştur. Maria Müslüman olur. Abdülvahap 

onu kendine istetir. Maria kabul eder. Sonra da başını örterek Safva adını alır.   

Maria’da, Atatürk modern bir Türkiye’yi kurarak dini geriletecek biri olarak 

anlatılır. Avrupa bu nedenle O’nu ve devrimleri desteklenmektedir. Yazar bunu yine 

kendi düşüncelerini ifade edecek biçimde anlatır. Maria’nın babası kızına şu öğüdü 

verir: 

 

“- Kızım… Canım yavrum. Bak çok güzel bir kızsın. Mustafa Kemal seni görünce 

bayılacak. Hayatında birçok kadın, kız var. Bir de sen girdin mi hayatına, ona 

sadece Müslüman kadının mayo giymesini sağlasan yeter. Ah bir de onunla 

evlensen… Türkiye yarından sonra bizim olacaksa, o zaman yarın bizim olur.”244 

  

Batılılaşmaya olan tepkisini her fırsatta dile getiren yazar, bu yaşam tarzının 

Türkiye’ye yerleşmesinin sorumlusu olarak Atatürk’ü görmektedir. Batılılaşma 

çabası ona göre sadece bir yaşam biçimi değil, Hıristiyan Avrupa’nın Türkiye’yi ele 

geçirme çabasıdır. Batılı yaşam tarzının en bariz örneği de yine kadınların 

giyimleridir. Avrupa, mayo giydirerek Türk kadınını yoldan çıkaracaktır. Bunu 

sıradan Türk insanının rızasıyla yapamayacakları için Atatürk devrimlerini fırsat 

bilmektedirler.  

Hidayet romanlarında ideal Müslümanlığın ölçüleri belirlenirken, Batılı 

tipler dejenere insanlar olarak tanıtılır. Yukarıda görüldüğü gibi içki ve kumar Batılı 

tiplerin yaşam tarzının bir parçası olarak gösterilmektedir. Bunun yanında 

Cumhuriyet’in ilk devirlerinden beri edebiyatta sıkça işlenen imam-öğretmen 

                                                 
244 A. g. e., s. 52.  
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çekişmesi de bu eserlerde yer bulur. Halit Ertuğrul Kendini Arayan Kadın’da 

Nilüfer’in lisedeki öğretmeni Meral’i içki içen ve fuhuş yapan bir kadın olarak 

anlatır. Meral öğretmen daha sonra fuhuş yapmaktan tutuklanır. Nilüfer’i güzellik 

yarışmaları için ikna eden de yine Meral öğretmendir245. Öğretmenler Batılı yaşamı 

savunurlarken bir yandan da öğrencileri bu tür yaşama yönlendirerek onları 

zehirlemektedir.  

Nilüfer’in yaşadıkları bunlarla sınırlı değildir. Bir derste öğretmenlerinden 

biri evrim teorisini eleştirir. Evrim teorisini savunan Çağdaş adlı öğrenci bir anda 

kendinden geçer ve yere düşerek ölür. Yazar bir çeşit ilahi adaletle evrim teorisinin 

olumsuz bir düşünce olduğunu, insana zarar getireceğini göstermiş olur.  

Şenlikoğlu’nun Maria’sında da Maria, öğretmen olan Mehmet’i bulduğunda 

Müslüman olmaya karar verdiğini söyler ancak acı bir sürprizle karşılaşır: Mehmet 

ateisttir. Maria, Mehmet ve onun gibi düşünenlerin Türkiye’yi bataklığa 

sürüklediklerini söyler. Mehmet’e olan tüm sevgisi yok olur. Önüne çıkan herkese 

Batı medeniyetinin onları namussuz yapacağını söyler246.  

Sevim Asımgil’in yazdığı Dilara247 adlı romanda da Batılılaşmaya karşı 

dindar bireylerin tepkisi dile getirilir. Romanın kahramanı olan Dilara eğitim şartları 

İslami olmadığı için tıp fakültesinden ayrılmıştır. Çok zengin olan Çetin’le 

nişanlıdır. Çetin’in ailesi başörtüsü takan Dilara’yı beğenmemektedir. Gelinlik 

provası sırasında Çetin ve annesi Oya Hanım likör içince Dilara içkinin haram 

olduğunu söyler, onu ve annesini uyarır. Ancak Çetin içmeye devam edince onun, 

verdiği sözü tutmadığını söyleyerek nişanı bozar. Gelinlik dükkânının sahibi Hande 

Nazan onun bu hareketinden çok etkilenir.  

Dilara kardeşi Selda’ya dini bilgiler verip onu etkilemeye çalışır. Ancak 

Selda dine karşı kayıtsızdır.  

Bu sıralarda Hande Nazan’ın Fransa’da yaşayan kardeşi Enes yurda döner. 

Enes dindar bir gençtir. Hande Nazan onun âhirete dair sözlerinden etkilenir. Âhiret 

hazırlığı olmadığını düşünür. Daha sonra tesettüre girer. İslam’a uygun yaşamak için 

mağazayı satışa çıkarır.  

Çetin ise bu sırada İrem adlı bir kızla evlenmiştir. Bir süre sonra kaza 

geçirirler. Çetin kör olur. Tüm vücudu felç olan İrem, Dilara’yı çağırtır ve Çetin’le 

                                                 
245 Halit Ertuğrul, Kendini Arayan Kadın, İstanbul, Nesil Yay., 2004, bs. 59-61. 
246 Emine Şenlikoğlu, Maria, İstanbul, Mektup Yay., 1992, bs. 5, s.141.  
247 Sevim Asımgil, Dilara, İstanbul, Timaş Yay., 2006, bs. 16.  
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evlenmesini vasiyet eder.  Dilara ve Çetin evlenirler. Bir yıl sonra Çetin ameliyat 

olur ve gözleri açılır. 

 Dilara ideal bir Müslüman genç kız olarak Batılı eğitim sistemine karşıdır. 

Bu nedenle eğitimini yarıda bırakmayı göze almıştır. Dilara’nın hayatta en önem 

verdiği konu dinin kurallarının yerine getirilmesidir. Gelinlik provasında Çetin’in 

likör içmesi daha önce Dilara’ya dini konularda hassas olacağına dair verdiği sözde 

durmaması anlamına geldiği için tartışmaya neden olur. Sorun sadece sözlerin 

tutulmaması da değildir. Dilara en çok ezan sırasında içki içilmesine kızar. Ezan 

sırasında çevresiyle tüm bağını koparan ve sadece ilahi bir aşkı hisseden Dilara 

ezanın sonunda tekrar bu dünyayı kavramaya başladığında çevresindeki insanların 

ne kadar umursamaz olduğunu görür. Bu durum onu çok yaralar.  

Dilara’da Batılı yaşam biçimine sahip gençlere yönelik tepki, adı bile 

olmayan bir ihtiyar aracılığıyla dile getirilir. Dilara’nın kardeşi Selda ve onun 

arkadaşı İklime bir havuz başında oynayan küçük kız çocuğuna yaklaşırlar. Onlar 

sevecen biçimde kızın saçlarıyla oynarken kızın dedesi düşmanca gözlerle Selda ve 

İklime’ye bakmaktadır. Yazar ihtiyarın düşüncelerini okuyucuya şöyle aktarır: 

 

“Yaşlı adam, kâfir gibi yaşamayı ideal edinmiş, kalpleri dünya sevgisiyle dolu, 

batıla dalmış, şeytanın kendilerini yoldan çıkardığı, sapıklığın karanlıklarında 

kalmış, Avrupa’nın izlediği delaleti baş tacı etmiş, ahlaksızlık kargaşalığında 

kimliği kaybolmuş, tutarsız gençlikten nefret ederdi. Müslümanın sancağı dikilerek 

binlerce şehit verilip Müslümanların Müslümanca yaşaması için alınan, yaprağının 

yeşiline, mermer şadırvanlarından şakırdayan sularına, çiçeklerine, kuş yuvalarına 

Kur’an’ın sesi sinmiş, göklerinde İslam yazılı bu ecdat yadigârı topraklarda kim 

peydahlamıştı bu nesli?  

Yurduna yabancı, 

Tarihine düşman,  

Dini gitmiş, imanı belli değil, 

Hayâsızlığı alnına oturmuş, sabitleşmiş,  

Şerefi yerlerde sürünen nesli…”248 

 

 Yazar romanla hiçbir ilgisi olmayan bir ihtiyar aracılığı ile Batılı yaşam 

tarzına sahip kişilere olan tepkisini dile getirir. Bu sahnede Selda ve İklime hiçbir 

                                                 
248 A. g. e., s. 77.  
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kötü davranışta bulunmasalar da genel görünümleri, serbest tavırları ihtiyarın 

öfkesini ortaya çıkarmak için yeterli olmuştur. Sevim Asımgil’in kendisi gibi 

yaşamayan insanları ötekileştiren, çeşitli biçimlerde aşağılayan tavrı diğer 

romanlarında da okuyucunun karşısına çıkmaktadır.   

Hidayet romanı yazarının kendisinden olmayana yönelik tepkisi benzer 

şekilde Ana adlı romanda da görülür. Hüseyin Karatay’ın yazdığı eserde konu, genç 

yaşta dul kalmış olan Emine’nin, oğlu Ömer’le birlikte yaşadıkları sorunlardır. 

Emine’nin kocası trafik kazasında ölmüştür. Emine, çok fakir oldukları için oğluna 

zeytin bile alamamaktadır. Gâvur İsmet adlı bir adam onu sokakta görür. Evlerinin 

önünde gezinir. Ancak Emine ona yüz vermez. İlerleyen günlerde açık saçık 

giyinmiş bir kadın gelip İsmet’in Emine’yi istediğini söyler. Emine kadını kovar. 

Oğlu Ömer bir gün sokakta bayılır. Hastaneye götürürler ancak bir türlü tedavi 

ettiremezler. Özel muayene için esnaftan para toplarlar. Sonunda zengin bir kadın 

Ömer’in tedavisi için gerekli parayı verir.  

Romanda Batılı yaşamla ilişkilendirilecek temel bir olay yoktur. Bu nedenle 

yazar Batılı değerlere öfkesini mahalle kahvehanesini kullanarak dile getirir. Emine 

ve oğluna sık sık yardım eden Hacı Yusuf arada bir kahveye gider. Kahveye gelen 

insanlardan biri olan emekli memur Mahmut Bey bahane edilerek yazarın 

düşünceleri ortaya konur. Kahveci Mahmut Bey’i beğenmez: 

 

“Müşterileri içinde, en çok kızdığı, emekli memur Mahmut Bey’dir. Ona göre, Hacı 

Yusuf doğrunun, Mahmut Bey yanlışın adamı. Sık sık Avrupa’dan söz etmesi, 

özenmesi, Çaycıya bu kanıyı vermiştir. Emekli memurun böyle görünmesi, 

davranışının savunması olur. İçiyle melez, diliyle Batılı tiplere benzer. Toprağına 

kök salamamış ağaçlar gibi. 

İtirazı, Hacı Yusuf’a olur çoğunlukla.  

Hacı Yusuf’a göre, ne şu ne bu. Cami ile kilise arasında kalmış biri. Kökünden 

oynatılmış bir ağaç.”249  

  

Hidayet romanlarında edebi derinlik çok önem verilmeyen bir konu olduğu 

için, yazar, romanın konusu ne olursa olsun araya kendi dünya görüşünü 

sıkıştırmakta sakınca görmez. Sıradan bir mahalle kahvesi bile Doğu- Batı ayrımına 

dair ideolojik yaklaşımın ortaya konulduğu bir mekân olabilir. Mahmut Bey ve 

                                                 
249 Hüseyin Karatay, Ana, Bağımsız Baskı, 1980, s. 89-90.   



 399 

Çaycı salt ideolojik bir mesajın verilmesi amacıyla romana alınıp sonra terk edilen 

nesnelere dönüştürülmüştür. Sıradan bir çaycının müşterilerinden birine dair “Batılı 

tip” yorumu getirmesi romancı için bir sorun yaratmaz. Önemli olan yazarın kendi 

fikrinin bu vesileyle dile getirilmesidir.  

 4. Gerçek, İdeal Müslümanlık 

Gerçek Müslümanlık hidayet romanlarında sıklıkla kullanılan bir başka 

klişedir. Hidayet romanı yazarları geleneksel İslam’a karşıdırlar. Sıradan insanların 

namaz, oruç, hac gibi ibadetleri yapmakla yetindiklerini, bundan öte bir şey 

yapmayarak İslami mücadeleye zarar verdiklerini ifade ederler. Bu söylemin en 

geniş biçimde ortaya konduğu eser Mehmet Zeren’in Öz Yurdunda Garipsin250 adlı 

dört ciltlik romanıdır.   

Öz Yurdunda Garipsin251 temelde başörtülü kızların üniversiteye girme 

mücadelelerini anlatmaktadır. Bununla birlikte mücadele sırasında kızların 

çevrelerindeki insanlarla yaşadıkları sorunlar da gündeme gelir. Meral ve Esma adlı 

kızların başörtülü bir arkadaşlarının sokakta dövülmesi ile başlayan romanda 

başörtüsü yüzünden okula giremeyen kızlar gösteriler yaparlar. Bu sırada Meral’e 

görücü gelir. Ancak Meral, gelen aile sosyetik ve makyajlı olduğu için onları 

reddeder. Bu yüzden Babası Hacı Kamil Bey ve annesi Hacı Ayşe Hanım onunla 

günlerce konuşmazlar. Meral’in arkadaşı Arzu ise onu abisi ile tanıştırmak ister. 

Ancak iki taraf da İslami hassasiyetlere sahip oldukları için oturup konuşmazlar. 

Sadece abisi uzaktan Meral’i izler. Bunu fark eden Meral de tıpkı damat adayı gibi 

utanır. Meral evlenme hazırlıkları yaparken başörtüsü eylemleri tekrar gündeme 

gelir ve gösterilere katılırlar.  

Dördüncü roman on yıl sonrasından itibaren başlar. Meral evlenmiş ve iki 

çocuğu olmuştur. Genç kızların başörtüsü eylemleri devam etmektedir. Ancak bu 

sırada İslami hareket içerisinde sorunlar baş göstermiştir. Meral, Sebahat ve Ayşe 

diğer arkadaşlarına da ulaşıp İslam konusunda toplantılar yapmaya başlarlar. Bir 

toplantıda başörtülü kızların çoğunun ailelerinden gizli olarak dini nikâh yaptıkları 

ortaya çıkınca tartışmalar olur. Bunun flört olduğunu söyleyen kızlar ile bu türden 

nikâhı savunanlar karşı karşıya gelir. Bu nedenle toplantılar sona erer. Meral ve 

arkadaşları yeni nesil başörtülü kızların hareketlerini beğenmezler. Meral’in birçok 
                                                 
250 Bu romanın ilk iki cildi piyasada bulunamadığı için çalışmaya dahil edilememiştir.  
251 Mehmet Zeren, Öz Yurdunda Garipsin III-IV: Üniversiteli Bir Kızın Hatıraları, İzmir, Hazen  

Yayınları, ?,. 
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arkadaşı hala başörtülü olmalarına rağmen daha sosyetik bir görünüme 

bürünmüşlerdir. Bu kızlar artık daha süslü, makyajlı ve ojelidir. İslami kesimdeki bu 

türden sorunların gündeme getirilmesi ile roman sona erer.  

Romanın kahramanı olan gençler saf bir Müslümanlık peşindedirler. Bu 

tavırlarında politik hareketin içerisinde olmalarının da payı vardır. Aileler, çevreden 

gördüklerini yapmaya, geleneklerini uygulamaya çalışırlarken gençler tamamen 

farklı bir dünyanın özlemi içindedir. Görücü geldiğinde Meral’in günlük elbiseleri 

ile onların karşısına çıkmasının nedeni de budur. Meral zenginliğe önem vermez. Bu 

nedenle görücülerin karşısına soluk bir başörtüsü ile çıkar. Buna kızan annesine şu 

sözleri söyler: 

 

“-İlahi anne, dedi, fakir olsak neyse anlayacağım seni; fakat hayret ediyorum. Sen 

de babam da üçüncü defa hacı oldunuz. Hala ölçüleriniz değişmedi. Ölçünüz, 

zenginlik, ölçünüz mal mülk, ölçünüz para, ölçünüz mevki… 

… 

-Bak anneciğim, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Neden beni anlamak 

istemiyorsun? Müslümanlık sadece beş vakit namaz değil, sadece oruç değil, sadece 

Hacca gitmek değil. Müslümanlık bir yaşama şekli, her şeyiyle bir bütün.”252  

 

Meral, 1980 sonrası hidayet romanları içinde, lükse ve tüketime karşı olan 

ender tiplerdendir. Ailesinin isteklerine karşı radikal bir tavır sergilemektedir. Anne 

ve babası ise onun bu tavırlarından hoşnut olmazlar. Babası, kızının, zenginliklerini 

ortaya koyan bir düğünle evlenmesini istemektedir. Hacı Kamil Bey için İslami 

mücadele diye bir şey yoktur. O çok para kazanmanın lüks içinde yaşamanın 

peşindedir. Bu uğurda birçok yasadışı eylemi de olur. Romanda sayfalar boyunca 

Hacı Kamil Bey’in faturasız işler yaptığı, memurlara rüşvet dağıttığı anlatılır. Yazar 

da tıpkı gerçek olduğunu iddia ettiği kahramanı Meral gibi geleneksel İslam’ı temsil 

eden Hacı Kamil’in karşısındadır. Meral bu tavrı nedeniyle Hacı Kamil ve eşinin 

çok istediği sosyetik aileyi reddeder. 

Meral, Arzu’nun ağabeyi ile evlenmesi söz konusu olduğunda da dinde yeri 

olmadığını ve israf olacağını söyleyerek nişan istemez. Hacı Kamil Bey ise 

rüyalarında bile şatafatlı bir nişan görmektedir: 

                                                 
252 Mehmet Zeren, Öz Yurdunda Garipsin III: Üniversiteli Bir Kızın Hatıraları, İzmir, Hazen  

Yayınları, (?), s. 29-30.  
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“Yatağına uzanan Hacı Kamil Bey, sabaha kadar bir o yana bir bu yana döndü 

durdu! Hep Meral’i, Meral’in nişanını, nişanındaki şa’şaayı, davet edeceği 

akrabalarını, getireceği güzel sesli hocaları, hocaların gözlerini yumup avazları 

çıktığı kadar bağırarak okuyacakları mevlidi, ilahileri; en çok da son gidişinde 

Hacdan getirdiği Japon malı kordonsuz elektronik mikrofonun, ekolu 

hoparlörlerden çıkaracağı yankılı sesin dinleyenleri nasıl hayran bırakacağını 

düşünüp durdu.”253  

 

Hacı Kamil Bey’in kızı ile ilgili planları karikatürleştirilerek Meral’in içinde 

olduğu İslamcı gençliğin doğru yolda gittikleri ispatlanmaya çalışılır. Meral ve 

çevresindeki bazı kızların lükse, tüketime karşı oluşları onların hidayet romanları 

içerisinde yalnız kalmalarına neden olmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi hidayet 

romanlarında bu türden bir zenginlik düşmanlığı görülmez. Ancak geleneksel bir 

anlayışla İslam’ı yaşayan sıradan insanların eleştirisi anlamında Meral’in öyküsü 

çok tanıdıktır.  

Emine Şenlikoğlu’nun, Hıristiyan Gülü’nde Cemile, ailesine Yehova Şahidi 

olduğunu söylediğinde anne ve babası buna inanmak istemezler. Daha sonrasında 

ise babası onu odaya kapatarak, sürekli kızarak Müslümanlığı bırakmamasını söyler. 

Cemile ise onların zaten İslamiyet’i yaşamadıklarını içki içtiklerini, annesinin yazın 

uzun kollu elbise giymediğini söyler. İnsanların kendilerini İslam’a bağlı saymaları 

onun için yeterli değildir. Bunun uygulamasını görmek ister. Annesi Cemile Hanım 

da onun sözlerinden etkilenerek bir kadın hocadan dersler alır, örtünüp namaza 

başlar.  

Geleneksel İslam’ın eleştirildiği en önemli nokta burada ortaya çıkmaktadır. 

Başörtüsü, geleneksel İslami yaşamı reddeden hidayet yazarlarının en önemli 

sembolüdür. Kadınlar her türlü ibadeti yerine getirebilirler ancak örtünmezlerse 

bunun gerçek İslam olmadığı yorumu getirilir. Hidayet romanlarının tamamında, 

dini yeniden keşfeden kadınların tamamı kesinlikle örtünürler. Yazarlar bu ayrıntıyı 

asla anlatmadan geçmezler. Kimi zaman namaz kıldıkları da anlatılır ancak en çok 

başörtüsü üzerinde durulur. Halit Ertuğrul’un Aradığını Bulan Kadın adlı romanında 

örtünme bir tören eşliğinde yapılır. Ünlü manken Serpil bu hayattan kurtulup dine 

dönmüştür. Dini bir toplantı sırasında Serpil kendi hayatını anlatıp ne yapması 

                                                 
253 A. g. e., s. 130.  



 402 

gerektiğini sorar. Toplantıdaki kadınlardan biri, ölmüş olan kızının başörtüsünü 

çıkarıp ona verir. Serpil’e söylediği sözler ve sonrası Nilüfer tarafından şöyle 

aktarılır: 

“-Al kızım, dedi. Bu, kulluğunun ilk alameti olsun. Tak bu eşarbı başına… 

Rabbimin melekleri seni alkışlasın. Onun rahmeti, hidayeti, nuru indi buraya… İç o 

rahmet sağanağından doya doya… Ömür çok kısadır. Belki de böyle bir şansın bir 

daha olmayabilir. Bizler senin şahidiniz.  

… 

- Ben de bu şehit kardeşimizin emanetini mukaddes bir kitap gibi, hep başımda 

taşıyacağım, dedi. 

Büyük bir huşu, tespihler salâvatlar içinde Serpil Hanım başını bağladı, abdestini 

aldı ve ilk namazını da orada bizimle birlikte kıldı. 

Allah’ım bu ne müthiş bir manzaraydı. O ilk kıldığım namazın manevi iklimini 

tekrar yaşadım. O hazzı ve lezzeti tekrar aldım. O huzur âlemlerine tekrar 

daldım.”254  

 

İlerleyen sayfalarda Serpil’in bir odaya girişi ise şöyle tarif edilir: 

 

“O esnada manken Serpil Hanım girdi salona… 

O muhteşem güzellik ve göz alıcı kapalı kıyafetiyle… Kapanmak ne kadar 

da yakışmıştı Serpil Hanım’a… Sanki pırıl pırıl yanan duruşuyla, melekleri 

andırıyordu.”255 

 

Başörtüsünün kadınlara çok yakıştığı, hidayet romanlarında sürekli 

tekrarlanmaktadır. Gerçek Müslüman kadının başörtüsü takması bir zorunluluk 

olarak gösterilir. Başörtülü ve çok güzel kadınların sıklıkla anlatılması, ayrıca kitap 

kapaklarında güzel kadınların yüzlerinin ve genellikle gözlerinin resmedilmesi A. 

Sait Akçay tarafından İslamcı yazarın belleğindeki huri inancının dışa vurumu 

olarak yorumlanır. Bu tür kadın resimlerinin de aslında kadını metalaştırmak 

olduğunu söyleyen Akçay İslamcı yazar ve yayınevlerinin süslü, güzel kızlara 

yoğun bir ilgi duyduklarını belirtir256. 

                                                 
254 Halit Ertuğrul, Aradığını Bulan Kadın, İstanbul, Nesil Yay., 2004, s. 40.  
255 A. g. e., s. 64.  
256 Ahmet Sait Akçay, Bellekteki Huriler: İslamcı Popülist Kültüre Eleştirel Bakış, İstanbul,  

Selis Kitaplar, 2006, s. 50 .  
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Başörtüsünün hidayet romanlarında vazgeçilmez bir nesne olmasının başka 

nedenleri de vardır. Öncelikle yazar, başörtüsü aracılığı ile kendisinin bulunduğu 

yerle, İslam anlayışı ile kesin bir duruş sergiler. Böylece özellikle son dönemlerde 

sürekli artan başörtüsü tartışmalarının neresinde olduğunu okuyucuya göstermiş 

olur. En azından geleneksel bir dindarlığa sahip okuyucu, bu sayede, yazarın 

sözlerinin ne anlama geldiğini daha iyi kavrayacaktır. Okur ve yazarın ideolojik 

ortaklığı geliştikçe, yani romandaki tezler ortaya kondukça, okurun eseri onaylama 

süreci başlar. Bu aşamadan itibaren okur, yazarın arzu ettiği gibi, gerçek İslam’ın ne 

olduğunu anlayacaktır. Başörtüsü, hidayet romanlarında, yazarın ideolojisini 

yaymakta kullandığı en temel figür haline gelmiştir.  

Yazarın, başörtüsünü kullanarak okurun gündelik hayattaki ideolojik 

hassasiyetini gündeme getirmesi salt bir mücadele süreci olarak algılanamaz. 

Popüler romanlarda sıklıkla görüldüğü gibi bu tavır satışların artması için de 

vazgeçilmezdir. Okuru rahatsız eden, onun değerleriyle çelişen, o değerleri eleştiren 

eserlerin piyasada tutunması zordur. Hedef kitle olarak dindar insanları seçen 

hidayet romanı yazarı da geleneksel bir yanı olan, kadınların yüzyıllar boyunca 

taktığı başörtüsünü okurunun önüne getirerek onunla bağlantı kurmaya çalışır. Okur, 

kendi hassasiyetinin yansıdığı, onaylandığı bir eseri tüketmekten zevk duyacaktır. 

Bu sayede yazar hem o romanın hem de sonrakilerin satışını arttırmış olacaktır. 

Hidayet romanlarının diğer birçok edebi türden fazla satmasının temel 

nedenlerinden biri de budur. Okurun dünyası yazar tarafından dikkate alınmakta, 

buna yönelik eserler üretilmektedir. 

 5. Müslümanların Ezilmesi 

Hidayet romanlarının ısrarla üzerinde durduğu bir başka konu 

Müslümanların mağduriyetidir. Hekimoğlu İsmail’den beri hidayet romancılarının 

çoğunluğu bu klişeyi tekrarlar. Buna göre Müslümanlar, üzerinde yaşadıkları ve 

çoğunluğu oluşturdukları topraklarda sürekli olarak ezilmekte, aşağılanmaktadır. 

Laiklik anlayışının ülkedeki yanlış uygulanışı Müslümanlar için zaman zaman 

sıkıntılara yol açmaktadır. Buna karşılık Müslümanlar, Batılı ülkelerde çok daha 

rahat etmektedir. Bu ülkelerde yönetimler kendi dinlerine sahip çıkarken 

başkalarının dinlerine de saygı göstermektedir.  

Emine Şenlikoğlu’nun Hıristiyan Gülü romanında Yehova Şahitleri özgürce 

faaliyet gösterirken Müslümanların yasalarla sürekli sorun yaşadıkları anlatılır. 
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Gülderen,  Yehova Şahitleri gibi örgütlü biçimde düşüncelerini yayamamaktan 

şikâyet etmektedir. Yehova Şahitleri kapı kapı dolaşıp dinlerini tebliğ ederken 

Müslümanların böyle bir imkânı olmadığını savunur257. İlerleyen sayfalarda da 

karakola götürülüp sorgulanan Gülderen, Yargıtay’ın Yehova Şahitliği’ni bir din 

olarak kabul ettiğini gösteren kararı alıntılayınca yazar, şu yorumu yapar: 

“Müslümanlara, en önemlisi İslam’a tanınmayan hak Yehova Şahitliği’ne, yani 

dolaylı da olsa Hristiyanlığa tanınmıştı.”258  

Şenlikoğlu, Müslümanların kendi ülkelerinde Hıristiyanlardan daha zor 

koşullarda tebliğ yapabildiğini öne sürer. Bu yargının gerçeği ne kadar yansıttığı 

tartışılabilir. Ancak, buradaki mağduriyet duygusu önemlidir, çünkü bu vesile ile 

okuyucunun esere olan sempatisi arttırılmaktadır. Okuyucudan, ezilen, acı çeken 

insanların yaşam hikâyelerini görünce kendini onlarla özdeşleştirmesi 

beklenmektedir. Bu nedenle mağduriyet söylemi okuyucu ile bağ kurma telaşını her 

zaman hisseden popüler romancının vazgeçemeyeceği bir anlayıştır. Hidayet romanı 

yazarı, tersini dile getirmesi, yani mağrur, ezen kişiliği anlatması durumunda 

okuyucunun tepkisini çekeceğini bildiği için kendi anlayışındaki insanların 

ezilmişliğini öne çıkarmak zorundadır.  

Mağduriyet söylemi M. Talat Uzunyaylalı’nın da kullandığı bir araçtır. 

Aydınlığı Bulan Adam259 adlı eserinde yazar, Molla adlı tip aracılığıyla çeşitli 

söylevler dile getirir. Kişilik yaratma, konu birliği gibi noktalardaki başarısızlığı 

nedeniyle romancılık açısından oldukça sorunlu olan eserde Molla adlı tipin 

karşılaştığı manzaralar dile getirilir. Molla romanın başında eğitimle ilgili bir 

konferansta konuşur. İslam’ı savununca yobaz, mürteci diye aşağılanır. Konferansta 

her kafadan bir ses çıkar. Molla’yı suçlayanlar dinin devrinin geçtiğini söyler. 

Oradan çıktıktan sonra yolda çarpıştığı bir kadın onu tanır. Kadın, Molla’yı Ahır 

adını verdikleri bir mekâna götürür. Burada herkes uyuşturucu içip sevişmektedir. 

Molla, bu insanlara dinin kurtarıcı rolünden bahseder. Kadın onu eşcinsellerin 

yanına götürünce Molla, onlara, normal olanın kadın erkek ilişkisi olduğunu söyler. 

Ahır’dan çıktıktan sonra zorla sokulduğu bir meyhanede kapitalizm ve komünizmin 

eksiklerini anlatır. Meyhanede kavga çıkar ve hepsi karakola alınır. Karakoldan 

kurtulduktan sonra akşam başka bir konferansa gider. Burada da emekli bir albay, 

                                                 
257 Emine Şenlikoğlu, Hristiyan Gülü, İstanbul, Mektup Yay., 2000, bs. 5, s. 76. 
258 A. g. e., s. 123. 
259 Mustafa Talat Uzunyaylalı, Aydınlığı Bulan Adam, İstanbul, Beka Yay.,1993, bs. 2.  
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Müslümanların siyasetle uğraşmamasını söyler. İslami kesimden insanlar tam tersini 

savunurlar. Molla akşam evine döner.  

Molla her gittiği yerde dini meseleler hakkında konuşan bir insandır. Tüm 

gününü dini konularda insanlara bilgi vermekle geçirir ancak çevresinde tam 

anlamıyla kaotik bir yapı vardır. İlk gittiği konferansta o dinden bahsedince hemen 

“yobaz ve gerici” olmakla suçlanır. Molla ise Türkiye’deki rejimin Müslümanlara 

uygun olmadığını kanıtlama çabasındadır. Ona göre bu rejim Batı’dan ithal edildiği 

için halkın dinine saygı göstermemektedir. Müslümanların ezilişini şu sözlerle 

anlatır: 

“-İnsaf ediniz, ikibin yılına yaklaştığımız şu günlerde bile Türkiye müslümanları 

ibadetlerini yerine getiremiyor! Namaz kılan, oruç tutan, başını örten müslüman 

erkek ve kadınlara nasıl davranıldığını hepimiz biliyoruz. Namaz kılan memur terfi 

edemiyor! Başını örten talebe üniversiteye, ortaöğretim kuruluşlarına alınmıyor. 

Orduda dini ibadetlerini yerine getiren subaylar ve onların eşlerine yapılan 

muamele ortada. Hala namaz kılan subay ve astsubaylar görevlerinden atılıyor!”260 

 

 Uzunyaylalı, özellikle devlet içindeki kimi aşırı uygulamaları öne çıkararak 

mağduriyet söylemini geliştirir. Burada, hala yaşanmakta olan kimi sorunlar 

gündeme getirilerek okuyucunun mağduriyet söylemini onaylaması sağlanmaya 

çalışılır. Hidayet romanlarının çoğunda mağduriyet devletle ilişkilendirilmektedir. 

İslamcı gençlerin, başını örten kadının devletle yaşadığı problemler ön plana 

çıkarılır. Günlük hayatta dinin genellikle sorunsuz biçimde yaşanması söz konusu 

edilmez. Resmi uygulamaların tüm ülkedeki her türlü yaşamsal alana aynı biçimde 

yansıdığı kabulüne dayanan bu görüş aracılığıyla İslam’ın baskı altında olduğu 

anlatılmaya çalışılır.  

6. Hidayet Romanlarında Günlük Yaşam 

Hidayet romanları, okuyuculara ideolojik bir bakış açısı sunmakla kalmaz, 

okuyucunun günlük hayatında yapması gerekenlere dair yol gösterici rehberler olma 

görevini de üstlenirler. İslami yaşamın ne olduğu, ideal bir Müslüman’ın nasıl 

hareket etmesi gerektiği, özellikle kadınların yaşamlarını nasıl düzenleyecekleri 

hidayet romanlarında çok sayıda örnekle açıklanmaya çalışılır.  

Hidayet romanlarının yol göstericiliği en çok flört konusunda ortaya 

çıkmaktadır. Tüm hidayet romanlarında, geniş biçimde, flörtün tehlikeleri ve İslami 
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olmadığı anlatılmaktadır. Halit Ertuğrul’un Kendini Arayan Kadın261 adlı romanında 

bu konuya geniş yer verilmiştir.  

   Roman, Nilüfer’in hayat hikâyesini anlatmaktadır. Anne ve babası 

öldükten sonra Nilüfer tek başına kalır. Liseye giden Nilüfer, öğretmeninin 

sözleriyle manken olmayı hayal etmeye başlar. Lise bitince güzellik yarışmasına 

katılır ve birinci olur. Bir iş adamı onu bayıltıp tecavüz eder. Dört yıl boyunca 

Nilüfer bu kirli hayatı yaşar. Eroin kullanmaktan iki kere hapse düşer.  

Bir gün bayılınca mafyacılar tarafından hastaneye bırakılan Nilüfer’in kanser 

olduğu anlaşılır. Hastanedeyken birkaç yıl önce trafik kazası geçiren ve Nilüfer’in 

hastaneye götürdüğü tesettürlü kız gelir ve ona ilaç gibi iyi geleceğini söylediği 

Said-i Nursi’nin Mektubat’ını verir. Ancak kızı Nilüfer’den başkası görmemiştir. 

Sonrasında ise bu kızın trafik kazasından iki gün sonra öldüğünü öğrenir.  

Nilüfer’in hastanede tanıştığı Doktor Özlem de eskiden ateistken Nur 

Risaleleri’ni okuyup Müslüman olmuştur. Özlem ve kocası Nilüfer’e sahip çıkarlar. 

Özlem’le beraber dini toplantılara gider, sonunda namaz kılamaya başlar ve örtünür.  

  Romanın ikinci cildi olan Aradığını Bulan Kadın’da262 Nilüfer iki odalı 

evinin bir odasını mescit yapar ve zamanını ibadetle geçirmeye başlar. Ayrıca 

sürekli olarak Said-i Nursi’nin eserlerini okur. Takip eden günlerde Nilüfer ve Serpil 

adlı eski manken, kaçırılıp namus katili olan Yılan Abuzer’in evine götürülürler. 

Ölüm döşeğinde olan Abuzer onlardan af dilerken bir anda dev bir yılan çıkıp onun 

kafasını ağzına alır. Abuzer acılar içinde ölür. 

Seyda bir umre gezisi düzenler. Nilüfer’i de yanında götürür. Otelin 

mutfağına giden Nilüfer çakmağı yakınca patlama olur ve tüm yüzü yanar. Bu 

olayın şokundan Said-i Nursi’nin Hastalar Risalesi ile kurtulur. Seyda’nın namaz 

kılarken öldüğünü öğrenen Nilüfer daha fazla yaşamak istemez. Tekrar umreye 

gider ve orada namaz kılarken ölür.  

Kendini Arayan Kadın’da Nilüfer’in okuldan arkadaşı olan Seyda bir 

konferansa konuşmacı olarak katılır. Burada altı sayfa boyunca flörtün neden kötü 

olduğunu, genç kızlar için taşıdığı tehlikeleri anlatır. Bu kısımda kullanılan 

başlıklar, Seyda’nın, flört hakkındaki düşüncelerinin özetidir: “Kız-Erkeğin Masum 

Arkadaşlığı Olmaz”, “Flört Birçok Genci Yakmıştır”, “Deneme Evlilik”. Seyda, 

Batılı ülkelerden de örnekler vererek flörtün ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya 

                                                 
261 Halit Ertuğrul, Kendini Arayan Kadın, İstanbul, Nesil Yay., 2004, bs. 16. 
262 Halit Ertuğrul, Aradığını Bulan Kadın, İstanbul, Nesil Yay., 2004, bs. 3.  
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koyar. Hemen arkasından konuşan, eskiden ateist olup sonradan hidayete ermiş olan 

Nuran da “Cinsel Özgürlük Toplumsal Bir Felakete Dönüşmüştür” “Cinsel 

Özgürlük Kadınların Aleyhine” başlıkları altında kadınları cinsel özgürlük sözünün 

tehlikelerine karşı uyarır263.  

Hidayet romanı yazarları toplumsal bir dönüşüm hedeflerler. Toplumun 

değiştirilmesi için en önemli grubun kadınlar olduğunu düşünen yazarlar sürekli 

olarak kadınlara dair mesaj vermeye çalışırlar. Kahramanların büyük çoğunluğunu 

kadınların oluşturduğu bu romanlarda okuyucuya, ideal Müslüman kadının 

özellikleri anlatılır.  

 

“İslami roman kurgusunun merkezindeki temaların başında, kadın ve kadına mal 

edilen toplumsal kimlikler bulunmakta. Hatta birçok yerde, kurgunun bütünselliğini 

ve devamlılığını tehlikeye atmayı göze alarak, kadın hakkında açıklayıcı bilgiler 

verilmekte, kadın tanımlanmakta, toplumsal rolü belirlenmekte, cinselliğinin 

sınırları çizilmekte ve kadının, erkeğine, çocuğuna, dinine ve içinde yaşadığı 

topluma karşı yükümlülüklerinin altı çizilmektedir.”264  

 

Modern yaşamın tehlikelerine karşı yapılan uyarı da yine kadınlara yönelen 

bir sesleniştir. İslami bir yaşam biçiminin kadınlara getirdiği avantajların geniş 

biçimde anlatıldığı hidayet romanlarında modern yaşam her haliyle eleştiri 

konusudur. Kadınların günlük hayat içerisinde normal karşılayabilecekleri ya da 

umursamayacakları konuların aslında ne kadar önemli dini meseleler olduğu bu 

romanlar aracılığıyla okuyucunun dikkatine sunulur.  

Emine Şenlikoğlu Bize Nasıl Kıydınız265 adlı romanında günlük konulardaki 

derslere geniş yer ayırır. Rabia’nın annesi Hacer inançlı bir kadındır. Hacer, bir 

akşam, birdenbire çıldırır. Oğlu İsmail de ortadan kaybolur. Sonra İsmail’in cesedi 

kömürlükte bulunur. Herkes Rabia’nın zina yaptığını ve bunu gören oğlunu 

öldürdüğünü düşünür. Hacer Hanım akıl hastanesinde ölür. Bu olaydan sonra Rabia, 

babası İhsan ile amcasının karısı Nermin’in zina yaptığını ve bunu gören İsmail’i 

öldürdüklerini öğrenir. İhsan tutuklanır ve kırk yık hapse mahkûm olur. Rabia bir 

konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başlar. İş yerinde din ve laiklik tartışmalarına 

                                                 
263 Halit Ertuğrul, Kendini Arayan Kadın, İstanbul, Nesil Yay., 2004, bs. 16, s. 90-105.  
264 Koray Çalışkan, “Özenilesi Yaşamlar: İslami romanlar Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul, Birikim  

Yayınları, Birikim, Kasım 1996, Sayı: 92, s. 92. 
265 Emine Şenlioğlu, Bize Nasıl Kıydınız?, İstanbul, Mektup Yay., ?. 
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şahit olur. Hüseyin adlı bir işçi dini savunur. Rabia, Hüseyin’in sözlerinden 

etkilenerek namaz kılmaya başlar ve başını örter. Daha sonra iş yerinden 

Ramazan’la evlenir. Evlenmeden önce kendisini isteyen aileye İslami taleplerini 

iletir. Hüseyin ise dindar olduğu için hapse atılmıştır. 

Romanda Rabia ile Leyla arasında flört hakkında geçen konuşmalar ders 

verici niteliktedir. Rabia, Leyla’nın bu konudaki rahatlığına karşılık şunları söyler: 

 

“İslama göre hem günah, hem de kızların zinaya alışmasının en büyük sebebi. 

Batılılarda önce öyle başlamış. Şimdi de beş altı erkekten az kişi ile gezmiş kızı 

makbul saymıyorlar… Biz de onlar gibi yavaş yavaş dejenere olmuşuz. İşte kendin 

kendine örneksin en az dört erkekle gezdin… Hepsi de seni aldattı. Hepsi de senden 

yavaş yavaş bir şeyler götürdü. Dinini bir tarafa bırak, her zaman aldatılmanın 

bunalımlarını geçirdin. Binlerce kız psikiyatri kliniklerinde yatmış hala bana flörtü 

övüyorsun. Binlerce genç kız flört kurbanı değil mi? Ne dehşet verici olay. Düşün 

bizde benzedik onlara.”266 

 

Leyla ve Rabia romanda farklı yaşam tarzlarından insanlar olarak karşı 

karşıya getirilmiştir. Bu karşılaşma aslında iki insanın değil, iki anlayışın 

karşılaşmasıdır. Leyla her şeye boş veren, dini kurallara uygun yaşamanın 

zorluğundan bahseden bir kız iken, Rabia, tam tersine dini bütün şuurlu bir 

Müslüman olarak onu bilgilendirmeye çalışır. “Kardeşim” diye hitap ettiği 

Leyla’nın yaşam biçiminin kendisine zarar vereceğini anlatır. Ancak Leyla onun 

sözlerini umursamaz.   

Yazarın kadınlara yönelik uyarısı sadece flörtle sınırlı kalmaz. Romanda 

Hüseyin adlı karakter aracılığıyla kadınların erkeklerin olduğu yerde çalışmasının 

doğru olmadığını, Batılılar gibi günaydın demek yerine Müslüman’a yakışır biçimde 

selam verilmesi gerektiğini aktarır.  

Rabia evlenmek üzereyken yine İslam’a göre hareket eder ve dini 

konulardaki hassasiyetini bildiren bir mektubu kendisini isteyen aileye verir. 

Mektupta İslam’a göre düğün istediği, eşinin sadık olması gerektiği, evlendikten 

sonra günde en az beş saat Kur’an öğretip vaaz vereceği gibi maddeler 
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sıralanmıştır267. Rabia ideal bir Müslüman kadın olarak tüm evliliğini İslam’a uygun 

yaşamak için önceden tedbir alır. 

Rabia’nın şartları, aslında okuyucuya yöneltilen uyarılardır. Hidayet 

romanlarının okuyucu kitlesi içinde geniş yer tutan kadınların, yapması gerekenler 

sıralanmıştır.   

Okuyucuların hepsinin dini konularda derin bilgiye sahip olmayacaklarını 

hesaplayan hidayet romanı yazarları onları en küçük ayrıntılarda bile 

bilgilendirmeye çalışırlar. Bu nedenle hidayet romanları sadece İslami tebliğle 

kendilerini sınırlamazlar, gündelik olaylara yönelik açıklamalarıyla bir rehber gibi 

işlevsel bir konuma yükselirler. Romanlardaki kahramanların davranışları, çeşitli 

konular karşısındaki tavırları okuyucu için yol gösterici niteliktedir. Sevim 

Asımgil’in Dilara adlı romanında İrem’in öleceğini anlayan Dilara’nın acele ile 

aseton istemesi ve İrem ölmeden tırnaklarındaki ojeleri silmeye çalışması268 anlık 

bir sahnedir. Ancak Dilara’nın o an kafasından geçenler okuyucuya ibret olacak 

niteliktedir. Dilara bir yandan İrem’in öbür dünyaya ojeli tırnaklarla gitmesini 

engellemeye çalışırken bir yandan da gusül abdesti olup olmadığını merak eder. 

İrem’in tırnaklarındaki ojeler suyun tırnaklara erişimini engelleyeceği için abdestsiz 

olduğuna karar verir. Yazar kısa bir sahnede bile okuyucuyu uyarma vazifesini 

yerine getirmiş olur.  

7. Hidayet Romanları, Tarikatler ve Dini Eğilimler 

Hidayet romanlarının bazılarında tarikatların ve dini eğilimlerin öne çıktığı 

görülür. Özellikle Sevim Asımgil ve Halit Ertuğrul romanlarda sürekli olarak bir 

tarikat ve bir dini anlayışa dair bilgiler verirler.  

Halit Ertuğrul romanlarının tamamında Said-i Nursi’yi ve onun eserlerini 

anar. Yazar Düzceli Mehmet269 adlı romanında her fırsatta Said-i Nursi’yi bir evliya 

olarak anlatır. Romanın kahramanı olan Mehmet, üniversitedeki hocası aracılığıyla 

Said-i Nursi’den haberdar olur ve Risale-i Nur’dan çok etkilenir, eserin ders kitabı 

olması gerektiğini söyler. Sonraki günlerde Mehmet değişerek ibadet etmeye başlar. 

Birgün yolculuk için otobüse biner ancak kaza geçirirler. Gözlerini ve konuşma 

yeteneğini kaybeder. Gece odasında uyurken içeri sarıklı cübbeli biri girer. Bu kişi 

Said-i Nursi’dir. Said-i Nursi, onun günahlarını üzerine aldığını, yakında öleceğini 

                                                 
267 A. g. e., s. 227.  
268 Sevim Asımgil, Dilara, İstanbul, Timaş Yay., 2006, bs. 16, s. 181. 
269 Ertuğrul, Halit: Düzceli Mehmet, İstanbul, Nesil Yay., 2005, bs. 176. 



 410 

söyler. Mehmet tüm zamanını Risale-i Nur okuyup ibadet etmekle geçirir. Bir Cuma 

namazı sırasında kendini Kâbe’de görür. Said-i Nursi onu Hz. Muhammed’e takdim 

eder.  

17 Ağustos depreminde Mehmet ve ailesinin evi çöker. İşçiler enkaz 

çalışması yaparken tüm ailenin namaz kılarken öldüğünü görür. Mehmet ise sarıklı 

ve cüppeli olarak imamlık yaparken ölmüştür. Elinde Said-i Nursi’nin Sözler adlı 

kitabı vardır. İşçiler onların şehit olduğuna hükmedip cami hocasını çağırırlar. 

Cenazeler bu hoca eşliğinde kaldırılır.  

Romanın yazılış amacı sadece İslami tebliğ değildir. Genel İslami bilgilerden 

çok daha sıklıkla Said-i Nursi’den bahsedilir. Bu yanıyla roman aslında bir dini 

anlayışın daha fazla insan tarafından benimsenip genişlemesi amacındadır. Said-i 

Nursi’nin Mehmet’in odasına girmesi bu nedenle büyük bir önem kazanır. 

Türkiye’de iyi bilinen bir dini önderin öte dünyadan gelerek bir müridi ziyaret 

etmesi özellikle bu inanışa sahip okuru derinden etkileyecek bir sahnedir. Ancak 

daha da etkili olan başka bir sahnede Said-i Nursi, Hz. Muhammed’in hemen 

yanında resmedilir. Böylelikle yazar, takipçisi olduğu dini anlayışın öncüsünün 

gücünü, evliyalık niteliğini ortaya koymaya çalışır.  

Halit Ertuğrul’un Selim ve Hande270 adlı romanında da diğer tüm eserleri 

gibi benzer sahneler bulmak mümkündür. Selim’in babası çok içki içtiği için iflas 

edip lokantalarını satar. Selim’in lisede okuyan ablası güzellik yarışmasına katılmak 

için evden kaçar. Ancak genç kızları pazarlayan bir çetenin eline düşüp intihara 

kalkışır. Ailesi onu hastanede bulur. İflas nedeniyle evlerinden atılırlar. Karşılarına 

annesinin yıllar önce yardım ettiği Betül Hanım çıkar. Betül Hanım’ın kızı doktor 

olmuştur. Selim ve annesi Feride’yi lüks bir eve götürür. Onlara dinden, Fethullah 

Gülen’den ve Said-i Nursi’den bahseder.  

Selim, edebiyat öğretmeni sayesinde kantinde iş bulur ve bu sırada tanıştığı, 

öğretmenin kızı Hande’ye yakınlık duymaya başlar. Selim’in babası ise fena 

dövülmüş halde bulunur. Tüm vücudu felç olmuştur. Daha sonra da ölür.  

Selim, annesinin tedavisi için, zengin olan Banu adlı bir kızla evlenir.  

Daha sonraları ablasının odasına görünmeyen birileri gelip onunla konuşur. 

Ablası, bu kişilerin, annesini de istediklerini söyler.  Bu olayın ardından ablası ve 

annesi birlikte ölürler.   

                                                 
270 Halit Ertuğrul, Selim ve Hande, İstanbul, Nesil Yay., 2007, bs. 64. 
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Selim’in eşi ve onun ailesi cenazeye gelmez. Selim onlarla hesaplaşmak için 

arabayla giderken kaza geçirip kör olur. Eşi onu terk edince edebiyat öğretmeni 

Turan Hoca sahip çıkar. Selim ve Hande evlenir.  

 Romanda Selim ve annesine sahip çıkan Betül Hanım’ın ismi açıklanmayan 

kızının Said-i Nursi takipçisi olması tesadüf değildir. Yazar, her halükârda, dini 

önderin ismini anacaktır. Propaganda amacını asla unutmayan yazar her fırsatta 

kendi ideolojik yaklaşımını okuyucuya aktarmaya çalışır. Said-i Nursi gibi çok 

bilinen bir ismin adının anılması kitapların satışı için de önemli bir destektir. Bu 

yolla yazar, okuyucunun ilk defa karşılaştığı bir kişiden, bir düşünceden 

bahsetmemiş olur. Okuyucunun hafızasındaki isimlerden birinin kullanılması daha 

çok dikkat çekecektir. Üretilen kitapları özellikle belirli bir cemaatin tüketmesi 

bekleniyorsa bu yaklaşım kesin olarak çok daha karlı olacaktır.  

Burada üzerinde durulması gereken bir başka nokta hidayet romanlarının her 

zaman ve sadece maddi çıkar amaçlı olarak yazılmadığıdır. Hidayet romanı 

yazarlarının en önemli amaçlarından biri kendi dünya görüşünü halka mal etmek, bu 

görüşün yayılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla hidayet romanları “sevap” 

düşüncesinden bağımsız ele alınmamalıdır. Okurların dine uygun bir hayat 

sürmelerini isteyen yazarlar, bu sayede, toplumdaki sorunların halledilebileceğini 

savunurlar. Yazarların eser yazmalarının amacı, aynı zamanda, dinin emirlerini 

yerine getirmek yani ilahi emirlerin diğer insanlara duyurulmasını sağlamaktır. 

Romanlarda sık sık Kur’an’dan alıntılar yapılarak okuyucuya bu ilahi mesajlar 

iletilmeye ve sevap kazanılmaya çalışılır.      

Halit Ertuğrul gibi Sevim Asımgil de İsmailağa Sokağı’nda belirli isimleri 

öne çıkarır. Fatih’teki İsmailağa Sokağı’nı İslami ütopyanın gerçekleşmiş hali olarak 

gören yazar bu ütopyaya emeği geçen cemaati unutmaz. Sokakta, çocuklardan 

büyüklere herkes İslam’ı özümsemiştir. Havra, kızların küçük yaşta örtünüp din 

dersleri almaya başladığı, yaşlıların dindarlıklarını gösterecek şekilde giyindiği bu 

sokaktaki yaşamdan çok etkilenir.  Ancak sokağın bu duruma gelmesi için liderlik 

yapan Mahmut Hoca unutulmaz. Ömer’in Mahmut Hoca’dan ne kadar etkilendiği şu 

sözlerle vurgulanır: 

 

“Kürsüde bulunan hoca büyük bir saygı ve edeple Kur’an okuyordu. Aman Ya 

Rabbi nasıl bir okuyuştu bu? Ses gür değildi; yanık hiç değildi. Tarifi hiç imkânsız 
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başka bir şeyler vardı bu seste, Medine’den esip gelen bir rüzgar mıydı ki yedi kat 

göklerdeki Me’va Cennetlerine savurmuştu cemaatin ruhlarını… 

Bir şimşek mi çakmıştı Mekke’den, bu sesi aydınlatan? 

Hz. Yusuf’un güzel kokusu ve sevgisi ile dolup taşan Hz. Yakup’un kalbi gibi 

olmuştu gönüller…  

Tur dağında Hakk’ın tecellisi ile Nur-i İlahi’yi gören Hz. Musa’nın gözü gibi ışıltı 

saçıyordu bakışlar…”271 

 

Yazarın dini olaylara da göndermeler yaparak Mahmut Hoca’yı övmesi 

sadece Ömer’in duygularını tasvir etme çabası değildir. Aynı zamanda okuyucuda, 

yazar tarafından önemli biri olarak görülen bu kişiye dair sempati oluşturulmaya 

çalışılır. Böylece roman aracılığı ile bahsedilen cemaatin etki alanı, mürit sayısı 

arttırılmak istenir. Unutulmamalıdır ki hidayet romanları sadece dini anlatan popüler 

romanlar değildir. Hidayet romanlarının yazılma amaçlarının en önemlilerinden biri 

de yazarın dini düşüncelerinin yayılmasına hizmet etmektir. Bu amaçla belirli 

kişilerin rehberlikleri, önderlikleri altında bu amacın daha kolay idare edileceği 

düşünülür. Çeşitli cemaatlere mensup olan yazarların kendi cemaatlerini öne 

çıkarması davaya hizmet amacındadır.  

8. Hidayet Romanlarında Sosyal Sorunlar 

Hidayet romanlarında ülke sorunları, sosyal adaletsizlik gibi konular çok az 

işlenir. Tüm problemlerin İslami bir yaşam tarzı ile çözüleceğine inanıldığı için var 

olan sorunlar geçici olarak görülmektedir. Hidayet romancısı bu sorunları dile 

getirmekle uğraşmak yerine hepsinin çözümü olan din konusunu gündeme getirir.  

Türkiye’nin sorunlarının işlendiği az sayıdaki eserden biri Ali Erkan 

Kavaklı’nın İtiraf Ediyorum: Mafya Serisi 2272’dir. Kavaklı, eserinde bir yandan dini 

konulara dair açıklamalar yaparken diğer yandan Güneydoğu sorununun nasıl 

çözüleceğine dair fikirler ortaya koyar. Romanın kahramanı olan, 60’lı yaşlarındaki 

Safa Bey bir müfettiştir. Güneydoğu’da faili meçhul cinayetler artınca Safa Bey bu 

bölgeye gönderilir. Varto’ya giderken ve ilçe merkezinde teröristler saldırır. Safa 

Bey çatışmaların ortasında kalır.  

Safa Bey, Siirt’e giderken teröristler minibüsü durdurur. Devlet görevlisi 

olduğunu anlayınca Safa Bey’i kaçırırlar. Örgütte kız militanlar tecavüze uğradıktan 

                                                 
271 Sevim Asımgil, İsmailağa Sokağı ve Sevda Çiçeği, İstanbul, Timaş Yay., 1999, bs. 2. s. 80. 
272 Ali Erkan Kavaklı, İtiraf Ediyorum: Mafya Serisi 2, İstanbul, Nesil Yay., 1999. 
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sonra öldürülmektedir. Zahide adlı bir militan da tecavüze uğramış ve hamile 

kalmıştır. Bu nedenle öldürülmekten korkmaktadır. Safa Bey militanlara Türk ve 

Kürt ırkçılığının yanlış olduğunu Müslümanların birlik olması gerektiğini anlatır. 

Yanlarında altı ay rehin kalır. Bir gün militanlardan birini jandarmaya haber vermesi 

için ikna eder. Askerlerin operasyonu sonucu militanların çoğu ölür. Safa Bey yaralı 

olarak kurtulur. Yakalanan Zahide’nin de bir çocuğu olur ve adını Safa koyar. Safa 

Bey, itirafçı olan Zahide’yi Ankara’ya getirtip bir hastanede iş bulmasını sağlar. Bir 

gün Safa Bey arabasının yanındayken bomba patlar ve hastanede yoğun bakıma 

alınır. Roman üçüncü ciltte devam etmek üzere sona erer.  

İtiraf Ediyorum’da ateistlik ve dindarlık ayrımı geniş yer tutmaktadır. 

Romanı anlatan Safa Bey en baştan itibaren kendisinin ve çevresindeki insanların 

dine yönelik tutumlarını anlatır. Kendi hayatında dinin büyük bir yeri vardır. Safa 

Bey okuduğu okullarda ateist olarak yetiştirildiğini söyler. Onun bu yaklaşımı, diğer 

hidayet romanlarında da ifade edilen, devlet okullarının gençleri ateist yetiştirdiği 

teziyle uyuşmaktadır. Safa Bey daha sonraları anne ve babası ölünce dine 

yönelmiştir.  

Camide karşılaştığı arkadaşı Oktay da ABD’de doktor olarak çalışmaktadır. 

Oktay, Amerikan Devleti’nin insanların dini yaşamlarına karışmadığını, toplumun 

ise çok dindar olduğunu anlatır. Bu düşünce Hekimoğlu İsmail’in Batılı ülkelere 

dair söyledikleriyle neredeyse sözcüklerine kadar aynıdır.   

Safa Bey Türkiye’nin sorunlarına çareler önerirken Şırnak valisi Haluk 

Bey’in sözlerini aktarır. Haluk Bey tıpkı Hekimoğlu İsmail’in Minyeli Abdullah’ta 

yaptığı gibi Batılı ülkelerle Türkiye’yi din konusunda karşılaştırır.  

 

“Mesela Amerika cumhurbaşkanları göreve başlarken kilisede papazların önünde 

İncil’e basarak yemin eder. Bizimkiler Kocatepe Camiinde, Diyanet işleri 

Başkanının önünde Kur’an’a el basarak yemin etse kıyamet kopar. Doların üzerinde 

“Allah’a güveniyoruz.” yazıyor. Liranın üzerinde yazsa laiklik elden gidiyor diye 

yaygara koparırlar. Almanya’da dört dönemdir Hıristiyan partiler iktidarda. Bizde 

adı İslam olmayan partiler bile defalarca kapatılıyor.”273 

 

Haluk Bey, devletin dine karşı tavrından rahatsız olduğunu aktardıktan sonra 

Güneydoğu sorununun çözümünün dinde olduğunu söyler: 

                                                 
273 A. g. e., s. 115.  
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“Çok kolay; şayet devletin İslam kardeşliği üzerine kurulu bir politikası olursa… 

Türkler ve Kürtler bin yıl bu topraklarda kardeş olarak yaşamış. İslamiyet, 

inananları kardeş kabul eder. Bin yıl Türkler ve Kürtler ortak bir tarih meydana 

getirmişler. Kurtuluş Savaşı’nı birlikte yapmışız. Savaştan sonra Türkler ırkçılığı 

çağrıştıran bir milliyetçiliğe yönelmişler; Kürtler de ırkçı bir Kürtçülüğe. Aslında 

milletini ve vatanını sevmek güzel bir şey. Ama milliyetçilik; ırkçılığı 

çağrıştırmamalı. Bizdeki Türkçülük anlayışı Kürtçülüğü uyandırmış ve 

uyandırıyor.”274   

 

Devletin görevdeki valisinin Türk milliyetçiliğini ırkçılığa benzettiği bu 

cümleler var olan milliyetçi söyleme yöneltilmiş eleştirilerdir. Yazar bu söylemi 

etkisiz hale getirmek istemektedir. Bunun için okuyucuyu inandırması 

gerekmektedir. Bu konuda inandırıcı olabilmek için de bölgede görevli olan, yörenin 

sorunlarını iyi bilen bir valiyi konuşturmaktadır. Kitabın ön sözünde yöreyi 

dolaştığını, birçok insanla sohbet ettiğini söyleyen yazar, valinin bu sözlerini de 

özellikle okuyucunun dikkatine sunar. Çözüm ise bundan sonra ifade edilmektedir. 

Dindarlığın gelişmesi bu kavgayı sona erdirecektir. Haluk Bey Bitlis’te doğmuş olan 

Said-i Nursi’yi okuyan insanların kardeş olduklarını ifade eder. Aynı şekilde 

Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zahit Koktu, Raşit Erol gibi isimlerin 

öğrencileri de kardeşliği öğrenmişlerdir275. Dolayısıyla, valiye göre Güneydoğu’daki 

sorunları bitirmek için tarikat ve cemaat kardeşliğine başvurulması gereklidir. 

Bu konuşmalardan sonra teröristler tarafından kaçırılan Safa Bey onların 

yanında da dinin birleştirici rolünden bahseder. Romanın ilerleyen kısımlarında ise 

daha çok faili meçhul cinayetler ve çeteleşme konusu ele alınır. 

Ali Erkan Kavaklı, hidayet romanlarında az rastlanan bir şekilde Türkiye’nin 

sorunlarını ele aldığı eserinde dinin tek kurtuluş yolu olduğu tezini işlemiştir. 

Burada temel amaç yine okuyucunun dine yönelimini arttırmaktır. Okuyucuların, 

ayrıca genel olarak vatandaşların dindar olmaları halinde, yaşadıkları ülkenin daha 

mutlu, huzurlu bir yer olacağını anlatmaya çalışmıştır. Bunu yaparken Hekimoğlu 

İsmail’den beri tekrarlanan kimi tezleri eserine almış, klişe tekrarları ile popüler bir 

                                                 
274 A. g. e., s. 118.  
275 A. g. e., s. 119.  
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romancılık anlayışı sergilemiştir. Dolayısıyla Kavaklı’nın eseri de hidayet romanları 

sınıfına girmekte ancak çoğu hidayet romanından belli noktalarda ayrılmaktadır.  

Sosyal adaletsizlik de hidayet romanlarında çok az işlenmiştir. İslami bir 

toplum düşüncesinin peşinde koşan, dolayısıyla daha çok geleceğe yönelen hidayet 

romanı yazarları günümüz toplumunda, din konusu dışında, yaşanan haksızlıklara 

çok az değinmişlerdir.  

Hüseyin Karatay, Ana adlı romanında Hacı Yusuf’un gözünden toplumda 

yaşanan bazı sorunları eleştirir. Hacı Yusuf kendi halinde bir Müslüman’dır ancak 

bu, onun toplumda olanlara duyarsız kaldığı anlamına gelmez. Emine’nin oğlu 

Ömer’in Çocuk Esirgeme Yurduna verilmesi gündeme gelir. Ancak birçok devlet 

dairesi gibi burası da sorunlu bir yerdir. Hacı Yusuf yurdun müdürünü şu sözlerle 

eleştirir: 

 

“Bak, Çocuk Esirgeme Kurumu müdürü var ya. İşte onun gibi olur. Her bir şeyini 

hepiniz duyuyorsunuz. Merhamet sahipleri, yetim yuvasıdır diye veriyorlar. Oranın 

müdürü; bazılarını gizli satıyor, bazılarını evine, akrabalarına taşıyor. Kendi 

çocuklarının kalemi oradan geliyor, defteri oradan geliyor. Yalan mı? Ayakkabı 

yardımında bulunan bir tüccar, gönderdiğini müdürün çocuğunda görmüş. Bunlar 

neden? Allah korkusu olmadığından.”276 

 

Daha sonra bu kurumda yaşanan sorunlar ve Emine’nin oğluna bağlılığı 

nedeniyle Ömer’in evinde kalması uygun görülür.  

Hacı Yusuf sıradan insanın vicdanını temsil etmektedir. Onun kaygısı sadece 

devletin soyulması, kanunlara aykırı davranılması değildir; bireylerin ve toplumun 

acımasızlaşması, dinden ve Allah korkusundan uzaklaşmasına da üzülür. Hacı 

Yusuf için bu iki madde birbiriyle bağlantılıdır. Emekli memur Mahmut Bey 

bireylerde vatandaşlık hissi olmamasının bu tür sorunlara yol açacağını belirtirken 

Hacı Yusuf, Allah korkusu ve sevgisini öne çıkarır. Yazar, Hacı Yusuf aracılığıyla 

kanunların her şeyi kontrol edemeyeceğini, bireylerin hareketlerini düzenlemenin en 

iyi yolunun din olduğunu göstermeye çalışır. 

Hacı Yusuf’un toplumsal yapıya dair eleştirileri Ömer’i doktora 

götürdüklerinde de devam eder. Hastanedeki bürokratik işlemler nedeniyle tedavisi 

bir türlü yapılamayan Ömer sonunda çevreden para bulunarak doktorun 
                                                 
276 Hüseyin Karatay, Ana, Bağımsız Baskı, 1980, s. 145.  
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muayenehanesine götürülür. Doktor tedaviye yönelik hiçbir şey yapmadığı halde 

onlardan para alır.  

 

“Para, doktorun parmaklarına değince, gözlerinde bir yalım oynaşmış, burun 

kanatları keyifli keyifli titremişti. Tırmalamak için sabırsızlaşan yabani bir kedi 

pençesi gibi duran eli, hırsla uzanıp parayı çekti. Banknotların gölgesi, gözlerine 

vurmuşçasına bakışları garipti. Aynı anda gözleri ve elleri de derin, gizli bir zevkle 

titremişti.” 277  

 

  Hacı Yusuf doktorun parayı almada gösterdiği bu acele tavrın farkındadır. 

Onun için önemli olan Ömer’in tedavisidir ancak buna dair ellerinde hiçbir şey 

yoktur. Hayal kırıklığı ile düşünmeye başlar: 

 

“Parayla çalışan makine olmuşlar. Asıl gayenin para olduğuna inanmışlar. İnsanda, 

baş istek mal oldumuydu vay halimize… İnsanı madde olarak görmek isteyenler, 

sevinebilirler artık. Acımaları yoksa gülebilirler. Kim insanlara acımazsa, Allah da 

ona acımaz buyurdu Peygamber.”278 

 

Doktorun bireysel zenginlik peşinde koşması toplumsal çözülmenin, maddi 

değerlerin yıpranmasının işaretidir. Hacı Yusuf böyle bir toplumdaki bireylerin 

hayvani yanının gelişeceğini, maneviyatın ise yok olacağını düşünmektedir. 

Hüseyin Karatay’ın bu romanı 1980 yılında basılmıştır. İlerleyen yıllarla 

birlikte hidayet romanlarının sayısı giderek daha büyük bir hızla artmıştır. Ancak 

Hüseyin Karatay’ın yaklaşık otuz yıl önce ortaya koyduğu bu duyarlılığa daha 

sonraki hidayet romanlarında ender rastlanmaktadır. Hidayet romanları maneviyatı, 

dini değerleri savunmak amacıyla yazılmış olsa da Türkiye toplumuna dair çok az 

konuya dikkat çekmişlerdir. 1980 sonrasında tüm topluma yayılan zengin olma 

hırsının bu romanlarda da farklı biçimde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Toplumu 

tamamen göz ardı ederek toplumdan bağımsız bir din anlayışının kök saldığı hidayet 

romanlarında piyasa kurallarının öne çıktığı görülmektedir.  

Toplumsal yapının eleştirilmesi bir kenara bırakıldığı için hidayet 

romancısının işi bugün daha kolaydır. Daha önceden belirlenmiş olan klişelerin 

tekrarlanması, insan ve din ilişkisi üzerine yeni bir düşünce geliştirilmemesi 
                                                 
277 A. g. e., s. 159. 
278 A. g. e., s. 160.  
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nedeniyle, hidayet romanları, Hekimoğlu İsmail’den bu yana çok az değişikliğin 

görüldüğü bir edebi alan haline gelmiştir.  

9. Hidayet Romanlarının Pazarlanması 

Popüler romanların satışını arttırmak için geliştirilen bir yöntem de roman 

içinde bir başka romanın reklâmını yapmaktır. Popüler romancılar kitap satışları için 

birçok reklâm tekniklerini denerler. Ancak Halit Ertuğrul’un kullandığı yöntem 

hiçbir popüler romanda karşılaşılmayan türdendir. Yazarın Aradığını Bulan Kadın 

adlı romanında Serpil Hanım eve temizliğe gelen kadının bıraktığı romanı bulur. 

Roman, Halit Ertuğrul’un Canan adlı eseridir. Serpil Hanım Canan’la ilgili şunları 

söyler: 

 

“Bu ne müthiş bir kitaptı! Bu ne müthiş bir olaydı! Bu ne müthiş bir sondu. Bir 

türlü kendime gelemiyordum.  

Eğer bu kitap birkaç yıl daha önce elime geçmiş olsaydı… Belki de annemle 

babamla dargın olmayacaktık.  

Canan bana inanılmaz bir kapı açtı. Bu çirkin hayattan nasıl kurtulacağımı, huzur 

ve mutluluğa erişmenin yolunun ne olduğunu gösterdi. Anladım ki her kız, her genç 

kadın, her genç hanım bu kitabı okumalıdır.”279 

 

Yazar, Selim ve Hande adlı kitabında da Kendini Arayan Adam’ın reklamını 

yapar. Düzceli Mehmet adlı kitabında ise üniversite hocası Mehmet’e Said-i 

Nursi’nin Asay-ı Musa adlı eseri ile Halit Ertuğrul’un Kendini Arayan Adam adlı 

romanını hediye eder. Böylece Halit Ertuğrul, genç erkek ve kızlara rehber olması 

için iki yazarı öne çıkarır; kendisini ve Said-i Nursi’yi. Popüler romancı bir başka 

ünlü isimle beraber kendisininkini anarak kitaplarının ne kadar önemli, vazgeçilmez 

temel eserler olduğunu anlatmaya çalışır. Bu tavır da yukarıda belirtildiği gibi tebliğ 

gayesinin yanı sıra satışı artırma amaçlı bir stratejidir.  

Hidayet romancılarının hemen hepsi anlattıkları öykülerin gerçek olduğunu 

iddia ederler. Romanların arka kapaklarında ya da önsözlerinde bu durum özellikle 

vurgulanır.  

Mehmet Zeren, Öz Yurdunda Garipsin adlı romanında üniversiteli bir kızın 

sözlerini aktarır. Üniversiteli kız şunları söyler: “Birçok insan belki bu anlatılanlara 

mübalağa yapılmış diyecek, fakat hepsi yaşanmış gerçeklerdir”280   

                                                 
279 Halit Ertuğrul, Aradığını Bulan Kadın, İstanbul, Nesil Yay., 2004, bs. 3, s. 30-31. 
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Benzer sözler diğer hidayet romanı yazarlarınca tekrarlanır: 

 

“Elinizde bulunan şu kitap yaşanmış olayların birleşimidir. Ben zayıf kalemimle 

neler gördümse onları dile getirmeye çalıştım.”281   

 

“Selim ve Hande kitabı, yaşanmış bir hatırayı konu ediniyor. İnsanı hayretler içinde 

bırakan bir heyecan tufanına boğan, çok anlamlı dersler veren bir hayat öyküsü, 

bu… 

Selim ve Hande’nin bu acı ve elem dolu anılarını kaleme alırken, anlatılan olayın 

iskeletine dokunmadık. Yalnızca okuyucuya daha öz, daha açık ve daha anlaşılır bir 

şekilde ulaşması için, kendi ifadelerimizle düzenleme yaptık.”282 

 

Hidayet romancıları yazdıklarının uydurma olmadığını, çoğunlukla 

okuyuculardan gelen bilgilerle oluşturulduğunu ispatlamak için ayrı bir çaba 

gösterirler. Gerçekliğin ispatı endişesinin İslami tebliğ yönünden büyük önemi 

vardır. Gerçek dünyayı dönüştürmek isteyen yazar o dünyada yaşanan gerçek 

olayları diğer okuyuculara da aktararak ibret almalarını sağlamaya çalışır. Yaşanmış 

öykülerin çok daha etkili olacağı düşüncesi bu tavrın belirlenmesinde etkilidir. 

Okuyucu popüler romanı okurken orada kendini bulmak isteyecektir. Romanda 

kendi hayatını gören okuyucunun esere ve yazarın diğer kitaplarına olan ilgisi 

artacaktır. Kitabı okuyan ve bu nedenlerle beğenen okuyucu en iyi reklâm aracıdır. 

Çevresinde roman okuyan herkese eseri tavsiye ederek satışları arttıracaktır. Bu 

nedenle Emine Şenlikoğlu açıkça okuyucuya çağrıda bulunur:  

 

“Muhterem kardeşlerim sizden bir ricade bulunacağım siz roman sevmiyorsanız 

bile bu kitaptan alıp bir veya birkaç gence hediye edin. Böylece beraberce çalışmış 

oluruz. Zalimlerin kendi davalarında nasıl çalıştıklarını görüyorsunuz. İnsanlar belli 

bir seviyeden sonra roman okumayı sevmezler. Fakat sizin seviyenize gelmeyen 

kişilere bu tür kitap bir ihtiyaçtır.”283 

 

                                                                                                                                         
280 Mehmet Zeren, Öz Yurdunda Garipsin IV: Üniversiteli Bir Kızın Hatıraları, İzmir, Hazen  

Yayınları, ?,, önsöz.  
281 Emine Şenlikoğlu, Bize Nasıl Kıydınız?, İstanbul, Mektup Yay., ?, Önsöz, s. 6.  
282 Halit Ertuğrul, Selim ve Hande, İstanbul, Nesil Yay., 2007, bs. 64, s. 10. 
283 Emine Şenlikoğlu, Bize Nasıl Kıydınız?, İstanbul, Mektup Yay., ?, önsöz. 
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Şenlikoğlu, “müşterinin” kendisi okumasa bile kitaptan birkaç tane alıp 

dağıtmasını davaya hizmet olarak tanımlamaktadır.  

Hidayet romanı yazarlarının dava ile alış verişi birleştirmelerinin çok kârlı 

sonuçları olduğu görülmektedir. Halit Ertuğrul’un Düzceli Mehmet adlı kitabının 

incelemeye dâhil edilen nüshasının baskı sayısı 176’dır. Okuyucular gerçek hayatın 

ibret dolu derslerle anlatıldığı bu tür romanlara büyük ilgi göstermişlerdir. Ancak 

hidayet romanlarının satış rakamları sadece kar zarar hesabıyla açıklanamaz. 

Cemaatlerin kendi içlerindeki dayanışmanın bir sonucu olarak yazılan eserlere sahip 

çıkmaları sıklıkla görülen bir durumdur. Çeşitli çevrelere, cemaatlere mensup 

bireyler kendi içlerinden birinin kaleme aldığı eserlerin tanıtımını, dağıtımını 

sağlayarak baskı sayılarının artmasını sağlamaktadırlar.    

Popüler romanlar hangi düşünce biçimini, yaşam modelini, işlerlerse 

işlesinler her zaman için piyasaya yönelik yazılırlar. Çok satmak popüler edebiyatın 

var olması için vazgeçilmez koşuldur. Bu nedenle dini kaygılarla yazılan hidayet 

romanları da çeşitli yollar deneyerek satışı arttırmaya çalışırlar. Bu amaçla kimi 

zaman halkın gözündeki önemli bireyler, kimi zaman gerçek yaşantılar birer 

malzeme olarak kullanılırlar. Hidayet romancılığı bu malzemenin değerlendirilmesi 

açısından çok başarılı olmuş bir türdür.  

10. Köyü Konu Alan Hidayet Romanları 

Hidayet romanlarının çoğunluğu şehirlerdeki yaşamı dile getirmektedir. 

Ancak hidayet romanları içerisinde değerlendirilmesi gereken ve köyü anlatan 

romanlar da mevcuttur. İslami köy romanları da denebilecek bu eserler, hidayet 

romanları içerisinde ayrı bir kategori oluşturmaktadır. 1950’li yıllarda sol görüşlü 

yazarlarca kaleme alınan köy romanlarına bir tepki olarak ortaya çıkan İslami köy 

romanlarında din ön plandadır.  

Sol görüşlü köy romanı yazarlarının romanlarında ortaya koydukları köy 

manzarası dinden kopuk, sosyalist düşüncenin çekirdek halde köylülerin 

zihinlerinde bulunduğu bir ortamdır. bu tür romanlarda kullanılan klişeler Berna 

Moran tarafından şöyle özetlenmiştir: 

 

“Yoksul ve cahil köylü; onu sömüren gerici güçler (ağa, imam, parti adamları); ve 

bir de kurtarıcı (öğretmen, ilerici kaymakam, ya da uyanık bilge bir köylü). Bu 

kişiler arasında yazarın tezine uygun bir ilişkiler ağı kuruluyor ve roman, cahil 

köylünün aydınlatılması ve uyandırılmasıyla nasıl kurtulabileceğini, bunu 
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engelleyen güçlere karşı nasıl savaşım verileceğini gösteren bir örnek 

oluşturuyordu.”284 

 

Bu romanlarda köylüler devlete isyana hazır, çevrelerini sol bir dünya 

görüşü ile eleştiren ve değişim peşinde olan insanlardır.  

Köyün sol ideolojiyle anlatılmasına tepki duyan kimi yazarlar bu duruma 

karşı kendi bakış açılarını ortaya koyan romanlar yazmışlardır.  

a. Muhafazakar Köy 

İslami köy edebiyatında öne çıkan isimlerden biri Ahmet Günbay Yıldız’dır. 

Hidayet romanı okurlarının iyi tanıdığı bir isim olan Yıldız’ın romanları yüz 

binlerce satılmıştır.  

Ahmet Günbay Yıldız köyü muhafazakâr bir yapı olarak ele almaktadır. 

Onun romanlarında köylü insan günlük hayatını sürdürürken her zaman dinle iç 

içedir. Ayrıca din bireysel bir inanç olmanın ötesinde köydeki düzeni sağlamanın 

temel yoludur. Kanun gücünün her zaman ulaşamadığı köyde küçük meseleler 

yüzünden bile anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu sorunları çözmenin yolu ise 

dindir.  

Ahmet Günbay Yıldız’ın Sular Durulursa285 adlı romanı köylü insanın 

dinden uzaklaşması halinde hayatının nasıl zorlaşacağını ortaya koymaktadır. 

Roman iki “kabile” arasında paylaşılmış olan bir köyde yaşanan çekişmeyi 

anlatmaktadır. Çatalca köyünde geçen olaylar Kımızlı ve Sürmeli kabileleri arasında 

süregiden sorunları dile getirmektedir.    

 İki aile, koyun meselesi yüzünden çekişince Kımızlı’nın reisi, oğlu İdris’i 

karşı tarafın köpeklerini vurmaya gönderir. Babasının daha önce yaptığı kirli işlere 

ortak olmaktan dolayı vicdan azabı çeken İdris sonunda bu emri yerine getirir. Daha 

sonra da İdris karşı aileye mensup olan Musa’yı öldürür. Ancak mahkemede delil 

yetersizliğinden serbest kalır. Bu vicdan azabına dayanamayan İdris hocalardan 

aldığı telkinlerle dine yönelir. Ardından ailesini alıp kasabaya yerleşir. Daha sonra 

İsa adlı biri de vurulunca İdris zan altında kalır ve dağda eşkıya olan arkadaşının 

yanına kaçar. Düşmanları onun yerini öğrenirler. Bir gün idris dağda namaz kılarken 

                                                 
284 Berna Moran, Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış II, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994, bs. 3,  

s. 182. 
285 Ahmet Günbay Yıldız, Sular Durulursa, İstanbul, Timaş Yay., 1998, bs. 7.  
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öldürülür. Oğlu İlyas, Mazlum Dede adlı sözü geçen bir ihtiyar aracılığıyla şehre 

gönderilir ve tıp okur. Yıllar sonra İlyas hizmet için memleketine döner.  

Roman sıradan, dinle ilişkisini kesmemiş olan insanların öyküsünü 

anlatmaktadır. Köyde, arazi, hayvan, ağaç gibi nedenlerle kavgalar çıkmaktadır. 

Burada da kavganın nedeni bir ailenin köpeğinin diğerine saldırtılması ve köpeğin 

ölmesidir. Bu kavga geçmişten gelen kişisel husumet nedeniyle büyür ve insan 

öldürmeye kadar varır. Yazar köyün bu hayatını gerçeğe uygun olarak resmetmeye 

çalışmıştır. Köpeği öldürülen Ateş Ali, oğlu İdris’i devreye sokarak intikam almaya 

çalışır. İdris ise geçmişte yaptıklarından dolayı suçluluk duymaktadır. Bu nedenle 

Allah’tan korkmaya başlayan İdris babasını da uyarır. İdris tüm yaptıklarının 

kederinden kurtulmak için namaz kılmaya başlar ancak köy gerçekliği onu rahat 

bırakmaz. İdris kendi hayatını yaşayan, ibadetiyle meşgul biri olmak isterken 

babasının intikam hırsının kurbanı olur.  

Babası yüzünde katil olan İdris’in azabı mahkeme tarafından serbest 

bırakılınca daha da artar. Bu durumda, içindeki dertten kurtulmak için 

sığınabileceği, af dileyebileceği tek mercii Allah’tır. İdris, bu sıkıntılı günlerde oğlu 

İlyas’a şu öğütleri verir: 

 

“İnsanlar yeryüzünde işledikleri günahlar için Ahirette sadece kendileri muhataptır. 

Fakat, dünyada işledikleri günahın faturası başkalarının üzerine de çıkar… Yaşadığı 

kötü hayatla insanlar yakınlarına hatta, yaşadıkları toplumlara çok kötü bir miras, 

huzursuz bir dünya bırakırlar… Sen yapacağın işi, gönül terazisinde tart, bir 

rahatsızlık duyarsan yapma onu… Gönüllerin terazisi İslam’a göre ayarlıdır. Yapma 

dediği halde yaparsan, nefsine, şeytana uymuş, Allah’a isyan etmiş olursun…  

Unutma, her şey insanın elinde geçici bir emanettir. Günü gelince verilen her şey 

elinden alınacak, yaşadığı hayat, dünyada verdiği imtihan ve Ahiret için azık 

olacak.”286 

 

İdris için tek yol dine sığınmaktır. Bunun dışında hiçbir seçenek onun 

vicdanını rahatlatamaz. Bu nedenle dağda bile namazını aksatmaz. Peşinde 

düşmanlarının olduğunu bildiği halde dinden vazgeçmez ve sonunda namaz kılarken 

öldürülür. 

                                                 
286 A. g. e., s. 163.  
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Romanda din tek başına bir amaç değildir. Din, Ahmet Günbay Yıldız’ın 

diğer romanlarında olduğu gibi toplumsal yaşayışın bir parçasıdır. Günlük hayat dini 

vecibelerin uygulanışı ile beraber yürür. Bu yaklaşımı nedeniyle Ahmet Günbay 

Yıldız’ın tüm romanları klasik hidayet romanları çizgisinden farklıdır. Yıldız da 

zaman zaman hidayet romanlarının klişelerini kullanır ama bunları Türk insanının 

yaşamından koparmaz. Emine Şenlikoğlu için dünyada sadece dini bir hayat vardır 

ve dini meseleler, üzerinde konuşulacak tek konudur. Ancak Ahmet Günbay Yıldız 

din ve toplumun birlikteliğini ortaya koyar. Emine Şenlikoğlu’nun, dini toplumdan 

koparıp salt ideolojik bir malzeme olarak kullanması Ahmet Günbay Yıldız’ın 

eserlerinde rastlanmayan bir durumdur. Bu nedenle Ahmet Günbay Yıldız hidayet 

romanları içerisinde farklılık yaratmıştır.   

A. Günbay Yıldız köy ve din ilişkisini Azat Kuşları287 adlı eserinde daha 

derinlikli olarak ele alır. Yazar bu eserinde Abalı ve Hoyrat Ağa adlı kişilikler 

aracılığıyla köyde düzeni sağlamanın yolunun din olduğunu ortaya koymaktadır.  

Romanın temel kişiliği olan Abalı, Ovalı köyünde yaşamaktadır. Yedi 

oğlunu çağın kötü etkilerinden korumak için taşınmaya karar verir. Tüm ailesini 

köyün dışında yaptırdığı eve taşır. Sonraki yedi sene boyunca tüm çocukları ölür. 

Her şeyini satan Abalı köye geri döner ve Rabia’nın evinin yanına bir ev yaptırıp 

yerleşir. Rabia’nın kocası Ali, hırsız ve sarhoş biridir. Rabia bu yüzden kocasından 

boşanır. 

Rabia’nın ağabeyi Aslan Ağa, Asiye adlı bir kızla evlenir ve hemen ardından 

askere alınıp Kore’ye gönderilir.  

Köyde suçlar sürekli artmaktadır. Abalı, ihtiyarlar heyetine çözümün dinde 

olduğunu söyler. Bu sırada Hoyrat Ağa muhtar olur ve köyde içkiyi yasaklar. Köy 

altın çağını yaşamaya başlar; suçlar azalır.  

Aslan Ağa askerdeyken Asiye’nin başkası ile ilişkisi olur. Bu olay 

duyulunca baba evine döner. Aslan Ağa askerden dönünce Asiye’yi toprağa 

gömerek öldürür. Asiye’nin sevgilisi Tillo’yu da ağaca bağlayarak öldürür. 

Rabia’nın oğlu Hasan, muhtar olur ve Hoyrat Ağa’nın kurallarını uygular. 

Bundan rahatsız olanlar, Kenan adlı köylü öldürülünce katilinin Hasan olduğunu 

söylerler. Hasan mahkemede idam cezası alır ve asılır. Hasan’ın kardeşi Hüseyin 

ağabeyine iftira atanları öldürür. Nefsi müdafaa olduğu için beş yıl hapis cezası alır. 

                                                 
287 A. Günbay Yıldız, Azat Kuşları, İstanbul, Timaş Yay., 1998, bs. 7. 
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Azat Kuşları’nda yazar, köyün adım adım dinden uzaklaşmasıyla beraber 

gelen felaketleri anlatır. Köyün gençleri içki yanına meze yapmak için komşularının 

koyunlarını keser, zina ve hırsızlık yaparlar. Bu olayları gören Abalı, ailesini 

korumak için köyün dışına büyük bir ev yaptırır. Yazarın “şato” olduğunu iddia 

ettiği eve yerleşen Abalı’nın tek derdi gittikçe bozulan düzenden uzak, İslami bir 

yaşam sürmektir.  

 

“Yağmurlardan ıslanmışlığını unutup, son zamanlarda değişen insanlığı, yıkılmaya 

çalışılan İslam sarayının yerine, bina edilmek istenen nahoş ahlaklı dünyayı, derin 

bir teessür içinde hülasa ederek, adımlarını tazeledi… 

Acaba Abalı, çağın bulanık suya benzeyen insan selinin arasında, akmaya mecbur 

olan yedi çocuğunu boğulmaktan kurtarabilecek miydi? 

Harama, zinaya, yalana ve isyanlara yelken açmış yüreklerin arasında, kurtuluşa 

kürek çeken Abalı belki de sırf bu yüzden düşüncelerini genişlettikçe firkatinden 

ağlamaklı olmuştu.”288  

 

Abalı modern çağın beraberinde getirdiği kültürel yozlaşmadan 

çekinmektedir. Ancak bu yozlaşmanın en son ulaştığı yer olan köyden başka 

gidecek yeri yoktur. Çare olarak köyün dışında bir eve taşınmaya karar verir ve 

yıllarca orada yaşar. Çocuklarını içinde yaşadığımız asrın tehlikelerinden korumak 

isteyen Abalı onların ölümü karşısında tek damla gözyaşı dökmez. Çocuklarının 

ölümünü arzulamamıştır ama onların günaha batmadan ölmeleri yüreğini 

ferahlatmıştır. 

b. Batılılaşma ve Köy 

İslami köy romanlarında Batılılaşma kötülüklerin temel kaynaklarından biri 

olarak gösterilir. Tıpkı şehirde geçen hidayet romanları gibi köy romanlarında da 

yazarlar bir şekilde konuyu bu noktaya getirip Batılı yaşam tarzını ve ona 

öykünmeyi eleştirirler.  

Azat Kuşları’nda anlatılan köyde her geçen gün insanlar yeni suçlar 

işlemektedir. Abalı’nın ardından diğer insanların da kuş beslemeye başlaması 

nedeniyle Kuşçular Köyü diye anılan köyde sorunlar artmaktadır. Abalı bu 

sorunların kaynağı olarak Batı’yı görmektedir. 

 

                                                 
288 A. g. e., s. 7.  
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“Garptan esen rüzgarlar, Kuşçular Köyü’nün ufuklarında fırtınalar kopardı… 

Küçük bozuklukları kabullenen cemiyetler, peşinden gelen biraz daha farklı 

bozulmaya kendilerini alıştırmanın rahatlığı içinde yaşıyorlardı…  

Nefse hoş gelen bir hayattı bu… Önce köy odalarındaki oturaklı sohbetlerin yerini 

içki sofraları, sonra bu rezalete kumar masaları ve ırz düşmanlığı eklendi… Adam 

öldürmelere kadar varan medeniyet dışı rezaletler boyverdi… Açılan çirkin 

çığırların üzeri bir türlü kapanmak bilmiyordu… 

…  

Manevi değerlere gönüllerini kapalı tutan insanlar, huzursuzluk bataklığında 

çırpındıkça boğulmaya mahkum gibiydi…  

Son günlerde Kuşçular Köyü de artık dönüşü olmayan bir uçurumun 

kenarındaydı… Camide vazifeli imamın arkasında, en fazla üç-beş kişilik bir 

cemaat kalmıştı.”289 

 

Abalı’ya göre dine dönüş tüm bu sorunları halledecektir. Bu nedenle köyleri 

dolaşıp bu konuda vaazlar vermeye başlar. Kendi köyünde de insanlar artık iyice 

bunalınca yeni bir çare olarak Hoyrat Ağa muhtar seçilir. Hoyrat Ağa’nın ilk yaptığı 

şey tüm kötülüklerin kaynağı olarak gördüğü içkiyi yasaklamaktır. Köyün 

dükkânındaki içki şişelerinin tamamını kıran Hoyrat Ağa ile birlikte köyde düzen 

yeniden kurulur. 

Romanda sürekli olarak Batı’nın kötü etkilerinden bahsedilmektedir ancak 

buna dair deliller yazar tarafından bir türlü ortaya konmaz. Abalı’nın şikâyet ettiği 

türden bozukluklar her toplumsal yapıda görülen türdendir. Bunların Batı ile 

ilgisinin ne olduğu ise tüm roman boyunca meçhul kalır. Hoyrat Ağa’nın içkileri 

yok etmesiyle birlikte düzenin tekrar sağlanmış olması Batı’dan gelen bozukluğun 

içki aracılığı ile köye girdiğine inanıldığını göstermektedir. Çünkü Hoyrat Ağa’nın 

bozulmuş olan toplumsal yapıya dair başka hiçbir faaliyetinden söz edilmez.  

Ahmet Günbay Yıldız’ın amacı tüm bozulmaların suçunu Batı’ya yıkmaktır 

ama kendisini buna dair delil getirmek zorunda hissetmez. Yazar, hedef okuyucu 

kitlesindeki Batı karşıtlığını hazır bir kod olarak kullanmayı tercih eder. Batı 

kültürüne her zaman çekinceyle yaklaşan ya da kimi zaman kızgın olan 

muhafazakâr okuyucunun zihninde bu ön kabulü onaylayacak çok sayıda malzeme 

vardır. Yıldız, “Suçlu Batı’dır.” dedikten sonra okuyucusunun “Neden?” diye 

                                                 
289 A. g. e., s. 71. 
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sormayacağına güvenir ve diğer hidayet romanlarındaki bu klişeyi roman boyunca 

tekrarlar.  

Köyün sorunlarının çözümü de İslami usullerde yapılmaya başlamıştır. 

Askerden dönen Aslan Ağa, karısının ihanetini öğrendikten sonra onu toprağa 

gömerek şeriat kurallarına uygun biçimde öldürür. Onunla zina yapan Tillo da şeriat 

kurallarının belirlediği şekilde cezalandırılır.  

Hidayet romanı yazarı yine kendi ideolojik duruşu ile okuyucularının 

ideolojik alt yapısı arasında bağ kurmaya çalışmaktadır. Bu amaçla köyde işlenen 

suç, romandaki esas kişiliklerden biri tarafından, şeriat hükümlerince cezalandırılır. 

Romandaki bu cezalandırma işleminin sonuçları da gösterilmek zorundadır. Hoyrat 

Ağa’nın çabaları ve Aslan Ağa’nın bahsedilen eylemiyle birlikte köyde sorunlar 

büyük oranda çözülür. Camide saflar sıkışır, bu sırada ölmüş olan Abalı’nın evi bir 

medreseye dönüşür, “Köy halkı asrısaadet görüntülü günler”290 yaşamaya başlar.   

Yazarın, köydeki yaşamı asrısaadet günlerine benzetmesi boşuna ve tesadüfî 

değildir. Hidayet romanlarında içinde bulunulan toplumdan kaçış isteği asrısaadetin 

hatırlanmasını da beraberinde getirir. İdeal bir toplumsal yapı olarak görülen 

asrısaadet dönemindeki kuralların, yaşam tarzının bugünün toplumu için de 

mutluluk kaynağı olacağı vurgulanır. Ahmet Günbay Yıldız da klasik hidayet 

romanı çizgisini takip eder.  

Köyde okul yerine medresenin anılması da modern eğitim sisteminin 

halledemeyeceği sorunları ancak medreselerin halledebileceği anlamına 

gelmektedir. Hidayet romancısı modern devletin getirdiği düzenlemeler yerine yine 

geleneksel olana sığınmıştır. Bireylerin yaşamındaki geleneksel İslam’ı beğenmeyen 

hidayet romanı yazarlarının kurumsal konularda hep eskiye sığınmaları çok fazla 

açıklanmayan kimi memnuniyetsizliklerin ifadesidir. Modern devlet, hidayet 

romancısının tahayyül ettiği düzeni sağlayamamaktadır. Bu nedenle eskiye ait kimi 

kurumların canlandırılması gerekmektedir.  

Günlük hayatında birçok sorun yaşayan okuyucu da bunlara çare 

aramaktadır. Sürekli artan ve şiddetlenen yeni sorunlara karşı sunulacak olan ve 

kendi ideolojik bakışıyla uyumlu her isteği değerlendirmeye alan okuyucu hidayet 

romancısının sesine kulak verecektir. Hidayet romancısının aslında doğru söylüyor 

olabileceği düşüncesi okuyucunun bu tür romanlara olan sempatisini arttıracaktır. 

                                                 
290 A. g. e., s. 196. 
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Hidayet romanlarında anlatılanların kurtuluş reçeteleri olabileceği düşüncesinin 

netleşmesiyle birlikte bu tür eserler bir okuyucu kitlesi kazanmış olurlar. Sonuçta 

hidayet romancısı okuyucu ve kendi arasında kurduğu bu bağ ile büyük bir pazar 

oluşturmuş olur.  

Ahmet Günbay Yıldız gerek bu eserinde gerek diğerlerinde okuyucunun 

günlük dünyası ile kurduğu bu bağ nedeniyle hidayet romanları içerisinde en çok 

okunan birkaç yazardan biri olmuştur. Onun başka bir kısımda işlenecek olan aşk 

romanları da aynı bağı ve başarıyı elde etmiş eserlerdir. Buradan, yazarın, içerisinde 

yaşadığı toplumu diğer hidayet romancılarına göre çok daha iyi gözlemlediği 

anlaşılmaktadır.      

Hüseyin Gedik’in Ağlatan Notlar291 adlı eserinde Batılı yaşam tarzı ve Batıcı 

düşünce imam-öğretmen çelişkisi üzerinden eleştirilir. Hidayet romanlarında sıkça 

rastlanan öğretmen-imam gerilimi bu defa köyde ortaya çıkar. Cumhuriyetin ilk 

yıllarındaki kimi romanlarda imamlar, gerici ve kötülük kaynağı olarak görülmüştür. 

Bu anlayış kimi kesimlerde tepkiye neden olmuş, ilerleyen yıllarda hidayet 

romancıları bu tepkileri dile getirmiştir. Ahmet Günbay Yıldız’ın yazarlığa 

başlamasında etkili olan eserleri anlatırken söyledikleri, dindar kesimlerin bu 

çekişme hakkındaki düşüncelerini de ortaya koymaktadır: 

 

“Birçok kitap vardı. Ama mesela Halide Edip Adıvar’ın “Vurun Kahpeye” kitabını 

okuduğumda tüylerim diken diken olmuştu. İnancı, dini olumsuz tasvir ediyordu, 

imamları her şeye menfaati için yaklaşan, vatanı satılık eden insanlar olarak tasvir 

ediyordu. Bu beni çok üzmüştü. Müslümanlar öyle değildir. Müslüman hak hukuk 

bilendir. Ben Müslüman’ım deyip yanlış yaşayanlar olabilir. Ama bu genellenemez. 

Ben de Kur’an’daki İslam’ı edebiyatta anlatmaya çalıştım. Ben İslamcı yazar 

değilim. İslam’ın yükünü taşımak her babayiğidin harcı değildir. İnançlı bir yazarım 

sadece.”292 

 

Ahmet Günbay Yıldız’ın duyguları birçok hidayet romancısı tarafından da 

paylaşılmış ve imam, onların yazdıkları eserlerde yeni roller edinmiştir. Hidayet 

romanlarında imam artık iyi taraftadır. Halkı doğru yola sevk etmeye çalışır, onlara 

                                                 
291 Hüseyin Gedik, Ağlatan Notlar, İstanbul Beka Yay., 1994. 
292 A. Günbay Yıldız, “Romanla Hidayete Erilmez”, Gülizar Baki ile Röportaj, Zaman Gazetesi, 03  

Mayıs 2008 Cumartesi, (Çevrimiçi): 
http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=777476&keyfield=61686D65742067C3BC6E62617
92079C4B16C64C4B17A           Erişim Tarihi: 18 Aralık 2008.  



 427 

gerçek İslam’ı anlatmak için mücadele eder. Öğretmen ise var olan sistemin önemli 

bir parçası olarak ateizmin, din düşmanlığının temsilcisi olarak gösterilir. 

Öğretmenler artık halkın yanında değil, halkı ezmeye çalışanların yanındadır. İslami 

köy romanlarında köye modernist aydınlığı götüren öğretmenin yerini, artık köye 

dini aydınlanmayı taşıyan imam almıştır. Öğretmenlerin kötülerin saflarında olması 

mutlak bir durum olarak gösterilir. Diğer hidayet romanlarında da bu klişe 

tekrarlanmaktadır. Ancak bu eserlerde, iyiliğin ve kötülüğün kaynakları her zaman 

belirsizdir.     

Hidayet romanlarında iyi ve kötü ayrımları kesin çizgilerle belirlenmiştir. Bir 

kişi ya her zaman iyi ya da kötüdür.  

 

“Birinci derecede olup “kötü kategorisine giren kişiler de alabildiğine fena 

insanlardır. Öyküdeki bütün olumsuz olaylarda bu kişilerin parmağı vardır. Bunlar 

adeta birer “şeytan”dırlar. Roman noyunca “iyi” kişilerin yardım ve ilgilerini 

görmelerine rağmen, bunlarda en ufak bir düzelme görülmez.  

Bu romanlarda “iyi”nin neden iyi, “kötü”nün neden kötü olduğu belirtilmez ve 

bunların yeterince psikolojik analizleri yapılmaz.”293  

 

Ağlatan Notlar’ın kahramanı olan Abdullah Hoca’nın en büyük düşmanı 

emekli öğretmen Hüsnü Bey’dir. Hüsnü Bey bir öğretmen olduğu için dindar bir tip 

değildir. Dolayısıyla Abdullah Hoca’nın karşısındadır. Hüsnü Bey tek başına 

değildir, köyü sömürenlerle beraberdir. Köyü kimlerin sömürdüğü ise roman 

boyunca cevapsız kalmaktadır. Yazar, inançlı bir Müslüman olan Abdullah 

Hoca’nın harekete geçmesi ve okuyucunun gözünde yaptığı mücadelenin daha 

büyük görünmesi amacıyla Hüsnü Bey’i ve ona destek veren kimliği belirsiz kişileri 

kullanır. Önemli olan idealist, gerçek bir Müslüman olan Abdullah Hoca’nın 

eylemlerinin dinsizliğe karşı olduğunun vurgulanmasıdır. Hüsnü Bey ve köyü 

sömürenler Abdullah’ın köyden gitmesi için harekete geçerler ancak hiçbir 

eylemleri okuyucuya aktarılmaz. Roman hayali rakiplere karşı İslam mücadelesi 

veren Abdullah ve karısının çabalarına yoğunlaşmaktadır. Romanın sonunda, dinsiz 

Hüsnü Bey cezalandırılacak ve “inançlarına uygun biçimde” bir kadına tecavüze 

yeltenirken yakalanıp dövüldükten sonra jandarmaya teslim edilecektir.  

                                                 
293 Şaban Sağlık, “Kitle Kültürü ve Popüler İslami Romanlar II”,Dergâh Dergisi, Cilt IX, Sayı 107,  

s. 20.  
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Yazar romanda öncelikle Batılı yaşam tarzının ülkede yaygınlaşmasını 

sağlayan Cumhuriyet’le hesaplaşma derdindedir. Öğretmenin sömürücülerin 

yanında olması ve köylüyü ezmesi de buna yöneliktir. Köylü ise sadece edilgen bir 

tip değildir. Abdullah’la konuşan ihtiyar bir köylünün ağzından Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında yapılan bazı uygulamalar eleştirilir: 

 

“Bana, gençliğimde din iman adına hiçbir şey öğretilmedi. Belki siz o dönemleri 

pek bilmezsiniz. Biz Kur’an-ı Kerim okumanın, din iman adına bir şey öğrenmenin, 

konuşmanın yasak olduğu, okuyan, okutan, öğreten, öğrenen ve konuşan herkesin 

hakaretlere uğradığı, korkunç işkencelere maruz bırakıldığı, hapislerde çürütüldüğü, 

ezanın Arapçasının yasaklanıp, Türkçe tercümesinin okunduğu –ne kadar 

tercümeyse- o korkunç dönemlerde çocukluk ve gençlik yıllarımızı yaşadık.”294 

 

Hidayet romancıları, düşüncelerini daha güçlü savunabilmek için bir karşıt 

belirlemek zorundadırlar. Kimi zaman modern yaşam, kimi zaman dinsiz, ateist 

bireyler, kimi zaman da devletin kimi uygulamaları hidayet romanında verilmek 

istenen mesajın kuvvetlendirilmesi için hedef olarak gösterilir. Ancak dikkat çekici 

bir husus hidayet romanlarının çoğunlukla üstü örtük biçimde devleti 

eleştirmeleridir. Olası baskıdan çekinen yazarlar Hekimoğlu İsmail gibi farklı 

yöntemlerle var olan sistemi eleştirirler. İhtiyarın, Abdullah’a söylediği sözlerin 

içerisinde devlet büyüklerinin adının geçmemesinin nedeni budur. Ancak isimlerin 

olmaması okuyucunun mesajı almayacağı anlamına gelmez. Daha önce de 

belirtildiği gibi yazarlar, okuyucuların büyük kısmında önceden var olan ideolojik 

yapıya seslendikleri için verdikleri mesajlar üstü örtük de olsa yerine ulaşmaktadır. 

c. Köydeki Günlük Hayatın Dini Eleştirisi 

İslami köy romanlarının önemli isimlerinden biri olan Hüseyin Gedik’in 

Zehirli Oklar295 adlı romanında köyde öğretmen olarak göreve başlayan Yahya adlı 

bir gencin öyküsü anlatılmaktadır. Roman, dinin köyde yaşanışını bir aşk hikâyesi 

ile bütünleştirerek anlatmaktadır. 

Yahya, öğretmen okulundan yeni mezun olup tayin edildiği köye gider. Kısa 

zamanda köyde sevilir ve evlere yemeğe çağırılır. Kerim Amca’nın evine gittiğinde 

onun torunu olan Rabia kendisine aşırı ilgi gösterir. Seher adlı bir kızla sözlü olan 

                                                 
294 Hüseyin Gedik, Ağlatan Notlar, İstanbul Beka Yay., 1994, s. 52. 
295 Hüseyin Gedik, Zehirli Oklar, İstanbul, Beka Yay., ?.  
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Yahya çok utanır, başını bile kaldıramaz; Seher’e ihanet etmek istemez. Yine de 

onlara yemeğe gitmeye devam eder. Rabia da ona âşık olmuştur.  

Okulun müdürü, Yahya’yı, öğrencilere kitap verip siyasal faaliyet yapmakla 

suçlar. Kavga çıkar ve hakkında soruşturma açılır. Yahya rapor alarak arkadaşlarının 

yanına gider. Ardından bindiği otobüs kaza yapınca yaralı olarak kurtulur. 

Soruşturma sonunda Yahya başka bir ilçeye tayin edilir. Rabia’ya veda eder. 

Sonraki ziyaretinde Rabia onunla görüşmeyince onun yalancı sevgili olduğunu 

düşünür.  

 Zehirli Oklar’ın kahramanı Yahya da diğer hidayet romanı kahramanları 

gibi flörte karşı bir gençtir. Tayin edildiği köyün bağlı olduğu şehre vardığında 

çevrede öpüşürken gördüğü gençlere öfke duyar: 

 

“Milletleri yükselten ve yıkan kadının haline bak. Alınıp satılan maldan ne farkı 

var. Evli olsalar zaten bu naneyi burada yemezler. Muhakkak flört yapıyordur 

bunlar. Birbirlerinin huylarını öğrenecekler, sonra da anlaşabilirlerse evlenecekler. 

Eğer anlaşamazlarsa delikanlının yaptığı yanına kar kalacak. Hanım kız da tertemiz 

bir şekilde başka bir sevgili bulacak. Bunun adı da flört olacak. Tüküreyim böyle 

sevgililiğe, böyle flörte.”296 

 

 Yahya, tıpkı Minyeli Abdullah gibi, gittiği şehirde içki olmayan bir lokanta 

arar ama bir türlü bulamaz. Bu gezi sırasında sürekli olarak Kur’an’dan alıntılarla 

düşünür. Yahya için önemli olan İslam’ın tam manasıyla yaşanmasıdır. Çevresinde 

gördüğü, dine aykırı her şey onun tepkisini çekmektedir. Yahya bu anlamda 

çevresini sürekli olarak dini düşüncelerle eleştiriden geçirmektedir.  

Yahya köye vardığında, diğer hidayet romanı kahramanları gibi, dinden 

uzaklaşmış insanlar görür. Bu durum o kadar kanıksanmıştır ki camiye gidip namaz 

kıldığını gören ihtiyarlar çok şaşırır. Daha önce camiye gelen bir genç 

görmemişlerdir. Yazar köy aracılığıyla genel olarak memleketin dinle ilişkisinden 

şikâyet etmektedir. Mevcut sistem içerisinde insanların dinden uzaklaşması ve 

günlük hayatın sorunlarının buna paralel olarak artması ülkedeki temel 

problemlerden biri olarak görülmektedir.  

Yahya’nın ideolojik dünyasında din her şeydir. “Müslümanın tek derdi 

olmalı. O da İslam. İslam’ın haricinde dert tanımamalı Müslüman. Yoksa Ahirette 
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hesabı çok ağır olur.”297 Bu düşüncelerle hayatını şekillendirmeye çalışan Yahya 

ummadığı bir şekilde Rabia’ya âşık olur.  

Yahya’nın Rabia’ya âşık olması, ortaya, diğer hidayet romanlarından farklı 

bir manzara çıkarır. Hidayet romanlarında, ideal erkek ve kadın Müslümanlar 

resmedilmektedir. Yahya gibi dindar olan ve gerçek İslam mücadelesini hayatının 

her aşamasına yaymak isteyen bir genç asla duygusal sapmalar göstermez. Doğru 

yolu bulmuş olan genç kesinlikle insani bir zaaf göstermez, her hareketi dini 

kurallara uygundur. Yahya ise Rabia ile duygusal ilişkiye başladıktan sonra 

tereddütler yaşamaya başlar. Bir yanda nişanlısı olan Seher vardır. Aileler arasında 

nişan yapılmış, kız ve erkek dine uygun olarak başkaları olmadan görüşmemişlerdir. 

Nişanlısı ile arasında Yahya’nın nefret ettiği flört yaşanmamıştır. Ancak Rabia ile 

meşru olmayan ilişkisi flört görünümündedir. Bir gün şehre inen Yahya, Rabia’yı 

sahilde gezerken görür. Yazar, fark etmeden Yahya ile Rabia’yı, Yahya’nın flört 

edenleri görüp ayıpladığı sahilde beraberce gezdirir. Yahya ve Rabia birbirlerine 

yakınlaşırlar. Ancak Yahya soruşturma geçirip başka bir köye gönderilince Rabia ile 

ilişkileri biter. Tüm bu süre boyunca Yahya’nın yaşadığı çelişkiler hidayet 

romanlarında az rastlanan sahnelerdendir. Yahya’nın tek çelişki noktası nişanlısı 

değildir. Dini bütün bir genç olarak İslam’a ayıracağı vakti Rabia’yı düşünmekle 

geçirmesi de onu rahatsız etmektedir. Tipik bir hidayet romanı olsaydı bu ilişkiyi 

dinden aldığı güç ve irade ile Yahya’nın bitirmesi gerekmekteydi. Ancak yazar 

farklı bir yol deneyerek araya giren mesafe ile Rabia’nın Yahya’dan uzaklaşmasını 

ilişkinin bitmesi için gerekçe yapmıştır.   

Zehirli Oklar hidayet romanlarının ihmal ettiği insani çelişkileri, duygusal 

gerilimleri de içeren farklı bir eserdir. Hidayet romanlarının dini insandan bağımsız 

ele alan yapısına karşılık Hüseyin Gedik, Yahya aracığılıyla gerçek bireylerin 

sorunlarına kısmen de olsa değinmiştir.  

Hüseyin Gedik’in Ağlatan Notlar adlı eseri ise hidayet romanları çizgisine 

çok daha uygun bir eserdir.  Bu sefer romanın kahramanı Abdullah adlı bir cami 

hocasıdır. Romanda olayların geçtiği yer olan Sarpdere’deki köylüler namaz ve oruç 

dışındaki dini görevlerini yapmamakta ve İslam adına hurafelere inanmaktadırlar. 

Köyün imamı Selim Efendi ise İslam karşıtlığı ile mücadele etmemiştir. O ölünce 

yerine genç bir imam olan Abdullah Efendi atanır. O ve karısı Büşra gece gündüz 
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İslam’a hizmet etmeye çalışırlar. Köydeki bir kesim Abdullah Efendi’ye karşıdır. 

Abdullah, genç erkeklere, Büşra da kadınlara Kuran dersleri vermeye başlar. Halil 

adlı Marksist bir genç başkaları tarafından yönlendirilerek Abdullah Hoca’yı döver. 

Ancak gerçeği bilen Abdullah Hoca ona iyi davranır. Halil vicdan azabı duyup özür 

diledikten sonra yakın arkadaş olurlar.  

Abdullah, şehirde ölen Necmi Bey’in oğlu Okan’ı eğitir ve onun imam-hatip 

lisesine gitmesini sağlar.  

Halil’i seven Şeyma, ona taciz iftirasını atar. Bu nedenle Halil hapse girer. 

Ancak, daha sonra, suçsuzluğu ispatlanan Halil hapisten kurtulur. Şeyma ise iftira 

nedeniyle hapse girer.  

Abdullah iktidar partisinin baskısıyla başka bir ile atanır. Halil ise hapisten 

çıkan Şeyma ile evlenir. 

Romanda, öncelikle Gülay adlı öğretmen hidayete erer. Gülay Hanım sadece 

Büşra’nın tebliğ çalışmalarının başarısının derecesini göstermek üzere romana giren 

ve hemen çıkan bir tiptir. Büşra köyde Kur’an dersleri vermeye başladıktan sonra 

çevresine pek çok genç kız toplanır. Gülay Hanım da bir yıl boyunca bu derslere 

katılır ve sonunda namaz kılmaya başlar ve hidayet romanı klişesine uygun olarak 

tesettüre girer. Bu aşamadan sonra Gülay Öğretmen’in tek isteği derslere de 

tesettürlü olarak girmektir.  

Ağlatan Notlar’ın hidayete eren tek kişiliği Gülay Hanım değildir. Halil’e 

âşık olan ve onun hapse girmesine sebebiyet veren Şeyma da hapiste kaldığı sürede 

dini keşfeder. Romanın “Allah Mübarek Kılsın” başlıklı bölümünde Şeyma’nın 

hapiste “şuurlu bir Müslüman” 298 olduğu anlatılır. Şeyma bundan sonraki hayatında 

İslam’a hizmet etmek istemektedir.  

 

“Artık Şeyma, Allah’ın kitabında buyurduğu şekilde, topuklarıyla birlikte vücut 

hatlarını kesinlikle belli etmeyecek bir durumda genişçe bir pardösü giyiyor, her iki 

omzunun ve yakalarının üzerini tamamen kaplayacak şekilde bir eşarp 

bağlıyordu.”299 

 

Şeyma ideal bir Müslüman olarak tesettüre girmiştir. Burada yazarın ayrıntılı 

biçimde onun giyimini tasvir etmesi edebi bir gayretten çok okuyucuya yönelen bir 

                                                 
298 Hüseyin Gedik, Ağlatan Notlar, İstanbul Beka Yay., 1994, s. 235. 
299 A. g. e., s. 253.  
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sesleniştir. Şuurlu bir Müslüman kadının nasıl giyinmesi gerektiği yazar tarafından 

dile getirilmiştir.  

Abdullah Hoca’nın gayretleri ile eskiden Marksist olan Halil de Müslüman 

olmuş ve Abdullah’la beraber köydeki kötülerle mücadeleye başlamıştır.  

Romanda İslam mücadelesini en keskin biçimde veren kişi Okan’dır. Dine 

hakaret eden hocasını döven Okan köye döner. Abdullah Hoca onun artık bir 

mücahit olduğunu söyler. Daha sonra Okan din düşmanlarıyla savaşmak üzere 

köyden ayrılır ama nereye gittiği hiçbir şekilde açıklanmaz. Romanın sonunda 

Okan’ın şehit olduğu haberi gelir. Romanda her türden İslami tavır söz konusudur. 

Anlatılan bu tavırlar okuyucunun mücadele için seçeceği yöntemlerin 

sergilenmesidir. Okuyucuya düşen görev bu yöntemlerden birini kendisine örnek 

alıp İslam mücadelesine girişmektir.  

  Köyün İslami bir bakışla ele alındığı bir başka roman da İbrahim Ulvi 

Yavuz’un Baharı Beklerken300 adlı eseridir. Bu romanda da asıl kahraman bir 

imamdır. Cihat adlı imamın Yamaçlı Köyü’ne giderek insanları aydınlatmaya 

çalışmasını anlatan roman bir su kavgası ile başlar. Köylülerden Kazım, su kavgası 

yüzünden Musa’yı ve onun karısı Hacer’i öldürür, sonra da hapse atılır. Köylüler 

Bekir’i, Kazım’ın oğlu Murat’ı vurması için yönlendirirler. Bu sıralarda köye gelen 

imam, Cihat, Bekir’i bu düşüncesinden vazgeçirir. Kuraklık olduğu için Cihat 

köylülerle yağmur duasına çıkar. Dua etkisini gösterir ve çok yağmur yağar. Ancak 

köylüler nankörlük ederler ve daha önce olduğu gibi camiyi unuturlar. Muhtar ise 

Cihat’ın iyi davranışlarından memnun değildir. Köylüyü onun aleyhinde 

yönlendirmektedir. Bu sırada Cihat şehirdeki tanıdıklarıyla konuşur ve yatılı okul 

sınavını kazanan Bekir’i götürüp okula kayıt ettirir. Daha sonra Cihat Bademli 

Köyü’ne tayin edilir. Burada da camiye gelen azdır. Cihat’ın çabalarıyla cami 

gençlerle dolmaya başlar. Cihat, bir süre sonra da sakat olan Nazlı’nın şehirde tedavi 

edilmesine yardım eder. Cihat bir trafik kazasında ölür. Nazlı ve Bekir onun 

ailesinin manevi evlatları olurlar ve bir süre sonra da evlenirler. Bekir bir köyde 

öğretmen olur. Bir yıl sonra Nazlı doğum yapar. Ancak yollar kar nedeniyle kapalı 

olduğu için hastaneye yetiştirilemeyen Nazlı yolda ölür.  

Pek çok bakımdan diğer romanlarla benzerlik gösteren Baharı Beklerken’de 

de imam etkin roldedir. Cihat daha köye vardığı anda bir kavgaya şahit olur ve dini 
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sözler kullanarak köylüleri ayırır. Bu andan itibaren köyde sevilmeye başlayan Cihat 

idealist yanını ortaya koyarak diğer anlaşmazlıklara çareler bulmaya çalışır. Bu 

çabalarının en etkin olduğu yer ise Bekir’in Murat’ı vurması ile ortaya çıkabilecek 

olan kan davasını önlemesidir. Cihat, hayatta karşılaşılan sorunları Allah’a havale 

edip sabretmek gerektiğini söyleyerek301 intikam konusunda zaten isteksiz olan 

Bekir’i ikna eder.  

Köyde gerçekleşen su kavgalarına yer verilmesi, Cihat’ın, olası bir kan 

davasını önlemesi ve köylülerle birlikte yağmur duasına çıkması köyün sorunlarının 

dile getirildiği bölümlerdir. Romanın sonunda Nazlı’nın kardan kapalı olan yollar 

nedeniyle hastaneye götürülemeyerek ölmesi de benzer yaklaşımın ürünüdür.   

İslami köy romanlarında çok az değinilen konu köydeki yaşama dair problemlerdir. 

Diğer İslami romanlarda yazarların asıl derdi köyde dini yaşamın nasıl şekillendiğini 

ortaya koymak iken, İbrahim Ulvi Yavuz, anlatılan örneklerde görüldüğü gibi, diğer 

sorunları da dile getirir. Böylece roman daha gerçekçi bir atmosfere kavuşmaktadır. 

Köylünün günlük hayatına hiç yer vermeyen diğer köy romanları ise ideolojik 

söylemden öteye geçememektedir. İbrahim Ulvi Yavuz’un romanında aynı ideolojik 

söylem somut koşullar içerisinde dile getirilmiştir.  

Romanın “İdeal Köy Düşüncesi” adlı bölümünde yazar farklı bir tavır daha 

sergiler. Diğer köy romanlarında imam ve öğretmen bir araya gelmezlerken Bademli 

Köyü’nde işbirliği yaptıkları görülür. Cihat yeni geldiği bu köyde muhtar, imam ve 

öğretmenin el ele verirlerse neler yapabileceklerini ortaya koyar. Cihat’ın 

çabalarıyla muhtar ve öğretmen köyde yeni çalışmalar başlatırlar. Cami tamir edilir, 

çeşme onarılır, kahvehane okuma odasına dönüştürülür. Bu çalışmalara köylü de 

büyük bir hevesle katılır. Köyün önde gelen ve okumuş üç insanı sayesinde köy 

yaşamı sıradanlıktan kurtulur, köylü özgüven kazanır. Ayrıca kaymakam da onların 

bu çabalarını takdir eder. Diğer köy romanlarındakinin aksine Baharı Beklerken de 

imam ve öğretmenin uzlaşması vardır. Bu beraberlik sayesinde köyün kalkınması, 

gelişmesi sağlanmıştır. Yazarın hayalinde, bu bölümün başlığıyla uyumlu olarak 

ideal köy düşüncesi vardır. Bu hayalin sadece imamla değil herkesin çabalarıyla 

gerçekleşebileceği gösterilmeye çalışılır. Yazar diğer İslami köy romancılarının 

aksine ideolojik gerilimi değil uzlaşmayı savunmaktadır. Eserin, diğer romanlarla 

benzeştiği nokta imamın merkezi rolüdür. Cihat sadece dini vecibelerle değil tüm 

                                                 
301 A. g. e., s. 45.  
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köyle ilgilenmektedir. Köylünün dine ve imama yaklaşmasının temel yolu budur. 

Cihat insanların söylemle değil, işle dine kazandırılacağını fark etmiş bir imamdır.   

Hidayet romanları günümüzde seri üretim hızında ve edebi derinliğe aldırış 

etmeden yazılmaya devam etmektedir. Türkiye’nin giderek şehirleşmesi nedeniyle 

köy romanlarının sayısı azalmakta, şehirde geçen ve ideolojik söylemlerle 

okuyucuya seslenen hidayet romanları ise varlığını güçlü biçimde devam 

ettirmektedir.    

*** 

1960’lı yıllarda ilk örnekleri verilmeye başlanan hidayet romanları 

1980’lerde İslamcı düşüncenin güçlenmesine paralel olarak gelişmiştir. Her geçen 

gün daha çok sayıda yazar tarafından örnekleri verilen hidayet romanları kendilerine 

has klişeleri ile popüler edebiyat içerisinde kendi başına bir tür oluşturmayı 

başarmıştır.  

Hidayet romanları temelde İslami düşünceden uzak olan insanlara 

seslenmektedir. Ancak piyasada durum tersine dönmüş İslami düşünceye sahip 

insanlar tarafından daha çok okunur olmuşlardır.  

Hidayet romanları, arayış içindeki insanların İslam’la tanışması ve 

kendilerini dine vermelerini anlatır. Halit Ertuğrul, Emine Şenlikoğlu, Sevim 

Asımgil gibi birçok yazar bu formülü kullanmıştır. Yakın dönemde yazılan hidayet 

romanlarının arayıştaki insanları genellikle zenginlerden ya da mankenlik gibi işleri 

yapan kişilerden oluşmaktadır. Bu eserlerde dinsiz ya da ateist insanlar da sıkça 

hidayete eren insanlar arasına dâhil edilmiştir.    

Hidayet romanlarının tamamında Batılı yaşam tarzı eleştirilir. Örnek olaylar 

kurularak bu tip yaşamın insana neler kaybettireceği anlatılır, İslami yaşamın ise 

huzur kaynağı olduğu vurgulanır. Hidayet romanlarında Batılı tipler içkici, 

kumarbaz ve fuhuş yapan insanlar olarak çizilir. İslam’ı savunan kişiler ise tam 

tersine iyilik sembolüdür. Yukarıdaki yazarlara ek olarak Ahmet Günbay Yıldız, 

Hüseyin Karatay gibi isimler de eserlerinde Batılı tipleri yermişlerdir.  

Hidayet romanlarında geleneksel İslami yaşam eleştirilir ve gerçek İslam’ın 

hâkim olması gerektiği vurgulanır. Hidayet romancıları geleneksel İslam’ın modern 

hayattan etkilendiğini, İslam’ın yıpratıldığını savunurlar. Emine Şenlikoğlu, 

Mehmet Zeren gibi yazarlar, eserlerinde gelenekselleşmiş İslami yaşantıyı geniş 

biçimde eleştirirler.  
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Bahsedilen eserlerde gerçek İslam’ın en önemli sembolü olarak baş örtüsü 

gösterilir. Hidayete eren tüm kahramanların yaptığı ilk iş baş örtüsü kurallarını sıkı 

biçimde uygulamaktır.  

Hidayet romanlarında Müslümanların kendi ülkelerinde ezildiği sıklıkla 

tekrarlanır. Bu eserlerde, Batı’da İslami yaşamın çok daha kolay olduğu, Türkiye ve 

benzeri ülkelerde ise dinin baskı altına alındığı anlatılır.  

Modern yaşamın beraberinde getirdiği kimi ilişkiler ve yaşam biçimleri de 

İslami romanlarda eleştiri konusu yapılır. Kadın ve erkeğin flörtü en çok karşı 

çıkılan ilişki biçimidir. Birçok yazar bu tür ilişkilerin bireylere, özellikle de kızlara 

getireceği zararlardan bahseden olayları kaleme almıştır.  

Kimi hidayet romancıları eserlerinde bağlı oldukları dini düşünceleri ve 

tarikatleri işlemiştir. Bu yazarlar, roman aracılığıyla kendi cemaatlerinin yaşam 

biçimini okuyucuya aktarmaya çalışmaktadırlar.   

Hidayet romanlarında sosyal sorunlar çok az işlenmiştir. Ali Erkan Kavaklı 

ve Hüseyin Karatay gibi birkaç yazar, ülkede yaşanan gerilimleri, maddi manevi 

sorunları eserlerinde dile getirmişlerdir. Ancak hidayet romancılarının büyük kısmı 

bu sorunlardan uzak durmayı yeğlemiştir.  

Hidayet romanlarının bir kısmı köyü konu almaktadır. Bu eserlerde köydeki 

yaşamın Batılılaşma ile bozulması, Batılı tiplerin köylülere yaptığı kötülükler dile 

getirilmektedir. İbrahim Ulvi Yavuz, Hüseyin Gedik, Ahmet Günbay Yıldız gibi 

yazarlar eserlerinde köyün günlük sorunlarına da değinmişlerdir.  

 

 

G. Korku Romanları 

“Türk Edebiyatında Popüler Roman” başlıklı bölümde korku unsurlarının 

Türk insanının günlük hayatında her zaman var olduğu, ancak bunun edebiyatımıza 

yansımasının hemen hiç gerçekleşmediği belirtilmişti. Bu durum, diğer popüler 

edebiyat türleri gibi, 2000’li yıllarda değişmeye başlamıştır.  

Özge Yücesoy, gotik-korku türüne dair bu gelişmenin temel nedenlerini 

1980 sonrasında politikadan kaçış; gotik modanın kültürel bir form olarak gençler 

arasında yaygınlaşması; Türk insanının gelişen teknolojiyle birlikte “özne” 

konumundan uzaklaşması ve nesneleşmesi; cin hikâyelerinin İslami anlayışa aykırı 
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biçimde birer korku unsuru olarak medyada yer alması olarak açıklar302. Bu 

gelişmelere, yabancı korku edebiyatı eserlerinin yoğun biçimde çevirilmesi ve korku 

sinemasının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi toplaması da 

eklenmelidir. Korku edebiyatının yakın dönemdeki hızlı gelişimi Batılı eserleri 

kopyalama yoluyla değil, orijinal eserler üretilerek olmuştur. Türkiye’nin kültürel 

yapısı içinde var olan korku motifleri hızla yeniden keşfedilmiş ve korku 

edebiyatının temel malzemeleri arasındaki yerlerini almışlardır. 

Gotik edebiyat başlığı altında Matthew Lewis ve Ann Radcliffe’in bu tür 

içinde iki alt kolu belirlediği anlatılmıştır. Bu ayrıma göre Matthew Lewis’in 

belirlediği çizgi doğaüstünü merkeze alıp buna mantıklı açıklamalar getirmezken, 

Ann Radcliffe doğaüstü gibi görünen olaylara bile her zaman mantıklı açıklamalar 

getiren eserler kaleme almıştır. Böylece Lewis’in çizgisi Gotik dehşet (Gothic 

horror) diye anılırken, Radcliffe’nin çizgisi Gotik terör adıyla anılmıştır. Aradan 

geçen iki yüz elli yıl boyunca popüler edebiyat Gotik romanın şatolarından, 

zindanlarından kurtulup toplumdaki diğer korku unsurlarını da içine alarak yeni bir 

korku edebiyatı yaratmıştır. Ancak bu yeni edebiyat da temelde Lewis ve 

Radcliffe’in ayrımları üzerine kurulmuştur. Bir yandan doğaüstünün insana verdiği 

korku, diğer yandan bilinen dünyanın korkutucu atmosferi bu yeni edebiyatın 

üzerinde şekillendiği iki temel merkez olmuşlardır.  

Yerli popüler edebiyat içindeki korku romanları da yukarıda belirtilen temel 

ayrıma göre şekillenmiştir. Doğaüstünün yarattığı dehşet duygusu ile gerçek 

dünyada, insanların yaşadığı ve yaşattığı şiddet korku edebiyatımızın iki ana akımı 

haline gelmiştir. Bu çalışmada da korku romanları yukarıda bahsedilen ayrıma göre 

ele alınacaktır.  

1. Doğaüstünü Konu Alan Korku Romanları 

Doğuşu 2000’li yıllara kadar geciken korku romanlarımızın sayısının her 

geçen gün arttığı, sayısal artışın yanında nitelik olarak da geliştiği görülmektedir. Bu 

türde eser veren yazarlar özellikle Anadolu halk hikâyelerini ve dini kaynakları da 

göz önünde bulundurarak önemli eserler vermişlerdir. Dini kaynaklarda geçen cinler 

korku edebiyatında kullanılan varlıklardır. Halk inanışında yer alan hayaletler ve al 

karısı da yakın dönemde yazılan korku romanlarının önemli esin kaynağıdır.   

                                                 
302 Özge Yücesoy, Korku Edebiyatı (Gotik Edebiyat) ve Türk Romanındaki Örnekleri,  

Yayımlanmamış Master Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2007, s. 52-57. 
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a. Cinler 

Türkiye’nin gerçek anlamda korku romanı yazarı sayılabilecek birkaç 

isminden biri olan Orhan Yıldırım eserlerinde doğup büyüdüğü Artvin yöresi başta 

olmak üzere Anadolu’daki korku öğelerini başarıyla kullanmıştır. 

Ecinni303 adlı romanında Orhan Yıldırım, dini kaynaklı bir korku unsuru olan 

cinler konusunu işlemiştir. Aykırı Dünyayla İlişkiler alt başlığını taşıyan roman 

adından belli olduğu gibi bilimsel açıklaması olan varlıklar yerine, halkın inandığı, 

dini kaynaklarda adları geçen cinleri anlatmaktadır.  

Arif adlı bir gencin çalışmak için şehre giderken yakalandığı fırtına ile 

başlayan roman onun bir köye sığınması ile devam eder. Arif köyde kimsenin 

oturmadığı, virane bir eve girer. Zuhal adlı bir kız da oraya gelip Arif’le tanışır, o 

evin lanetli olduğunu söyler ve onu kendi evlerine getirir. Zühal’in babası Hasan 

Bey çiftliğinin yönetimini teklif edince Arif orada kalmaya karar verir.  

Arif köyde garip şeyler olduğunu görür. Bir ay kadar sonra gece karanlığında 

köylülerden Serap adlı bir kızı görüp onunla konuşur. Kız giderken feneri 

arkasından tutunca ayaklarının geriye dönük olduğunu görür ve çok korkar. 

Gördüğü şey Serap değil bir cindir.  

Bir yıl kadar sonra bir gün Zühal ortadan kaybolur. Arif onu cinli evde bulur. 

Zühal, Arif’in onu cinli eve çağırdığını ve orada seviştiklerini söyler. Arif, cinlerin 

kendisinin suretine girdiklerini anlar. Bu sıralarda Hasan Bey’in bir atı cinler 

tarafından parçalanır, bağın bekçisini kafası koparılmış halde bulurlar. Geçmişte 

bazı cinleri öldürmüş olan Deli Hafız’dan yardım isterler. Deli Hafız’ın yardımıyla 

cinli eve giren Zühal’i kurtarırlar. Köylüler Zühal’e “ecinni” demeye başlamıştır. 

Jandarmaya haber verilir. Cinli evde nöbete gelen iki asker nefesleri kesilerek ölür. 

Bir gün yine Zühal’i ararken Hasan Bey’in cesedini bulurlar. Bir gece Zühal cinli 

evde kendini asarak intihar eder. Cinler, Deli Hafız’ın tehditleri sonucu köyü terk 

eder.  

Romandaki korku atmosferi daha ilk satırlardan itibaren oluşturulmaya 

başlanır.  İlk sayfada Arif yolda giderken yağmura yakalanır ve şiddetli bir fırtına 

başlar. Yağmurun beraberinde şimşeklerin ışığı her yanı aydınlatır. Bu sahne 

küçüklüğünden beri gök gürültüsünden korkan Arif için en korkutucu durumlardan 

biri oluşmuştur.  

                                                 
303 Orhan Yıldırım, Ecinni: Aykırı Dünyayla İlişkiler, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2003. 



 438 

Arif gizemli güçlere inanmayan, olayları mantıkla yorumlayan biridir. Bu 

yanıyla korku romanlarındaki modernist bireyi temsil eder. Bilimsel mantıkla 

büyümüş bu kişiler tabiattaki her olayın pozitif bilimlerle açıklanabileceğine 

inandıkları için ortasına düştükleri korkutucu olaylar dizisinde, başlangıçta 

umursamaz ya da yüksekten bakan bir tavır içerisindedirler. Ancak olayların 

etkisine girdikçe kendilerinde var olan düşünme biçiminin yetersizliğinin farkına 

varırlar. Arif de en başlarda köydeki lanetli evle ve cinlerle ilgili anlatılanlara 

inanmaz. Ancak özette aktarıldığı gibi Serap diye konuştuğu kızın bir cin olduğunu 

anladığında bu tavrı değişmeye başlar. “Cin” kelimesi bile insanda korku yaratırken 

Arif onlardan biriyle karşılaşmış, üstelik sohbet etmiştir.   

Arif, köyde cinlerle ilgili birçok olaya daha şahit olacaktır ancak bunlardan 

önce insanların doğaüstü güçlerden kaynaklanan şiddetine dehşet verici bir sahne 

eşliğinde tanık olur. Köylülerden biri olan Kazım Amca’nın yıllar önce bir oğlu 

ölmüş, onun öldüğü gece de bir baykuş evlerinin yakınında sabaha kadar ötmüştür. 

Kazım Amca yıllardır baykuşa karşı bir kin duymuştur. Sonunda Kazım Amca, 

Arif’in olduğu bir sırada baykuşu görür ve sapanını çıkarır. 

 

“Düşüncelerime mahal vermeden sapanda çıkan taş baykuşun çığlıklarıyla baş başa 

kaldı. Kuş yere düşmüştü çoktan. Yerde yarı canlı yürüyen baykuşu takip etti, 

kızgın benliğiyle kuşu yakaladı. Yaşlı ve zayıf olmasına rağmen tek bir hamleyle 

kuşu boğazladı. Kuş can havliyle çığlıklar çıkardı, yetmiyormuş gibi dut ağacının 

gövdesine olanca hızıyla kuşu çarptı. Etrafı çığlık sesi boğdu. çığlık sesine halk 

toplandı. Gözleri hırsla bürünen Kazım Amca nefretini püskürürcesine son gücüyle 

kafasını avucunun içine sıkıştırdığı baykuşu olanca kuvvetiyle ağacın gövdesine 

vurdu. Vahşet ve trajik bir durumla karşı karşıya kalışımızın suskunluğunu yaşadık 

bir an.”304     

 

Korku ve dehşet, sadece bilinmeyenden değil bizzat gözler önünde 

gerçekleşen bir olaydan da gelebilmektedir. Yazar bu tür manzaralar eşliğinde 

anormal, dehşetin farklı şekillerde ortaya çıktığı bir köy manzarası çizer.  

Cinler köylünün hayatını doğrudan etkilemeye başladıktan sonra kimi 

tedbirler alınmaya başlanır. Burada Anadolu’daki halk inançları yeniden devreye 

girer. Cinlerin varlığına inanan, hatta onlarla karşılaşan köylüler bu defa onlarla 

                                                 
304 A. g. e., s. 55.  
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mücadele yollarını araştırmaya başlarlar. Orhan Yıldırım burada halkın doğaüstü ile 

mücadele yollarını ortaya koyar. Cinlerin ekmek ve Kuran’dan korktuklarına 

inanıldığı için Zuhal’in ailesi evin her yerine bunlardan koyar. Bunun faydasını da 

görürler. Zuhal’e tekrar musallat olmak isteyen cinler evin pencerelerinde dolaşır 

ancak bir türlü içeriye giremezler. Arif ve Zuhal çok korkup camiye kaçarlar. Cinler 

camiye de giremezler. İlerleyen sayfalarda yine Zuhal’i aradıkları bir gece mağaraya 

girdiklerinde bir cin Dursun’un bedenine girer. Arif hemen elindeki Kuran’ı ileri 

uzatır ve cine meydan okur. Dualar eşliğinde Dursun’a yaklaşıp Kuran’ı onun 

kalbinin üstüne koyduğunda cin kaçıp gider.   

Olayların devamında Arif, cinleri halay çekerken görür hatta kendisini de 

halaya çağıran bir cine uyarak halaya girer. Onu bu durumdan Dursun kurtarır. Bir 

başka gün de Arif cinler tarafından taşlanır. Köyde tam anlamıyla bir sinir savaşı 

yaşanmaktadır. Bu ortam sadece duygusal gerilimle de kalmaz. Cinler insanları 

öldürmeye başlarlar. Bu durumda yine halkın en büyük silahı devreye girer; Deli 

Hafız’ı çağırıp dua gücüyle cinleri köyden kovmasını isterler. Daha önceleri bazı 

cinlerin isimlerini kâğıda yazıp onları yakan Hafız’ın tehditleri ve duaları sonuç 

verir ve cinler köyü terk eder.    

Romanda korku atmosferini kurmaya yarayan en önemli unsurlardan biri de 

“karanlık”tır. Roman daha başta havanın kararıp fırtınanın çıkmasıyla başlar. 

Peşinden gelen sayfalarda olayların hepsi karanlıkta geçer. Arif’in, Serap sandığı 

cinle karşılaşması, cinli eve girmesi, Hasan Bey’in atının parçalanması, bağdaki 

bekçinin kafasının koparılması, Zuhal’in defalarca cinler tarafından kaçırılması hep 

karanlıkta gerçekleşir. Bu sayede sadece olaylar değil zamanın kendisi de korkutucu 

bir unsur olur. Aynı olaylar aydınlıkta gerçekleştiğinde bu kadar etkileyici 

olmayacağı için yazar sürekli olarak karanlığı kullanır.   

Ecinni’nin ele alınması gereken bir başka yanı olayların geçtiği mekândır. 

Korku romanları genellikle şehirleri anlatırken Orhan Yıldırım mekân olarak 

Anadolu’nun özellikle Çoruh Vadisi’ni mekân olarak seçmiştir. Korkutucu olan her 

şey bu kırsal yapı içerisinde ortaya çıkar. Böylece korku, modern şehirlerdeki 

insanların yaşadığı baskı atmosferinin bir yansıması olmaktan çıkmış, uçsuz 

bucaksız topraklardaki belirsizlikten kaynaklanan bir duygu olarak ortaya 

konulmuştur. Korku, şehirli okurdan çok uzaklarda, gizemli bir bölgede 

yaşanmaktadır. Okuyucu kendi güvenli ortamında oturup hiç bilmediği topraklardan 
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kaynaklanan dehşete tanık olur. Böylece her gün işi ile evi arasında gidip gelirken 

yaşayamadığı heyecanı tadar.  

b. Al Karısı 

Anadolu’daki inanışların korku unsuru olarak kullanıldığı bir başka roman 

ise Erkut Deral’ın yazdığı Gece Gelini’dir305. Yazar, eserinde, diğer romancıların ele 

almadığı bir kişiliği, “Al Karısı”nı konu edinmiştir. Romanın temel kişiliği olan 

Erdem Yalvaç bir moda fotoğrafçısıdır. Orta Anadolu’daki bir çekimden dönerken 

geceleyin cipinin önüne kırmızı elbiseli bir kadın çıkar. Erdem’in aracı kadına 

çarpar ve üstünden geçer. Ancak Erdem arabadan inip kadını kontrole gittiğinde 

onun kıpırdadığını ve sonra da ayağa kalktığını görür. Kadını cipe bindirip 

yakındaki Şeyhbeyazıt adlı kasabaya hastaneye götürmek ister. Yolda kadın inmek 

ister. Erdem izin vermeyince kadın ona tekmeler atar ve tırnaklarıyla yüzünü çizer. 

Erdem kaza yapar. Ertesi gün köylülerce bulunur. Arabası tamir edilinceye kadar 

köyde kalması gerekince köylülerden İbrahim onu evine davet eder. İbrahim’in 

annesi Akkadın ona kazaya neden olan kadının Allı Gelin olduğunu söyler. Allı 

Gelin, üç yüz yıl önce, doğan çocukları öldüğü için Allah’a isyan etmiştir. Kendisi 

öldükten sonra çevredeki köylerde hamile kadınlar ve yeni doğmuş bebekler ölmeye 

başlar. Mezarı açıldığında Allı Gelin’in cesedi bulunamaz. Allah’a isyan ettiği için 

bir türlü ölemediğine inanılmaktadır.   

Erdem bu hikâyelere inanmaz. Köylüler ise Allı Gelin’in elbisesinden parça 

kopardığı için onun kurtarıcı olduğunu düşünerek gitmesine izin vermez. Erdem bir 

gece Akkadın ve İbrahim’le onu çağırır. Allı Gelin’i görünce her şeye inanır. 

Sonunda bir gece Erdem, Allı Gelin’in mezarının yanında tek başına ayin yapar ve 

demirciye yaptırılan şişleri Allı Gelin’e batırarak öldürür.  

Batılı korku romancıları, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 

geleneksel kültürel motifleri kullanmaya başlamışlardır306. Savaşın kitleler üzerinde 

yarattığı yıkım beraberinde duygusal kırılganlığı da getirmiş, korku edebiyatı da bu 

kırılganlığı kullanarak kendine yer açmaya çalışmıştır.    

Erdem de tıpkı Ecinni’deki Arif gibi pozitif bilimlere uymayan hiçbir şeyi 

kabul etmeyen bir kişiliktir. Bu nedenle kendisine Allı Gelin’den bahsedildiğinde 

                                                 
305 Erkut Deral, Gece Gelini, İstanbul, Okuyan Us Yay., 2006. 
306 Stefan Dziemianowicz, “Comtemporary Horror Fiction, 1950-1998”, Fantasy and Horror: A  

Critical and Historical Guide to Literature, İllustration, Film, Tv, Radio, and the 
İnternet, Neil Barron (ed.)Lanham, Maryland, and Londra, The Scarecrow Press, 2000, s. 
203. 
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aklına hemen Avrupa’daki cadı inanışları gelir. Ayrıca, ailesi Balkan göçmeni 

olduğu için bu yörelerin inanışlarını düşünür, cinlerin düğün yapması gibi 

inanışların ne kadar yaygın olduğunu daha iyi anlar. Ayrıca karşılaştığı durumun 

tipik bir Nosferatu vakası olduğuna karar verir. Transilvanya’da vampirlerin doğal 

yoldan ölmemesine Nosferatu denmektedir. Vampirin ölmesi için özel bir tören 

yapılması gerekmektedir. Köylülerin batıl inançları olduğunu düşünerek onları 

küçümser.  

Bu aşamada yazar araya girerek dipnotlarla Avrupa’da Yeni Çağ’da ortaya 

çıkan cadı avı konusunda bilgiler verir. Böylece cadı inancının her toplumda 

görüldüğünü ortaya koyar. Ancak yazarın durumu açıklayış biçimi de Erdem gibidir. 

Cadılık ve cadı avcılığı basit tarihi olaylar gibi anlatılmaktadır. Yazar okuyucunun 

romanda kaybolmasını, olayları kendi dünyasına yansıtmasını bu yolla engelleyerek, 

romanın sadece eğlencelik olduğunu göstermiş olur.  

Roman bu konudaki halk inanışlarını geniş biçimde ele alır. Allı Gelin’den 

korkan köylülerin tek sığınağı Akkadın’ın son temsilcisi olduğu ocaktır. Akkadın’ın 

hiç kızı yoktur. Ocak, bir kadından, kendi soyundan gelen diğer kadına aktarıldığı 

için Akkadın öldükten sonra yerini kimse alamayacaktır. Bu nedenle köylüler 

Erdem’in kurtarıcı olduğu inancına sıkı sıkıya sarılmıştır. 

Gece Gelini’nde halk “Al Karısı” olan Allı Gelin’e karşı geleneksel yollarla 

mücadele eder. Hamile olan ya da yeni doğum yapan kadınların, Allı Gelin’le 

yüzleşecek erkeklerin yanına cevşen konulur ve “Ayat-ı Hırz” okunur. Akkadın 

kendi annesinden öğrendiği gibi dini kaynakları kullanmaktadır. Akkadın, İbrahim 

ve Erdem, Allı Gelin’i bulmak için Türbe Tepe’ye gittiklerinde yanlarında cevşen 

vardır. Erdem bu inanışların saçma olduğunu söyleyerek geri dönerken karşısına 

Allı Gelin çıkınca gerçeklerin hiç de kendi sandığı gibi olmadığını anlar. Allı Gelin, 

kaza gecesi Erdem’in can havliyle üzerinden kopardığı elbise parçasını almak ister. 

Bu sayede insanlar ona ait olan bir şeyi kullanarak büyü yapamayacaklardır. Ancak 

Akkadın, kumaş parçasının kendinde olduğunu söyleyerek Erdem’i kurtarır. 

Sonrasında ise deliye dönen Allı Gelin köye gider ve hamile olan Yazgülü’ne 

saldırarak onu öldürür. Allı Gelin’in bunu yaparken Ayat-ı Hırz’a ve cevşene 

aldırmaz.  

Romanın sonunda büyü yapma sırası Erdem’e gelir. Başlangıçta böyle 

şeylere inanmayan ve Allı Gelin’i gördükten sonra cinayet işleyemeyeceğini 

söyleyen Erdem sonunda her şeyi kabullenmiştir. Nosferatu inancındaki gibi bir 
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tören yapmaya razı olur. Köydeki demirci tarafından yapılan ve Akkadın tarafından 

okunan şişleri yanına alarak mezarlığa gider ve Allı Gelin’le konuşmaya başlar. Bir 

yandan da şişleri onun vücuduna saplar. Böylece Erdem, Allı Gelin’i öldürüp 

köylüleri kurtarır. 

Erdem’in hikâyesi aydınlanmacı düşüncelerle büyümüş olan bireylerin kimi 

zaman tabiat karşısında aciz kalmalarını da anlatır. Aydınlanmacı düşüncelerle 

büyümüş olan birey her sorunu akıl yoluyla çözmeye çalışmakta ancak sıra dışı kimi 

olaylar onun tüm ideolojik yapısını sarsmaktadır. Dinin geri planda kaldığı bu 

düşünce dünyasında doğaüstü olan her türlü güç reddedilir. Erdem böyle bir inanışla 

dünyaya baktığı için köylülerin yüzlerce yıldır sürdürdüğü inançlar ona saçma, boş 

gelir. Başına gelen, bilimsel bilgi ile açıklayamadığı olaylar onun inançlarını 

sarstığında bu yeni durumu kabullenmeye ve inanmaya başlar.   

Erkut Deral, sade, basit bir kurgu ve anlatımla halk arasındaki “Al Karısı” 

inancını korku edebiyatının bir parçası yapmayı başarmıştır. Günümüzde, büyük 

şehirlerde dahi çok canlı biçimde yaşatılan bu inancın ilk defa edebiyatta işlenmesi, 

üzerinde düşünülmüş, araştırılmış bir korku edebiyatının başladığına dair ümit 

vermektedir. 

c. Hayaletler 

Hayaletler, korku edebiyatının en çok kullandığı soyut varlıklardandır. 

Hayaletlerin başrolde olduğu kurgular Batılı korku edebiyatından binlerce kere 

tekrarlanmıştır. “Türk Edebiyatında Popüler Roman” başlıklı kısımda anlatıldığı 

gibi Türkiye’de de hayaletlerin anlatıldığı çeşitli eserler mevcuttur. 1980 sonrasında 

da hayaletler, gerek doğaüstü güçler olarak, gerek gerçeğin çarpıtılması yoluyla 

korku edebiyatında yer almışlardır.     

Doğu Yücel’in Hayalet Kitap’ı307  hayalet kavramını doğaüstü bir güç olarak 

tasvir etmiştir. Romanın kahramanlarından olan Gökalp, İzmir’de yaşamaktadır. 

Gökalp aynı şehirde yaşayan Güldem adlı bir kıza âşıktır. Ona bir mektup bırakır, 

öldükten sonra Güldem’in düşlerinde yaşamaya devam edeceğini yazar ve 

İstanbul’a giderek intihar eder. Bir yıl sonra hayalet olarak geri gelip Güldem’e 

bunu hissettirir. Güldem çok korkar. Gökalp’in yaşarken yazdığı kimi hikâyeler 

Güldem’e yeniden postalanır. Bu hikâyelerdeki ipuçlarından “Hayalet” kelimesine 

                                                 
307 Doğu Yücel, Hayalet Kitap, İstanbul, Stüdyo İmge Yay. 2002.  
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ulaşır. Gece odasında duyduğu seslerin Gökalp olduğunu anlayıp onunla konuşur. 

Sevgilisi Ersin’le tiyatroya gittiklerinde sahnede Gökalp’i görür. Gökalp ona 

fantastik görüntüler eşliğinde tiyatro replikleri okur.  

Gökalp’in hayaletinin geldiğini öğrenen arkadaşları Güldem’den uzaklaşır. 

Onun cadı olduğu söylentileri çıkar. Güldem bunun üzerine intihara karar verir. 

Çatıdan aşağıya atlar ancak hayalet onu kurtarır.  

Batılı korku romanlarında sıkça kullanılan hayalet öyküsü bu eser 

aracılığıyla yerli bir örneğe kavuşmuştur. Hayalet Gökalp’in yaşadığımız dünyaya 

etkisi Güldem’in başına gelen olaylarla başlar ancak burada sona ermez. Yine korku 

romanlarında sıkça karşılaşıldığı gibi bir arkadaş grubu devreye girer. Bu grup 

hayatın tadına varmak isteyen, kendileriyle övünen insanlardan oluşmaktadır. 

Başlangıçta hiçbir şeyi umursamayan ve sadece eğlenme derdinde olan bu grup daha 

sonra başlarına gelen korkunç olaylar nedeniyle dünyayı dehşet verici bir yer olarak 

algılamaya başlarlar.  

Hayalet Kitap’ta yedi kişilik bir arkadaşlık grubu vardır. Bunlar içinde 

bazıları birbiriyle sevgilidir. Güldem, Ersin’le; Şebnem, Murat’la; Ceyda, Burak’la 

sevgilidir. Ayrıca Umut adlı bir arkadaşları vardır.  

Her şey, Güldem’in hayaletin farkına varmasıyla başlar. Zamanla Güldem 

hayalete alışır hatta onunla konuşmaya başlar. Hayaletin onun için hazırladığı kimi 

sürprizler hoşuna gider. Ancak olaylar bunlarla sınırlı kalmaz. Diğer arkadaşları da 

hayaletten etkilenmeye başlarlar. Ersin tiyatro çıkışında arabasında hapis kalır ve bu 

yüzden Güldem’e küfreder. Çünkü o sırada Güldem hayaletin tiyatroda sergilediği 

fantastik oyunu izlemektedir ve zamanın nasıl geçtiğini fark edemez. Ersin daha 

sonra da araba yastığının aşırı şişmesiyle ölümle yüz yüze gelir ve bu olaydan sonra 

Güldem’den ayrılır.    

Sonrasında Şebnem adlı arkadaşının çok övündüğü büyük göğüsleri birden 

balon gibi sönerler. Yakışıklılığı ile övünen Murat’ın başına vantilatör düşer ve 

yaralanır. Kafasına atılan 21 dikiş nedeniyle tüm yakışıklılığı yok olur. Ayrıca 

hayalet, hocaların sınavda soracağı soruları da öğrencilere söyler. Böylece tüm 

arkadaş grubu ve hatta hocalar korkutucu olaylarla yüzleşmek zorunda kalırlar.  

Batılı korku romanlarında olduğu gibi Hayalet Kitap’ta da hayatı boş 

gözlerle izleyen, herhangi bir kaygıları olmayan insanlar değişik biçimlerde 

cezalandırılırlar. Sonuçta olayların çıkma nedeni olan Güldem iyi niyeti sayesinde 

başına kötü bir olay gelmeden kurtulur. Korku edebiyatında dünyevi zevklerin 
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cezalandırılması çok sık biçimde işlenen bir motiftir. Fiziksel zevkler peşinde olan 

kişilerin cezalandırılması yoluyla okuyucunun manevi değerleri ön plana çıkarılır. 

Dünyanın sadece tüketilecek bir yer olmadığı, insanların çevrelerini daha dikkatli 

biçimde izlemeleri ve üretici, duygulu kişilikler geliştirmeleri gerektiği anlatılır. 

Romanda Güldem’in hayaletten zarar görmemesinin nedeni de onun Gökalp’in 

acısını anlaması, hayalet olarak gördüğünde bile onunla konuşmaya çalışmasıdır. 

Güldem hayaletten başlarda korksa da onu yadırgamamayı ve duygularına ortak 

olmayı başarır. Böylece hayalet ona zarar vermez hatta korumaya alır. Öyle ki 

Güldem ve arkadaşları sınava gireceklerinde onlara sınav sorularını söyler. Bununla 

da kalmaz Güldem’in nefret ettiği bir hocanın bahçedeki dev vazo içine düşerek 

saatlerce orada kalmasını ve sınavın ertelenmesini sağlar. Böylece roman 

aracılığıyla duygularına yabancılaşan, fiziksel zevk ve maddi çıkardan başka bir şey 

düşünmeyen insanlar cezalandırılmış olur.    

d. Kaynağı Bilinmeyen Güçler   

Bilinmezlik, korku edebiyatının en çok başvurduğu kaynaklardandır. Batı’da 

olduğu gibi ülkemizde de korku edebiyatı yazarları kökeni bilinmeyen güçleri 

kullanarak korku atmosferi oluşturmaya çalışmışlardır. Batı’da modernist anlayışa 

muhalif biçimde gelişen ve doğaüstü güçleri anlatan korku romancılığı 1980 sonrası 

dönemde popüler edebiyatımızdaki yerini genişletmiştir.    

Amerikan Gotik romanının başlangıç yıllarında Edgar Allen Poe’nun 

eserlerinde kırsal alanlar korku kaynağı olarak anlatılmıştır. Benzer şekilde,  yerli 

edebiyatta Anadolu kırsalının belirsiz, gizemli atmosferi, 1980 sonrasında ilk defa, 

korkunun kaynağı olmuştur.  

Anadolu kırsalının bir korku unsuru olarak romanda kullanılmasının en 

önemli örneklerinden biri Çağan Dikenelli’nin yazdığı Taşıyıcı308 adlı eserdir. 

Kitapta Oğuz’un başından geçen yarı fantastik, korkutucu olaylar anlatılmaktadır. 

35 yaşlarındaki arkeolog Oğuz, Orta Anadolu’da bir kazıdan dönerken arabasıyla 

kaza yapar. Gece karanlığında yürümeye başlar. Bir tepede metal bir çember görür. 

Çemberin yanında daha küçük çemberler ve hiyeroglifler vardır. Not defterine 

bunları kaydeder.  

Daha sonra üniversitedeki arkadaşlarıyla beraber aynı yere kazıya gelirler. 

Yaptıkları kazılarda büyük bir yerleşim yeri tespit ederler ancak orada yaşayan 

                                                 
308 Çağan Dikenelli, Taşıyıcı, İstanbul, +1 Kitap, 2005. 
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insanların tamamen kendi içine kapalı bir yaşam sürdükleri, dışarıdaki 

medeniyetlerle ilişkileri olmadığı ortaya çıkar. Kullandıkları dilin hiçbir karşılığı 

yoktur. Buldukları bir mağarada çok sayıda resim olduğunu görürler. Bunlardan 

birinde böcek kafalı bir tanrı ve önünde secdeye yatmış bir insan resmedilmiştir. 

Ayrıca topluca kurban edilen insanların resimleri de vardır. Oğuz resimlerdeki siyah 

gözlerin etkisinde kalır.  

Oğuz geceleyin sarışın bir çocukla karşılaşır, kim olduğunu sorduğunda, 

çocuk, Oğuz’un bilmediği bir dilde konuşarak onu ateşin başına götürür. İçinde kan 

olan bir çanağa elini sokup Oğuz’un alnına ve kalbine sürer. Oğuz kampa 

döndüğünde göğsünden başlayarak tüm vücuduna yayılan kırmızı damarlar görür.  

Oğuz ve Kaan o civarda yaşayan büyücü kadının kulübesine giderler ancak 

Kaan kaybolur ve bir süre sonra Oğuz onu vücudu parçalanmış halde bulur. Sonra 

sırayla diğer arkadaşları da dehşet verici biçimlerde ölürler. Oğuz aklını yitirir. 

Sarışın çocukla yolda yürürken bulunur. Hastaneye yatırıldığında kimse onu 

sormaya gelmez. Asistan olan Gül, Oğuz’un ailesini araştırır. Bu iş için yardım 

istediği arkadaşı Tülin’in de başına korkunç olaylar gelir. Tülin evine girdiğinde 

kayalıklar görür. Ardından kapı kapanınca bir tünelde ilerlemeye başlar. Peşinden 

korkunç hayvan sesleri gelir. Tülin’in sonunun ne olduğu bilinmez. Ardından 

Oğuz’un yattığı hastanede bazı hemşireler ve görevliler de ölür. 

Roman, Oğuz’un hastanede yaşadıkları ile kazı alanındaki olayların eş 

zamanlı anlatımı ile ilerler. “Şimdi”den geriye dönüşlerle okuyucu gerçekleşen 

korkutucu olayları eşzamanlı olarak takip eder. Bu yöntem sayesinde korku 

atmosferi yoğunlaştırılmış olur. Okuyucunun, olayları bir zincir halinde okuması 

durumunda bir süre sonra gerçekleşen her olay mantıklı bir nedenle açıklanabilir 

hale gelecektir. Bir olayın nedeni diğer olayın sonucu olarak görülecektir. Ancak 

geçmiş ve şimdinin birlikte anlatılması ile zamansal çizgi ihlal edilmiş ve böylece 

korku atmosferinin yoğunlaşması sağlanmıştır.  

Çağan Dikenelli’nin romanındaki temel sorun anlaşılırlık konusundadır. 

Romanda, okuyucunun alışık olduğu açık anlatım kullanılmamıştır. Cümlelerin 

bölük pörçük oluşu, imgeler ve olaylar arasındaki ani ve nedeni bilinmeyen geçişler 

anlatımın kapalı olmasına neden olmuştur. Aşağıdaki alıntı bunun iyi bir örneğidir. 

 

  “Birşeyler yapması gerektiğini biliyor. Evet. Ama öylece duruyor o. Unuttuğunu 

düşündüğü şeyleri bir daha kaçırıyor elinden. Boşluk, tam yanında beneklerle 
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kıpırdanıyor. Bir gölge yanına kadar gelip alçalıyor. Tatlı ışıklar yollayarak 

yanaklarını okşuyor iki delik. Yüzyıllardır içinde yaşattığı bir bebek ağlıyor sanki. 

Gözleri kızarırken, bir düşünce sislerin arasından sıyrılıp beynini ele geçirmeye 

başlıyor. Hatırlamanın heyecanıyla solukları sıklaşıyor.”309 

 

Oğuz’un yaşadığı bu duygular bir yanıyla içinde bulunduğu korku 

atmosferinin doğal bir yansımasıdır. Ancak bu üslubun roman boyunca sürmesi ve 

hiçbir olayın tam bir açıklığa kavuşamaması romanın okur dünyasıyla kurması 

gereken ilişkiyi zedelemektedir.  

Romanda büyücü kadının yaptığı büyüye şahit olan Oğuz ve Kaan büyük bir 

dehşet içerisinde kalırlar. Ancak her taraftan davul seslerinin gelmesi ve ardından 

Oğuz’un, Kaan’ın cesedini parçalanmış olarak bulması dehşeti arttırır.  

Romanın bu kısmına kadar bilinmeyen garip olaylar aracılığıyla gerilim 

oluşturulmuştur. Oğuz daha üniversitede konu ile ilgili çalışmalar yaparken tipik 

korku sahneleri okuyucuyu germeye başlamıştır. Sahte korku sahneleri 

denilebilecek olan bu olaylar ile okuyucu asıl konuya hazırlanmakta, heyecan 

arttırılmaktadır. Bu sahnelerin temel özelliği, sıradan, basit olayların birer korku 

kaynağına dönüşmesidir. Odasında oturmakta olan Oğuz’un yaşadıkları da sahte 

korku sahnelerinden birini oluşturur.  

 

“Kapı yavaşça aralandı. Bir süre gıcırdayarak ilerleyip öylece kalırken, boşluktan 

koridorun ıssızlığı içeriye göz kırpmıştı. Arkasındaki pencereye bakıp, kapalı 

olduğunu gören Oğuz, kapının açılmasına anlam veremeyerek öne eğildi. Kalkacağı 

için canı sıkılarak söylendi ve yerinde doğruldu. Tam adımını atacakken göz ucuyla 

aralıkta bir karaltı hissederek kapıya dikti gözlerini. Yok olmuştu. Hızla yürüyüp 

eşiğe gitti. Birisi şaka yapıyor olmalıydı. Koldan tutup, eğilerek koridoru gözden 

geçirdi. Bomboş. … Menteşeler gevşemiş olmalı diye mırıldanarak geriye döndü. 

Açılmasını engellemek için iyice yüklenmeliydi. Kapı kolunu tutup vücudunu 

hazırladı ve tam o anda ansızın ortaya fırlayan ses tüm benliğini ele geçirdi. 

Kalbinin sıkıştığını, gözlerinin korkuyla büyüdüğünü hissetti. Kendini panik içinde 

geriye atarken onu gördü ve derin bir nefes alarak yerinde kalakaldı.”310 

 

                                                 
309 A. g. e., s. 24-25.  
310 A. g. e., s. 40-41.  
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Oğuz’u bu sahnede korkutan Burcu’dur. Kapının arkasına saklanan 

Burcun’nun yarattığı korku aslında güncel hayatta sıkça karşılaşılan bir olaydır. 

Ancak bir korku romanında bu gibi sahneler asıl korku kaynağına kadar gerilimi 

giderek yükseltmek amacıyla kullanılmaktadır.  

Yeraltında buldukları sunak, Burcu’nun daha sonra bu sunakta kapalı kalışı, 

sarışın çocuğun Oğuz’u bir kurban ayinine götürmesi gibi olaylar gerilimi artırmış 

sonrasında ne olacağına dair okuyucunun merakını arttırmıştır. Bu aşamadan 

itibaren bulundukları yerdeki huzursuz ruhlar kan dökmeye başlayacaktır. Köydeki 

tüm canlılar parçalanmaya başlar. Tijen’in iç organları dışarı akar. Her yanından 

kanlar fışkırır. Yakınlardaki meşe ağacının dalları Kemal’i parçalara ayırır. Sedat 

arabanın içinde kan kusar. Burcu ise buldukları sunakta kurban edilir. Böylece tüm 

gerilim doruk noktasına ulaşır. Bir kurban töreni yapılmış ve pek çok insan bu 

ayinde öldürülmüştür.   

Oğuz, yanındaki sarışın çocukla birlikte eskiden köyün olduğu yerde ortaya 

çıkan ihtişamlı şehre bakar. Oğuz’un anne ve babasının da olduğu binlerce kişi 

çocuğa secde etmektedir. Çocuk tahta doğru yürür. Bundan sonra neler olduğu 

anlatılmaz. Farklı bir gezegenden ya da farklı bir boyuttan gelmiş olan bir tanrı ve 

buna boyun eğen insanların resmedildiği bu manzara romanın zamansal anlamda ilk 

bölümünün de sonudur. Daha sonra hastanedeki kanlı sahneler okuyucunun önüne 

çıkacaktır.  

Romanda kim olduğu bilinmeyen eski bir medeniyete ait izler, bozkırın 

ortasında yaşayan büyücü bir kadın ve sarışın bir çocuk aracılığıyla kurulan korku 

atmosferi zaman zaman duyulan davul sesleri ile desteklenir. Ancak korkunun 

kaynağı her zaman belirsiz kalır. Oğuz’un arkadaşlarının neden ve kim tarafından 

katledildiği bilinmez. Akla gelen tek açıklama Oğuz ve arkadaşlarının bu kayıp 

medeniyeti rahatsız etmiş olmalarıdır. Romanın sonunda sarışın çocuğun bir tanrı 

muamelesi görmesi de bu fikri destekler niteliktedir.   

Oğuz’un bir lanet gibi taşıdığı kötülüğün etkilerini hastanede de görülür. 

Sonunda intihar etmek için balkona çıkar, ancak Gül onu kurtarır. Ayrıca 

çevrelerindeki insanlar da garip biçimlerde ortadan kaybolur. Oğuz’un anne babası 

ani biçimde evlerini bırakıp giderler. Daha sonra anne ve babası sarışın çocuğun 

önünde secde ederken görülecektir. Tülin ve diğer hastane görevlileri de Oğuz’un 

arkadaşları gibi vahşice öldürülürler. Kötücül varlık eylemlerini sonuna kadar 

sürdürür.  
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Roman, Anadolu bozkırının bilinmeyenlerle yüklü atmosferinde ortaya 

çıkabilecek korkutucu unsurları okuyucunun önüne taşımıştır. Tarih boyunca birçok 

medeniyetin yaşadığı Anadolu hala bilinmeyenleri ile büyük bir gizeme sahiptir. 

Yazar bu gizemi bir korku unsuru haline getirerek romanın kullanabileceği 

malzemelerin sayısını arttırmıştır.  

Kırsal kesimin mekân olarak kullanıldığı korku romanları dışında şehirde 

yaşayan insanın anlatıldığı eserler de yakın dönemde yazılmıştır. Bunlar arasında 

geleneksel korku unsurlarını işleyen romanlar olduğu gibi ruh göçü gibi korku 

edebiyatımızda ilk defa değinilen konulara da rastlanmaktadır.  

Tarih boyunca insanların en büyük korkularından biri ölümle birlikte gelen 

yok oluştur. Bu nedenle, dinlerin öteki dünyadaki yaşama dair verdikleri mesajlar 

tüm insanlığı derinden etkilemiştir. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle birlikte 

insanların ölümden sonrasına dair dinlerin verdiğinden başka cevaplar da araştırdığı 

görülmektedir. Ruh göçü (reenkarnasyon) düşüncesi bu arayışın bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır. Ölen insanın dünyada tekrar hayata döneceği düşüncesini savunan 

ruh göçü, dinlerle kıyaslandığında dünyevi bir inanç olarak görülmektedir. Neticede 

ruh göçü özellikle Batılı toplumlarda çok sayıda taraftar bulmuştur. Yeniden yaşama 

dönüş düşüncesi sadece toplumsal bir inanış olarak kalmamış korku edebiyatının da 

sıkça kullandığı konulardan biri olmuştur.  

Yerli korku edebiyatında ruh göçü konusunu işleyen tek yazar Elif Karakaş 

Kask’tır. Ve Sonra Birgün311  adlı romanında yazar, Ece adlı bir mankenin ruh 

göçüyle ilgili macerasını anlatır. Ece 25 yaşında bir mankendir. Son bir ay içinde 

kâbuslarında sürekli olarak Laura adlı bir kadının öldürüldüğünü görür. Can adlı 

sevgilisiyle evlenip Hawai’ye giderler. Orada İrene adlı bir medyumla tanışırlar. 

İrene, Ece’nin geçmiş yaşamında Laura olduğunu, ölmeye hazır olmadığı için ruh 

göçü yoluyla hayata geri döndüğünü söyler. Laura’nın kocası James de, Can olarak 

gelmiştir. Laura’yı öldüren adam da hayata dönmüş ve Ece’nin peşine düşmüştür. 

Ece, hipnoza girdiğinde geçmişi anlatır. 1955 yılına döner. Nişanlısı James, 

bahçıvanın kızı Sandra ile ilişki yaşamış ve onu hamile bırakmış ve sonra intiharına 

sebep olmuştur. Sandra’nın babası Bill bu nedenle James’e saldırır ve onu bıçaklar. 

Laura da silahla Bill’i yaralar. Bill, Laura’yı takip edip ormanda bıçakla öldürür. 

İrene önceki hayattakinin tersine bu sefer olayların kaynağının Ece, hedefin de Can 

                                                 
311 Elif Karakaş Kask, Ve Sonra Bir Gün, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 2000.  
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olacağını düşünür. Can, Laura’nın öldüğü gece olan 5 Şubat’ı ölmeden atlatabilirse 

zincir kırılacaktır.  

Bu arada Can’ın abisi Levent, Ece’ye âşık olmuştur. Ece olayların Levent 

tarafından başlatılacağını düşünür. 5 Şubat gecesi evde beklerlerken kırılacak tüm 

eşyalar kendiliğinden parçalanmaya başlar. İrene, onlara inançlı olmalarını söyler. 

Gece Levent gelir. Ece onunla konuşur. Ece’nin daha önceki sözlerinin de etkisiyle 

Levent olay çıkarmadan gider. Sorun çözülmüş olur.     

Ve Sonra Birgün’de korkunun kaynağı, Ece ve Can’ın aslında başka 

kimliklerinin olmasıdır. Kendilerini Türkiye’de doğmuş ve bu kimlikle büyümüş 

hissederlerken, aslında ABD’de yaşamış ve başlarından çok kötü olayların geçtiği 

bir çift olduklarını anlarlar. Bu, onlar için çok yıkıcı, korkutucu bir durumdur. 

Ancak daha kötü olan, bu durumu kabullenemeden şu andaki hayatlarının da 

tehlikede olduğunu öğrenmeleridir. Önce Laura’nın geçmişteki yaşamını öğrenmek 

isterler ve bunun tek anahtarı olarak görünen Ece’nin hipnozda vereceği bilgileri 

edinmek isterler. Ece, geçmişinde kendisinin hiçbir suçu yokken öldürülen bir kadın 

olduğunu öğrendiğinde bu hissi tekrar yaşar. Kâbuslarında, öldürülen Laura’yı 

gören ve bu nedenle çok korkan Ece bahsi geçen kadının kendisi olduğunu 

öğrendiğinde korkusu daha da artar. Ece, kâbuslarından o kadar korkar ki 

evlenmeden önce Can’ı kendisinden uzak tutmaya, bu yolla onu tehlikeye atmamaya 

çalışır. Ancak Can’ın da aslen James olması onların kaderlerinin birleşeceği 

anlamına gelmektedir. Bu nedenle Ece’nin girişimleri sonuçsuz kalmış ve 

evlenmişlerdir.  

Romanda gizemli güçler geniş yer tutar. Laura ve James’in dünyaya geri 

gelmesi yarım kalan bazı hesaplaşmaların devam etmesi içindir. İrene’nin 

öncülüğünde bu kaderi değiştirmek isteyen ikili birçok doğaüstü olayla karşılaşır. 

İrene onlara yardım edebilmek için Peder Andrews’la görüşür. Üç dini de iyi bilen 

Peder, İrene’le konuşurken teras kapısının camı patlar ve cam kırıkları yerde ters 

haç oluşturur. Bu olaydan hemen önce İrene üzerinde bir ağırlık hissetmiştir. Bazı 

güçlerin kendilerini uyardığını anlarlar. Ancak Peder Andrews inançlı olmaları 

halinde bu kaderi değiştirebileceklerini ifade eder. İrene daha sonra Peder 

Andrews’tan bir faks beklerken bu defa fişi takılı olmayan bilgisayar çalışmaya 

başlar. İrene kalbini inançla doldurup bilgisayarın karşısına geçer ve sonunda cihaz 

kapanır.  
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Benzer bir durum İrene, Ece ve Can, 5 Şubat gecesi evde beklerken de 

yaşanır. Birden evdeki tüm eşyalar kırılmaya başlar. Negatif enerji üçünü de 

çevrelemiştir. İrene’in etkisiyle, Ece ve Can pozitif düşünmeye başlar ve sonuçta 

kötü enerjiden kurtulurlar.  

Ve Sonra Bir Gün korkutucu öğeleri zayıf bir romandır. Başlangıçta Ece ve 

Can’ın geçmişe dair edindikleri bilgiler belirli bir gerilim oluşturur. Sonrasında 

sürekli karşılarına çıkan, negatif enerji olarak tanımlanan, ancak ne olduğu tam 

bilinmeyen olgu romanda yeterli bir atmosfer oluşmasını sağlayamaz. Dolayısıyla 

romanın ilk sahnelerinden sonra okur için gerilimin devam etmesini sağlayacak 

yeterli malzeme yoktur. Bu nedenle ruh göçü konusunu işleyen tek eser olmasının 

ötesinde korku edebiyatı için ciddi bir katkı sağladığı söylenemez.  

Siyasal kurgu romanlarıyla tanınan Burak Turna’nın yazdığı Bigeran’da312 

gerçek dünyanın gerçek üstü güçlerin etkisine girişi anlatılmaktadır. Romanın ilk 

sahnesinde yalnız yaşayan bir şair, hasta biçimde uyanır ve nedensiz yere kafasını 

duvara vurarak kendini öldürür. Olayı araştırmakla görevlendirilen Komiser Kaan, 

şairin evinde çok uzun bir şiir bulur. Bu şiirin dizeleri ona nedensiz yere acı 

vermektedir.  Aynı sıralarda bir ailenin otistik olan ikiz kızları garipleşir ve kâğıtlara 

hızla bazı rakamlar yazıp göstermeye başlarlar. Kızlar hastaneye yatırılır. Hipnoz 

konusunda çalışmaları olan ve Alman Lisesi’nde çalışan Nicole çağırılır. Nicole 

kızlarla telepatik bağlantı kurar; kızlar ondan kendilerini kurtarmalarını isterler.  

Kız Kulesi’nde iki kişi başka iki kişiyi rehin alır ve hem onları hem de 

kendilerini öldürür. Olay yerinde “Karanlık Şiir” başlıklı bir kitap bulurlar. Nicole, 

Kaan’a bu dünyadan olmayan bir gücün varlığını hissettiğini söyler.  

Hastaneye giden Kaan ikizlerle konuşur. Kemsuhan adlı bir varlık onlar 

aracılığıyla Kaan’a Bigeran’ı engellemesini söyler. Gizli bir tarikat, Bigeran’ın 

emriyle katlanan sayılarda insanın ölümünü sağlamaya çalışmaktadır. Bir mağazada 

16 insan öldürülünce polis komiseri Sedat, adamlarına Kaan’ı yakalamalarını 

emreder. Kaan kaçar. Sonraki günlerde Kemsuhan, sokaktaki bir kız çocuğu 

aracılığıyla onunla bağlantı kurar. Kendisinin ve Bigeran’ın gizli bir merkezde 

deneyler için kullanılan kişiler olduğunu söyler. Deneyler sırasında gizli bir kapı 

açılmış ve bir güç Bigeran’ı ele geçirmiştir. Nicole’ün babası Kajo da ortaya çıkar 

ve Şeytan için deneyler yaptıklarını söyler. Kaan deneyin İstanbul’daki merkezini 

                                                 
312 Burak Turna, Bigeran, İstanbul, Profil Yayıncılık, 2007. 



 451 

basar. Onu izleyen polisler de oraya gelirler. Kaan içeridekileri kurtarır ve merkezde 

yangın çıkarır. Dünya, milyarlarca insanın öleceği bir olayı atlatmış olur. 

Bigeran’da korkutucu olan yine bilinmeyendir. Polis komiseri olan Kaan’ın 

kişiliğinin ön plana çıktığı romanda psişik güçlerin dünyaya yönelik tehditleri konu 

alınır. Romanda öncelikli olarak Komiser Kaan dikkat çekmektedir. Saçları mavi 

olan Kaan, polisler arasında sevilmemektedir. Kaan sıra dışı görünümüne paralel 

olarak sıra dışı bir kişiliktir. Yakaladığı kişilerde sürekli olarak yaralanmalara neden 

olmaktadır. Şairin ölümünün araştırılması işi de bu nedenle ona verilir.  

Romanın ilk sahnesinde Karanlık Şiir’i okumuş olan şairin kendini feci 

biçimde öldürmesi korku atmosferinin ilk sayfadan itibaren başlaması anlamına 

gelmektedir. Şair birdenbire bir gücün etkisine girmiştir. Okuyucu da bu durumu 

nasıl açıklayacağını bilemez. Karanlık bir güç nedeniyle şair kendinden geçmiştir. 

Ölümü de olayın etkisini arttıracak biçimde kurgulanmıştır. Şair hızlanır ve kafasını 

duvara vurur. Her şeyin çok güzel olacağını düşünmektedir. Ancak ölmediğini anlar. 

Kendini çok iyi hisseder. Ayağa kalktıktan birkaç dakika sonra birden vücudu 

kasılmaya başlar ve yer düşerek hareketsiz kalır.  

İlerleyen sayfalarda ikiz kızların davranışları bir gerilim unsuru olarak ortaya 

çıkar. Kızların bir anda kendilerini kaybedip rakamlar yazması çevrelerindeki 

insanları da korkutur. Daha önceleri psikoloji konusunda çalışmalar yapmış olan 

Nicole’ün devreye girmesiyle Kaan hiç ummadığı bir durumla karşılaşır: 

Bilinmeyen bir güç kızları etkisi altına almıştır. Kaan şairin evine gittiğinde 

hissettiği duyguları, içine dolan anlamsız hüznü hatırlar.  

Roman sadece bilinmeyenin oluşturduğu bu gerilimle ilerlemez. Kimi 

yerlerde açık şiddetin sergilendiği manzaralar ortaya çıkar. TV’de bir program 

sırasında konuşmacı ve sunucu birbirlerine sarılırlar ve ikisi de ölür. Daha sonra Kız 

Kulesi’nde dört kişinin bıçaklarla öldüğü olay gerçekleşir. Sonunda mağazadaki on 

altı kişinin ölümüyle sayı artar. Ölenler şairden başlayarak sürekli biçimde ikiye 

katlanmaktadır. Bu dizinin takibi dünya nüfusunun birkaç gün içinde yok olması 

anlamına gelmektedir. Korku, bireysel bir duygu olmaktan çıkmaya başlamıştır. 

Romanda, “bilinmeyen” en açık biçimde Kemsuhan’ın verdiği bilgilerle 

ortaya çıkar. Kemsuhan dünya çapındaki bir deneyin kurbanlarından biridir. Onlar 

üzerinde yapılan deneyin amacı tanrının var olmadığını ispatlamaktır. Bu nedenle 

farklı boyutlara kapılar açmak isterler. Ancak deney, tanrının varlığını ispatlayınca 

bu sefer şeytan için faaliyet gösterilmeye başlanmıştır. Bigeran adlı sıradan bir kişi 
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farklı bir boyutla iletişim kurmaya ve oradan aldığı emirleri dünyaya aktarmaya 

başlar. Karanlık Şiir bu emirlerin gizlice kodlanmış halidir. Bu nedenle onu 

okuyanlar çevrelerindeki insanları öldürmeye başlamıştır. Korkunun kaynağı 

Kemsuhan sayesinde artık bilinmekte ancak doğrudan bir şey yapılamamaktadır. Bu 

nedenle Kaan deneyin gerçekleştirildiği laboratuarı yok ederek sorunu çözer. 

Bigeran’daki bu deney aynı zamanda pozitivist düşünceye eleştiriler de 

getirmektedir. Yazarın bir röportajında “Batı’nın bilim anlayışına eleştiri getirdiği” 

yolundaki sözlere verdiği karşılık, kitapta ortaya koyduğu bu tavrı açıklar 

niteliktedir: 

 

 

“Batı'daki bilim anlayışı öyle bir noktaya geldi ki, şu anda pozitivizmi kurtarmak 

için ilginç teoriler geliştirmeye başladılar. Neredeyse her teorileri Tanrı'ya 

ulaşıyor. Ancak onlar bunu görmezden gelmek için, gittikçe çılgın deneyler 

yapıyorlar, hiçbir zaman kanıtlanamayacak olan teorilerin peşinden gidiyorlar ve 

ciddi bir şekilde para ve zaman harcıyorlar. Aslında Tanrıyla mücadele ediyorlar. 

İnanılmaz bir fantastik durum oluşmuş. Tanrıdan kaçmak için başka boyutlara 

nasıl atlarız sorusunun teorileştirilmesi üzerine bir sürü çalışma var. Bilim 

olmaktan çıkmış ideoloji haline gelmiş. Yapılan deneyler de pratik bir getiriden 

ziyade bu ideolojiyi devam ettirmek için gerekli olan harcamaların, estetik bir 

hale getirilmiş biçimi olarak ortaya çıkıyor. Kitapta bunun ipuçlarını vermeye 

çalışıyorum.”313 

 

Yazar, bilimsel bir deneyi kullanarak korku atmosferi yaratmakla kalmamış, 

bilimden kaynaklanması muhtemel sorunları gündeme getirmiştir. Tüm insanlığı 

yok etmeyi göze alacak kadar ileri giden bu deney bilimin kötücül ellerde nelere yol 

açacağının örneklerindendir. Ayrıca yazarın röportajında belirttiği gibi, uç noktada 

yer alan mantıkçıların bir kısmı çağımızda büyük tehlikeler yaratabilmektedir. Atom 

bombasının yapılış amaçları ve insanlığı sürüklediği tehlikeler bu durumun somut 

örneklerindendir. Edebiyatçılar bu korkutucu olayları sık sık konu edinerek 

okuyucuların önüne getirmektedirler. Bu yolla okuyucunun bahsedilen tehlikeler 

hakkında düşünmesi sağlanmaktadır. Ayrıca okuyucunun günlük hayatından 
                                                 
313 Burak Turna, “Sıradan Kurgunun Sonu Geldi” Emeti Saruhan’la röportaj, Yeni Şafak Gazetesi,  

15.09.2007 Çevrimiçi: 
http://yenisafak.com.tr/KulturSanat/Default.aspx?t=20.09.2007&i=68660  Erişim Tarihi: 18. 
Nisan 2008. 
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kaynaklanan tehlikeler korku atmosferi oluşturmakta çok daha etkili olmaktadır. Hiç 

karşılaşılmayacak bir varlığın yarattığı korku ile her gün karşılaşılan ancak farkında 

olunmayan olayların yaratacağı korku farklı etkilere sahiptir.   

Binyıllardan beri bilinmeyen varlıklar insan için her zaman korku kaynağı 

olmuştur. Korku edebiyatı da her seferinde farklı kurgularla bilinmeyene dair merak 

ve heyecan duygusunu harekete geçirmeye çalışmaktadır. Bilinmeyen dünyaların 

korku edebiyatında işlenmesinin temel nedeni konunun sonsuz olmasıdır. Akılcı 

düşüncenin bir tarafa bırakılmasıyla birlikte binlerce defa işlenebilecek bir alan 

açılmaktadır. Yazar herhangi mantıklı bir cevap vermek zorunda olmadığı için 

konuyu istediği gibi işleyebilmektedir. Dolayısıyla bu tür korku romanlarında 

mantık değil sadece korku duygusu öne çıkar. Bunun farkında olan okuyucu da 

mantıklı cevaplar aramak yerine sadece heyecanı hissetmeye çalışır. Burak Turna 

Bigeran’da aynı yoldan giderek korku edebiyatındaki bilinmeyen varlıklara dayanan 

romanlara bir yenisini eklemiştir. Bigeran işleniş bakımından iyi bir korku romanı 

sayılamasa da bu alandaki az sayıda örnekten biri olduğu için önemlidir.  

2. Gerçek Dünyayı Konu Alan Korku Romanları 

Korku edebiyatı sıra dışı dünyayı olduğu kadar sıradan, günlük dünyayı ve 

toplumsal ilişkileri de kullanmıştır. Yukarıda, Ann Radcliffe’in, olağanüstü gibi 

görünen olayları mantıksal biçimlerde açıklamaya dayanan korku edebiyatı türünün 

öncüsü olduğu anlatılmıştı. Türk korku edebiyatında da, ilk bakışta doğaüstü sanılan 

ancak zamanla basit mantıkla tanımlanabilecek biçimde açığa çıkan olayların 

anlatıldığı romanlar yazılmıştır.  

a. Psikolojik Korku Romanları 

 Yüzyıllar boyunca korku edebiyatı dışarıdan gelen tehlikeleri konu 

edinmiştir. Bu tehlikelerin kimi doğaüstü güçlerden kimi de diğer insanlardan 

kaynaklanmaktadır. 1800’lü yılların sonlarından itibaren gelişen psikoloji bilimi ise 

insanın kendi iç dünyasının da korkutucu etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Daha önceki dönemlerde insanların yaptığı eylemlerin suçu şeytani güçlere 

yüklenirken, psikoloji bilimi insan edimlerinin çok karmaşık süreçlerle 

gerçekleştiğini, insan zihninin karanlıklarla dolu olduğunu keşfetmiştir. Bu keşif 

günümüzde bile yeterince gelişememiş, insan ruhu gizemini korumaya devam 

etmiştir. İnsan psikolojisindeki bilinmeyenler korku edebiyatı için de çok geniş bir 

alan açmıştır.  
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Yakın dönem korku edebiyatımızda psikolojik sapmaların merkeze alındığı 

korku romanları da yazılmaya başlanmıştır. Bu gelişmenin temel nedenlerinden 

birinin, bireylerin, psikoloji konusundaki bilgilerinin artması olduğu görülmektedir. 

Toplumdaki bilgi seviyesi yükseldikçe bireysel psikolojinin karmaşıklığı daha iyi 

anlaşılmaya başlanmıştır. Şehir kültürünün ve yaşam tarzının yaygınlaşması da 

psikolojik sorunların yaygınlığı konusunda tüm toplumu uyaran gelişmelerden 

olmuştur. Korku edebiyatı yazarları da bu gelişmelerin bir parçası olarak bireysel 

psikolojiyi korkunun çıkış kaynağı olarak eserlerine yansıtmışlardır.    

Elif Karakaş Kask’ın yazdığı Lanetli Genler314 psikolojisi her geçen gün 

giderek bozulan bir kadının yaşadıklarını anlatmaktadır. Roman iki yüz yıl önce 

yaşamış bir katilin kötü ruhunun günümüzde cinayetlerine devam etmesini 

anlatmaktadır.    

1790’lı yıllarda yaşayan Teodore Renoir adlı bir Fransız seri cinayetler işler. 

Ailesi bunu anlayınca olayların üstünü kapatır. 1990’larda yaşayan torunu 

Elisabethe de cinayetler işler. Bir Türk genci ile evlenmek üzere İstanbul’a gelen 

Elisabethe hayal kırıklığına uğrar. Ahmet adlı nişanlısı ondan çok miktarda para alıp 

yüz üstü bırakır. Elisabethe, amcası Renoir’in hayaliyle konuşmaya ve onun 

mektuplarını okumaya başlar. Birgün Ahmet’i eve çağırır, bıçaklayarak öldürüp 

küçük parçalara böler. Birkaç gün sonra da Ahmet’in yeni evlendiği karısını ve 

Ahmet’in annesi Saniye’yi öldürür. TV’de gördüğü Naz adlı psikologa gitmeye 

başlar. Zamanla, yaptıklarını ona anlatır. Naz da akıl hastanesine yatırılacağını 

düşünerek onu polise ihbar eder ancak Elisabethe idam edilir.  

1994 yılında Elisabethe’nin hayatını anlatan bir filmde oynayan Selma erkek 

arkadaşı olmayan, şişman, erkeğe benzeyen bir kadındır. Çekimler sırasında 

Elisabethe’yi içinde hissetmeye başlar. Psikolog Naz’a gider, ona yanlış bilgiler 

vererek kayıt yaptırır ve Naz’ı izlemeye başlar. Naz’a acı vermek için oğlu Can’ı 

kaçırarak evine getirip bağlar.  

Selma kendisini iblis, Can’ı da oğlu olarak görmektedir. Bu nedenle onu da 

yanına alarak Naz’ın sekreteri Sevgi’nin evine gider. Can’ın gözleri önünde 

Sevgi’yi ve onun annesini öldürür. Sonunda polis Selma’ya ulaşır. Selma kendini 

vurarak intihar eder.  

                                                 
314 Elif Karakaş, Lanetli Genler, İstanbul, İnkılap Kitabevi, Tarihsiz. (Yazarın bu romanında “Kask”  

soyadı kullanılmamıştır.) 
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Lanetli Genler toplum içindeki normal ilişkilerine rağmen zamanla 

psikopatlaşarak seri cinayetler işleyen iki kadını anlatmaktadır. Her iki kadın da 

Renoir’in ruhundan etkilenmiştir. Önce Elisabethe toplumsal ilişkilerinden kopar. 

Bunun temel nedeni Ahmet’in onu dolandırması ve sonra da terk etmesidir. 

Elisabethe şişman, iri yarı bir kadındır. Toplumdaki güzel kadın imajına uymaz. Bu 

nedenle erkeklerle ilişkisi zayıftır. Onun bu konudaki tek şansı olan Ahmet’in 

paraları aldıktan sonra başka bir kadınla yaşamaya başlaması Elisabethe’nin kendi 

içine kapanarak bunalıma girmesine neden olur. Renoir’in mektuplarını okudukça 

onun katil yanının etkisine girerek Ahmet’i öldürmeye karar verir. Cinayeti işlemesi 

de oldukça sıradan bir iş yapar gibi gelişmiştir. Bu sırada sürekli olarak Renoir’le 

konuşmaktadır. Ardından işlediği cinayetler bu karanlık yanını daha da geliştirir. 

Kendine güveni o kadar çok gelişir ki psikiyatr olan Naz’a rahatlıkla her şeyi anlatır.  

Elisabethe’in öyküsü sıradan bir cinayet gibi görünse de bu sırada gelişen karanlık 

ruhsal yapısı onun öyküsünü bir korku metnine dönüştürmüştür.   

Elisabethe’in başından geçenlerle paralel ilerleyen Selma’nın öyküsü daha 

korkunç bir hal alır. Selma ile Elisabethe’in arasında bir kan bağı yoktur. Ancak 

yaşam tarzlarında benzerlikler vardır. Selma da şişman, erkek arkadaşı olmayan ve 

yalnız yaşayan bir kadındır. Filmde oynamasının temel nedeni Elisabethe’e olan 

benzerliğidir. Selma, film çekimleri devam ederken ruhsal yalnızlığını Elisabethe’in 

hayali kişiliği ile gidermeye başlar. Zaman içinde onun gibi derin bir nefret duygusu 

kazanır. Selma’nın hedefi ise Elisabethe’in yakalanmasını sağlayan Naz’dır. Onun 

ofisine gidip gelmeye başlar. Gerçek kimliğini ise gizler. Naz’la üstü kapalı 

konuşur. Bu sırada yazarın ustalıkla ortaya koyduğu olaylar gelişir. Naz, Tülay adlı 

bu kadının bir şeyler gizlediğinden şüphelenir.  Fark ettirmeden ona bazı sorular 

sorarak amacını ve ne sakladığını öğrenmeye çalışır. Aynı sırada Tülay yani Selma 

da Elisabethe ile Naz’ın neler konuştuğunu, ardından gelişen olayların nasıl cereyan 

ettiğini öğrenmeye çalışır. İki kadının birbirine söyledikleri sözler psikolojik bir 

oyuna dönüşür.  

Selma’nın korkutan öyküsü bundan sonra başlar. Selma katil olmak değil 

intikam almak ister. İntikam için en uygun yol Elisabethe’in yaptığı gibi cinayet 

işlemektir. Ancak bu işi sıradan bir şekilde yapmak istemez. Naz’ın sekreteri 

Sevgi’nin evine giderek onu tanımak ister. Ancak ummadığı biçimde Sevgi annesi 

ile yaşamaktadır. Bu sırada Selma’nın hissettikleri onun psikopat kişiliğini 

yansıtmaktadır: 
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“Selma’nın bütün vücudunu tarifi imkânsız bir zevkle karışık, heyecan dalgası 

sarmıştı. Her şey, tam onun istediği şekilde gelişiyordu; ancak şimdi kapatılması 

gereken iki ağız vardı… kahkahalar atmak istiyor, bunun için çıldırıyordu; ama 

hislerini kontrol altına alıp sadece dudaklarına pis bir tebessümün yayılmasına izin 

verdi. Hemen şimdi isteklerini gerçekleştirmek istiyordu; ama bunun daha özel 

olması gerektiğine inanıyordu. Teodore gibi cinayetlerinde giyebileceği özel bir 

giysi ve keskin bir bıçağa ihtiyacı vardı. Onun için de isteklerine gem 

vurmalıydı.”315   

 

Selma burada düşündüklerini yapar ve kendine törenlerde giyinmek üzere 

koyu kırmızı bir gömlek ve siyah tayt alır.  

Selma’nın psikolojisi giderek bozulmaya başlar. Çekimler sırasında artık 

kendi benliği yok olur ve Elisabethe ortaya çıkar. Bundan habersiz olan filmin 

yönetmeni onu oyunculuğundan ötürü tebrik eder.  

İlerleyen sahnelerde Naz’ın oğlu Can’ı kaçıran Selma, karşısındaki kişinin 

bir çocuk değil, kendisinin çırağı olduğunu düşünerek hareket eder. Bu aşamadan 

itibaren korkuyu en uç noktada hisseden kişi Can’dır. Günlerce elleri ve ayakları 

bağlı tutulan Can neler olduğunun farkında bile değilken normal dışı davranan bir 

kadın tarafından kaçırılmıştır. 

 

“Selma çıldırmış gibiydi. Garip ürkütücü bakışlarla Can’a bakıyor, insanın kanını 

donduran bir tıslamayla konuşuyordu. Can, gerçekten de karşısından bambaşka 

birinin durduğuna emindi. Kadının ses tonu, yürüyüşü, bakışları, her şey değişmişti. 

Kadın Can’ın kolunu yakalayarak: “Benimle gel” diye tısladı. Can, korkudan ölecek 

gibiydi. Kısacık süren hayatında ilk kez ölmüş olmayı istedi. Korkunç şeyler 

yaşayacağını hissediyordu.”316  

 

Selma, Can’ı da yanına alarak cinayet işleyeceği eve götürür. Böylece Can 

cinayetlere şahit olur.  

Roman bu korkutucu ve dehşet verici olaylarla sona erer. Ancak tipik korku 

romanlarında uygulanan klişelerden biri burada okurun karşısına çıkar: Kötü ruhun 

geri gelmesi.  

                                                 
315 A. g. e., s. 33-34.  
316 A. g. e., s. 155.  
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Selma’nın ölümünün üzerinden altı sene geçer. Naz işini bırakmış ve sürekli 

oğlu ile meşgul olmuştur. Bir gün Can annesine bir kâğıt getirir. Bu kâğıt boştur 

ancak Can, kendisinin yazıyı okuyabildiğini söyler. Anlattığına göre kâğıdı ona 

silindir şapkalı, bastonlu bir adam vermiştir. Bu tarif Teodore’a uymaktadır. Roman 

bu şekilde sona erer. Okuyucu, romanın başından itibaren, normal dünyada yaşarken 

akli dengesini yitirip cinayetler işleyen insanların hayatını okuduğunu sanır. Ancak 

romanın sonunda Renoir’in tekrar ortaya çıkıp Can’ı katil ruhunun yeni mirasçısı 

olarak seçmesi okuyucuyu çelişkide bırakır. Can gerçekten Renoir’i görmüş müdür 

yoksa yaşadıklarının zihninde bıraktığı etkiler nedeniyle mi böyle davranmaktadır? 

Eğer yaşadığı olayların etkisiyle böyle davranıyorsa Renoir’in tarifini nasıl 

verebilmektedir? Son soru doğaüstü güçleri akla getirse de çelişki devam eder. 

Yazar, romanın sonuna eklediği bu birkaç satırla okur üzerinde kalıcı bir etki 

yaratmaya çalışmıştır.  

Psikolojik sapmalarla ilgili olarak yazılan bir başka roman Osman Aysu 

tarafından yazılan Saklı Gerçek317 adlı eserdir. Diğer yazarlardan farklı olarak çift 

kişilikli bir insanı anlatan Aysu korku romanımıza yeni bir konu başlığı eklemiştir. 

Osman Aysu ortaya koyduğu ürünlerin sayısı yanında niteliği anlamında da popüler 

romana önemli katkıları olmuş bir yazardır.  

Saklı Gerçek, Hukuk Fakültesi’nde doçent olan Selim Başak’ın çift kişilikli 

yaşamını anlatmaktadır. Selim Başak bir gün evde yalnızken artık değişim vaktinin 

geldiğini söyleyen bir ses duyar. Bunun kendi sesi olduğunu fark edince çok korkar. 

Ertesi gün aynı ses onu mahvedeceğini söyler; Selim korkudan bayılır. İlerleyen 

günlerde Selim’in “iblis” dediği varlık onun vücudunu kullanmaya başlar. Selim, 

istemediği hareketler yapar. İstemediği halde karısıyla sevişir. İblis karısına tecavüz 

ettiğini söyler. Selim ailesine zarar vermemek için evden ayrılıp bir otele yerleşir. 

İblis geri gelip bir fahişe bulur. İlişki sonrasında kadını döver. Selim, bir psikiyatra 

gider. Hipnoz seansında Selim çocukluğundaki bir olayı anlatır. Babası 

çiftliklerindeki bir ambara kimsenin girmesine izin vermez. Selim bir gün ambara 

girip yeraltındaki mahzene iner ve orta yaşlarda, elleri zincirlenmiş bir kadın görür. 

Babası gelip ona kızar. İblis ilk defa orada gelip Selim’e, babasına karşı gelmesini 

söyler ancak Selim bunu yapamaz. İki gün sonra ambarda bir yangın çıkar ve teyzesi 

                                                 
317 Osman Aysu, Saklı Gerçek, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 2003.   
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olduğunu öğrendiği kadınla babası ölür. Teyzesi, gençliğinde, Selim’in babasını 

sevmiş, ablasıyla birlikte çiftliğe yerleşmiş, ablası ölünce de mahzene kapatılmıştır.  

Kitabın sonunda Selim profesör olmuştur. Misafirlerini ağırlarken iblis yine 

gelir ve bir kadının çok hoş olduğunu onunla ilgilenmesini söyler. 

Roman, Batılı korku romanlarında sıkça görülen tipik bir başlangıca sahiptir. 

Okuyucu önce üç kişilik bir ailenin mutlu yaşamına tanık olur. Her şey gayet sıradan 

görünmektedir. Ancak bir süre sonra bu mutlu yaşam bir takım garip olaylarla 

gölgelenmeye başlar. Saklı Gerçek’te bu durumun nedeni Selim’in bilincindedir. 

Selim bir hukukçu olarak yıllarca adaletsizlikle, suçla mücadele etmiş, adalet için 

çalışmıştır. İnsanların kurduğu sistemin kurallarına bağlıdır. Ancak yıllar boyunca 

içinde büyüyen ve yukarıdaki özelliklerine tam ters yönde gelişen ikinci benliği 

tekrar ortaya çıktığında Selim için korkutucu günler başlamıştır. İkinci benliği kaba, 

kanun tanımaz bir kişiliktir. Selim, bu kişiliğin kanun dışı eylemleriyle olduğu kadar 

doğrudan kendisine yönelen hareketleriyle de baş etmek zorundadır.  

Selim’in kendisine yönelen hareketlerin çoğunluğu onu bir şey yapmaya 

ikna etmek içindir. Örneğin Selim’e kendini kabul ettirebilmek için yoldayken gaza 

basıp arabanın hızlanmasına neden olur. İblis, Selim’in kötü yanı olduğu için onun 

çalıştığı Hukuk Fakültesi’nden nefret eder ve işe gitmesini engellemeye çalışır. 

Ancak bu mümkün olmayınca Selim fakültedeyken ortaya çıkmaz.  

Selim’in kendisine yönelen tehdit dışında çevredeki insanlar da tehlike 

altındadır. İblis’in önce Selim’in karısına, sonra da bir fahişeye tecavüz etmesi, 

ardından oğlu Ali’yi öldürmek istemesi korkunun uç noktalara varmasına neden 

olur. Selim kendi benliğinden çıkan bu kötülükle mücadele etmeye çalışır, ancak 

kendisi başa çıkamayınca karısı Selma’yı da uyarır. Selma onun isteğiyle evde bir 

sopa saklamaya başlar. Bir gün iblis yine kendisine saldırdığında sopayla ona 

vurarak kendinden uzaklaştırır.   

Romanın daha ilk sayfalarından itibaren bir korku atmosferi oluşturulmaya 

başlar. Selim evde yalnızdır ve bu sırada ilk sesi duyar. Ardından duyguları giderek 

değişmeye başlar. 

 

“Ruhumun derinliklerinde garip bir gerilim hissediyordum.  

Şimdi de üzerime kötü bir duygu gelmişti, sanki bir tehlike yaklaşıyormuş gibi. Bu 

kimi zaman filmlerdeki karakterlerin duydukları ve kalıplaşmış sözcüklere 

kaçmadan tanımlamaya çalıştığı korkuyu andırıyordu. 
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…. 

Neler oluyordu bana? Üç kişilik, sağlıklı ve uyumlu bir aileydik. Her şey yolunda 

sayılırdı, işimin verdiği yorgunluktan başka beni huzursuzluğa sevk edecek tek bir 

neden yoktu.  

… 

Evin içinde gürültünün kaynağını aramak çok anlamsızdı. Fakat kalbim hala hızlı 

hızlı çarpıyordu.”318  

 

Selim’in yalnız olduğu ilk sahnede başlayan bu gerilim ilerleyen sayfalarda 

giderek artacaktır. Önce sesini duyuran iblis daha sonra Selim’in hayatına girerek 

onu ve ailesini uçuruma doğru sürüklemeye başlayacaktır.  

Selim’in kişiliğinin gizli yerlerinde yaşamış olan ve daha sonra ortaya çıkan 

iblis aslında günümüz insanının sıkıştırılmış benliğini ifade etmektedir. Günümüz 

toplumlarının sıkı biçimde uyguladığı kanunlar ve kurallar bireyin tüm hayatını 

kontrol altına almakta ve adeta onu programlamaktadır. Bu sıkıştırılmış benliklerin 

zamanla hiç beklenmeyen kimi olaylara sebebiyet verdiği habercilerin sıkça 

duyurdukları konulardandır. Sıradan bir lise öğrencisinin, okuluna girerek katliam 

yapması, iyi bir aile babasının tecavüzcü olarak yakalanması gibi olaylar bu 

sıkıştırılmış benliklerin sapkın biçimlerde ortaya çıkmasıyla meydana gelmektedir. 

Selim’in öteki beni olan iblis de insanın içinde olan, açığa koyamadığı bu tavrı 

yansıtır. Selim’in iblisi onun “id”idir. İnsan kişiliğini üçe bölen Freud id’i en alta 

yerleştirir. İd kişiliğin derinlerdeki heveslerini, isteklerini yansıtır. Bu nedenle ego 

izin verdiği ölçüde dışarı çıkmak ister. İd, temelde toplumsal kurallara karşıdır 

ancak ego onun istediği gibi görünmesine izin vermez. İd zevk duygusunu öne 

çıkarır, ego bireyin kendi zevkleri için yaşamasını, dünyayı kendi zevkine göre 

şekillendirme isteğini reddeder.  

Selim’in id’i kendini şu sözlerle ifade eder: 

 

“Beni istesen de içinden atamazsın. Biz bir bütünün parçalarıyız ve asla 

birbirimizden kopamayız. Olan tek şey değişim sırasında ikimizden birinin güç 

kazanarak bedene hâkim olması. Bu başarıyı bazen sen bazen ben kazanıyoruz. 

Mücadele etmediğim sıralarda senin ruhunun altında, boş ve karanlık bir 

sonsuzluğun altında gizleniyorum, ama senin içinden hiç çıkamıyorum. Evet, kabul 

                                                 
318 A. g. e., s. 8-9.  



 460 

ediyorum, ben senin kötü yanınım; tüm insanlarda mevcut, şeri temsil ediyorum, 

onun içindir ki beni düşünürken iblis kelimesi geçiyor aklından.”319   

 

Selim’in id’i olan iblis de yukarıda belirtildiği gibi tüm sosyal kuralları bir 

yana atmaktadır. İblisin yaptığı her hareketten sorumlu olan Selim onun egosu gibi 

davranır. Bu görevi nedeniyle devamlı iblisi vazgeçirmeye, yapacaklarının 

mantıksız sonucunu göstererek onu engellemeye çalışır. Buna rağmen id yani iblis o 

kadar bastırılmıştır ki gözü hiçbir şeyi görmez. Sürekli olarak hazzın peşinde koşar. 

Bir gün Selim sabah kahvaltısını yapıp evden çıkar. Yolda ortaya çıkan iblis çok aç 

olduğunu söyleyerek onu hamburgerciye sokar. Çok fazla yiyeceği, bir vahşi hayvan 

gibi yer, parçalar, döker, saçar. Selim aynı bedeni paylaştığı iblisin nasıl olup da o 

kadar yiyeceği tükettiğini anlayamaz. Burada artık fiziki kurallar bile iblisi 

engelleyememektedir. İblis, Selim’in ondan kurtulamayacağının farkındadır. Bu 

nedenle tüm hareketlerinde ve sözlerinde umursamazlık vardır. 

Romanın sonunda, daha önce Lanetli Genler romanında olduğu gibi, korku 

edebiyatının klişelerinden biri tekrarlanır. Selim’in hipnoz seansı sonrasında iblisten 

kurtulduğu yanılsaması yaratılır. Selim çocukluğuna dair anlattıkları sayesinde 

geçmişine dair sorunları tüm açıklığıyla ortaya sermiş, sonuçta bu yükten 

kurtulmuştur. Selim de bu şekilde düşünmüştür. Ancak romanın son sahnesinde iblis 

tekrar ortaya çıkıp bir kadınla ilgilenince Selim de bu duruma şaşırır ve korkar; 

elindeki şarap şişesini düşürüp kırar. Bu sahne ile kötülüğün kaynağı olan varlık geri 

dönmüştür. Okuyucu, bundan sonra neler olacağını merak ederek romanı 

sonlandırır.  

Osman Aysu tüm insanlarda var olduğu savunulan psikolojik bir durumu 

romanlaştırarak korku edebiyatına yeni bir boyut kazandırmıştır.  

b. Sahte Hayaletler 

Hayaletlerin doğaüstü güçler olarak ele alındığı korku romanlarına yukarıda 

değinilmişti. Hayalet konusu korku edebiyatında gerçek dünyanın bir parçası olarak 

da ele alınmıştır. Bu tür eserlerde hayaletler artık doğaüstü varlıklar olmaktan 

çıkmış, yaşayan insanların çeşitli amaçlarla oynadıkları oyunlarda rol almışlardır.  

Bir korku romanı yazarı olarak tanıtılabilecek olan Orhan Yıldırım, Beyaz 

İntikam320 adlı eserinde gerçek dünyanın bir parçası olan hayaletlerin öyküsünü 
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anlatır. Olaylar, yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi, Karadeniz’de, Çoruh 

Vadisi’nde geçmektedir.    

Hakkı ve Tayfun üniversiteden arkadaştırlar. Tayfun, arkadaşının davetiyle 

yazın onun köyüne gider. Birkaç gün sonra köydeki Karahan ailesi, arazi meselesi 

yüzünden Hakkı’yı döverek öldürürler.  

Hakkı’nın cenazesi defnedildikten bir gün sonra mezarının boş olduğu fark 

edilir. Bu andan itibaren köylüler kefenli bir hortlak görmeye başlarlar. Hortlak, 

Karahan ailesinden beş kişiyi, orakla boyunlarını keserek öldürür. Sonra da şişi 

kızdırıp göğüslerine “OH” harflerini dövmeler.  

Tayfun, Deli Musa’dan şüphelenir ve onu takip etmeye başlar. Musa da 

yıllar önce Karahan ailesinden Merve’ye âşık olmuş, bu yüzden onlar tarafından 

dövülerek komaya sokulmuş, ardından aklını yitirmiştir. Hortlak, Karahan liderinin 

üç korumasını ve sonra da onu öldürür. Tayfun, Musa’nın evine gider. Bu sırada 

kefenli halde hortlak eve gelir. Tayfun silah çekince hortlak yüzünü açar. Bu kişi 

Merve’dir. Merve, Musa’ya kavuşmasını engelleyen ağabeylerini teker teker 

öldürmüştür. Bu sırada deli olduğunu sandığı Musa da Hakkı’nın cesedini 

mezarından çıkarıp yakındaki bir yere gömmüştür. Tayfun bir plan yapar. Bir ay 

sonra Musa’yı tedavi bahanesiyle İstanbul’a çağırır. Ardından Merve de gider ve 

orada evlenirler.  

Beyaz İntikam günlük hayatta her bireyin bildiği bir korku öğesini yani 

hayaletleri kullanır. Hayaletin ortaya çıktığı yer halk arasında bu tür hikâyelerin en 

çok anlatıldığı kırsal kesimdir. Köyde yaşayan insanlar kapalı toplum yapısı 

nedeniyle doğaüstü güçlere inanmaya her zaman hazırdır. Hakkı’nın hayaleti ilk 

ortaya çıktığında kimse bunu sorgulamaz. Mezarının boş olması köylüler için 

Hakkı’nın hortladığının en büyük delilidir.  

Hayaletlerin anlatıldığı eserlerde, genellikle, karakterler yeni bir çevreye 

girerler. Bu çevrede, çeşitli nedenlerle rahatsız edildiği düşünülen bir hayalet 

insanlara musallat olur ve korku atmosferi gittikçe yoğunlaşır321. Tayfun’un 

hayaletle karşılaştığı ortam da onun kendi çevresi değildir. Arkadaşının daveti 

                                                                                                                                         
320 Orhan Yıldırım, Beyaz İntikam, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005. 
321 Becky Siegel Spratford, Tammy Hennigh Clausen, The Horror Readers’ Advisory: The  

Librarian Guide to Vampires, Killer Tomatoes, and Haunted Houses, Chicago, 
American Library Association, 2004, s. 26.  
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üzerine, şehirden yani hayaletlerin fazla görülmediği bir ortamdan kırsal kesime 

gelir. Böylece hem söylem hem de fiziksel olarak hayaletle karşılaşır.    

Olayların bir köyde geçmesi korku atmosferinin oluşturulması açısından 

önemlidir. Yazar bu yolla hem hortlak öykülerine inanan hazır bir kadroya sahip 

olur, hem de ormanlar içindeki bir köyün korkutucu atmosferini okuyucunun önüne 

getirir. Okuyucu, yabancısı olduğu bir yerde korkuyu daha derinden hisseder. Batılı 

korku romanlarında kırsal kesimin sıkça ele alınmasının nedeni budur. Genel olarak 

roman türünün okuyucusu şehirlerde yaşayan insanlardır. Onları, aşina olduğu 

şehirler yerine yabancısı oldukları topraklara götürmek ve orada yine kendi 

hayatlarında karşılaşmadıkları olayları yaşatmak bir korku romanı için her zaman 

verimli bir sonuç yaratacaktır. Orhan Yıldırım, diğer eserlerinde olduğu gibi burada 

da Çoruh Vadisi’nin ormanlık, gündüzken bile puslu, yer yer karanlık atmosferini 

mekân olarak seçmiştir.  

Hakkı’nın ölümünden sonra köyde dolaşıp cinayetler işlemeye başlayan 

hortlağın görüntüsü herkes için ürkütücüdür. Kefenler içinde gezen hortlağın yüzünü 

kimse görmemiştir. Ayrıca farklı yerlerde aynı anda görülmesi de köylülerin 

kafalarını karıştırır. 

Hortlağın köylüleri korkutmada bu kadar başarılı olmasının bir nedeni de 

insanları öldürme biçimidir. Önce kurbanının boynunu orakla kesen hortlak sonra da 

kızdırılmış şişle “OH” harflerini işler. Köylüler bu harflerin anlamını çözmeye 

çalışırlarken farkında olmadan hortlak efsanesini de büyütürler. Böylece korku 

başladığı yerde durmaz ve tüm çevre köylere yayılır.    

Tayfun şehirli bir genç olarak hortlak hikâyesine inanmadığını söyler. Ancak 

cinayetlerin süreklilik kazanması ve köyde nöbet tutan askerlerin bile hortlağı bir 

türlü yakalayamaması onu da tedirgin eder. Bir gün Hakkı’nın mezarına gidip olayın 

aslını araştırmaya karar verir. Bu sırada beyaz kefeniyle hortlak ortaya çıkar.  

 

“Yanında el fenerinden başka hiçbir savunma aleti yoktu. Ardından birinin 

yürümekte olduğunu hissetti. Arkasında yürümekte olan adımların ürkütücülüğü 

kulaklarını rahatsız ediyor, içini ürpetiyordu. Arkasından yürüyen biraz önceki 

kefenli olsa gerekti. Her ne kadar emin olmasa bile hortlağın Hakkı olup olmadığını 

anlamak için ardına bakmak istemiyordu. O an rüyada olsaydı keşke. Uyandığından 

her şey eskisi gibi olsaydı. Fakat hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordu. O, 
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mezarlığa yakın bir yerde, arkasında bir hortlağın varlığını hissederek köye doğru 

koşuyordu.”322  

 

Tayfun da hortlaktan korkmaya başlamıştır ancak romanın sonuna kadar 

hortlağa inanmak istemez. Jandarma komutanına ve köylülere her şeyin gerisinde 

arazi kavgası olduğunu anlatmaya çalışır. Aynı süreçte, köyde, aralarında yaşlı bir 

kadının da olduğu üç kişi daha öldürülür. Bu seferki maktuller farklı yöntemlerle 

öldürülünce Tayfun’un şüphesi kalmaz. Karahan ailesinin köydeki arazilere el 

koyabilmek için bu kanlı yolu tercih ettiğini anlar. Yine de elinde bir delil olmadığı 

için kimse ona inanmaz.    

  Romanın sonunda Tayfun aradığı mantıklı delillere kavuşur. Deli Musa’nın 

evinde araştırma yaparken gelen hortlağa silah çekerek yüzünü açtırır ve Merve ile 

karşılaşır. Sonradan gelen Musa ile beraber Merve tüm hikâyeyi anlatır. Ancak 

Merve dahi Musa deli olmadığını bilmemektedir. Roman boyunca anlatılan, herkesi 

dehşete düşüren hortlağın aslında gerçek kişiler olduğu gerçeği sadece Tayfun’un 

bildiği bir sır olarak kalır. Korkutucu olaylar sona erse de halkın gözünde doğaüstü 

güçlere dair korku devam eder. Tayfun ise sonunda gerçeği çözmenin ve haklı 

çıkmanın sevinciyle iki aşığı ödüllendirir; İstanbul’da evlenmelerini sağlar.   

Tayfun, tıpkı Radcliffe’nin yaptığı gibi mantığın zaferini temsil etmektedir. 

Gotik romanın ilk yıllarında modernizme duyulan öfke nedeniyle doğaüstü güçler 

yoğun biçimde işlenmiş, böylece akıldan ve bilimden kaçış hedeflenmiştir. “Gotik 

ve korku romanları, soğuk akıl tarafından sayılamayan, ölçülemeyen veya 

ispatlanamayan her şeyi reddeden aydınlanmacı düşünceye bir tepki olarak 

gelişmiştir.”323 Bu çizgi günümüzde de devam etmektedir. Doğaüstü güçleri anlatan 

korku romanları yukarıda belirtildiği gibi tüm dünyada yazılmaya, geniş kesimlerce 

tüketilmeye devam etmektedir. Diğer taraftan akılcı düşüncenin zaferini ortaya 

koyan romanlar da tam tersi yönde bir işleve sahiptir. Bu türde yazılan romanlar, 

gizemli, doğaüstü, “akıl sır ermez” denilerek, aynen kabul edilen olayların aslında 

çok basit açıklamaları olduğunu ortaya koyarlar. Pek çok kişinin inandığı hortlak 

hikâyeleri sürekli olarak yeni korkular üretirken akılcı geleneğe dayanarak yazılan 

                                                 
322 Orhan Yıldırım, Beyaz İntikam, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005, s. 50.  
323 Gina Wisker, Horror Fiction: An Introduction, Londra, The ContinuumInternational Publishing  

Group, 2005, s. 43.  
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romanlar bunların batıl inanışlar olduğunu ileri sürerler. Evrende gizli güçlerin 

olmadığı, her şeyin insan aklı tarafından icat edildiğini anlatırlar.  

Tayfun zaman zaman korksa da başından beri akılcı düşüncenin tarafındadır. 

Eğitimli bir kişi olarak, köylülerin sorgulamadan inandıkları bir şeyin varlığın kabul 

etmek istemez. Israrla olayları araştırır. Cinayetlerin işleniş biçimlerini göz önüne 

alarak hepsinin aynı kişi yani hortlak tarafından işlenmediğini ortaya çıkarır. 

Çevresindeki insanların hepsinin aynı şeye inanması nedeniyle yeterince iyi 

araştırma yapamayınca İstanbul’dan arkadaşı Piç Osman’ı çağırarak ondan yardım 

ister. Piç Osman onun çabasına fazla bir katkı yapamaz ama bu tavır Tayfun’un 

akılcı bakışı savunmak için gösterdiği azmin derecesini ortaya koyar.  

c. Dehşetin Öne Çıktığı Korku Romanları 

Korku romanları sıklıkla insani değerleri sarsacak olayları anlatarak okuyucu 

üzerinde dehşet etkisi yaratmaya çalışır. Burada amaç okuyucunun sıradan hayatı 

içinde edindiği tüm değerleri, inançları sarsmak ve bu yolla okuyucunun zihninde 

derin izler bırakmaktır. Okuyucu, aklına gelmeyecek eylemleri okuduğu eserde 

alışkın olduğu yaşam tarzının tehdit edildiğini görür ve dehşete kapılır. Böylece eser 

aracılığı ile toplumsal ve bireysel değerlerin, en azından geçici bir süre için, 

tehlikede olduğu sanısı yaratılır. Okuyucu, güvenli ortamında okuduğu eserdeki 

şoke edici etkiler sayesinde, beklediği korku duygusunu yaşayarak psikolojik 

doyuma ulaşır.    

Orhan Yıldırım’ın yazdığı bir diğer eser olan Çoruh Seni Lanetliyor324 

yaşanan dünyanın dehşet dolu yüzünü yansıtmaktadır. Yazar seri olarak işlenen 

cinayetleri dehşetli manzaralar eşliğinde vererek bilinen dünyada var olan korkutucu 

olaylara etkili örnekler vermiştir.  

Çoruh Seni Lanetliyor’da da yazar Çoruh Vadisi’ni mekân olarak seçer. 

Burada peşpeşe işlenen cinayetlerin halk üzerinde yarattığı korkuyu anlatır. 

Romanın kahramanı olan Hasan ilk sahnede bir ceviz ağacının altında resmedilir. 

Hasan burada uyurken yağmur yağar. Uyanınca ruhunda bir huzursuzluk hisseder. 

Sürekli olarak annesinin fahişelik yaptığı yılları hatırlar. Annesi fakirlik nedeniyle 

bu yola girmiş, Hasan da yıllarca bu yüzden aşağılanmıştır. Hasan, Çoruh 

Vadisi’ndeki on beş yaşlı kadını zihninden geçirir. Çocukluğunda yaşadıklarının 

                                                 
324 Orhan Yıldırım, Çoruh Seni Lanetliyor: Bir Katilin Anatomisi, İstanbul, IQ Kültür Sanat  

Yayıncılık, 2004.  
 



 465 

öcünü yaşlı insanlardan almaya karar verir. Yaşlı bir kadını takip eder ve evine 

girer. Yastıkla kadını boğup öldürür, ardından cesedine tecavüz eder. Ertesi gün de 

kadının cenaze törenine katılır. Cinayetlerine devam eder. Fahriye Teyze adlı bir 

kadını öldürür. Kimse kadının öldüğünü anlamayınca ertesi gün eve tekrar girip 

cesedine tecavüz eder.  

Cinayetlere ilk başladığı günden sonra üç yıl geçer ama Hasan yine 

yakalanamaz. Bir gün komşusu Murat’ın annesi Ayşe Teyze’ye tecavüz eder,  

kadını boğmaya kalkar. Öldüğünü sanarak bırakır. Ancak Ayşe Teyze ölmez ve 

jandarmayı arayıp Hasan hakkında bilgi verir, ardından utanç içinde yaşamak 

istemeyerek kendini Çoruh’a atar. Hasan toplam 13 kişiyi öldürmüştür. Jandarma 

onu yakalar ve Hasan ömür boyu hapis cezası alır.  

Çoruh Seni Lanetliyor birçok cinayet olayına yer vermesine rağmen bir 

polisiye roman değildir. Polisiye romanda, işlenen cinayetlerin nasıl çözüldüğü 

önemlidir. Bu nedenle katilin geride bıraktığı izler, dedektif ya da onun muadili olan 

kişinin bu delilleri nasıl değerlendirdiği önem kazanır. Bu romanda ise cinayetin 

nasıl çözüldüğü değil katilin psikolojisi ve yarattığı vahşet anlatılmaktadır. 

Dolayısıyla bir korku romanıdır.  

 Çoruh Seni Lanetliyor’da korkunun kaynağı okurun gözleri önündedir. 

Herhangi bir gizem yer almaz. Okuyucu insanları neyin korkuttuğunu merak etmez, 

çünkü en başından itibaren Hasan’ın cinayetlerine tanık olur. Korku unsuru bir 

gizeme dayanmayınca geriye cinayetlerin kendisi kalmaktadır. Bu nedenle romanda, 

ilkinden itibaren cinayetlerin işleniş tarzı, bu sırada Hasan’ın ortaya koyduğu vahşet 

öne çıkar.   

 

Seri katilleri anlatan eserlerde çocuklukta yaşanan cinsel istismar konusu 

sıkça işlenir. Hasan’ın kendisi cinsel istismara uğramasa da annesinin yaşadıkları 

onu derinden etkilemiştir. Hasan’ın annesi o daha küçükken fakirlik nedeniyle fuhuş 

yapmaya başlamıştır. Bu nedenle bütün hayatı boyunca insanlar Hasan’dan uzak 

durmuş, ona iş vermemiştir. Tipik bir seri katili harekete geçiren duygular genellikle 

güç, statü ve tanınma isteğidir325. Hasan’ı harekete geçiren duygu, kendisini ezen, 

hor gören topluma karşı güçlü olma isteğidir. Annesinin kabahatinin cezasını çeken 

Hasan bir gün tüm bu olanlara isyan etmiştir. Ancak bu değişim belirli bir süreçle 
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değil birdenbire yaşanmıştır. “Hasan temiz duygulara, tertemiz bir ruha ve azimli bir 

kalbe sahipti, fakat dayanabileceği son noktaya kadar dayanmış ve artık direncini 

kaybetmişti. Artık şeytan Hasan’ın ruhundaydı…”326 Hasan tüm hayatı boyunca 

yaşadığı ezikliğin sonucunda istemeden ruhunu şeytana vermiştir. Bundan sonra 

şeytan onun intikam almasını sağlayacaktır. “Şeytan onun bedeninin haricinde 

ruhunu tepeden tırnağa değiştirmiş, kötülükleri ilke edinmiş, ruhundaki karamsarlığa 

engel olamayacak kadar zayıflatmıştı iradesini.”327 Şeytan, onu, annesinin vücudunu 

satmasının sorumlusu olarak gördüğü insanları cezalandırması için harekete geçirir.  

Hasan’ın ani değişiminden sonra romana dehşet dolu bir atmosfer hâkim 

olmaya başlar. Hasan’ın cinayetleri ayrıntılı olarak anlatılır. İlk cinayetini yaşlı bir 

kadını yastıkla boğarak işleyen Hasan hırsını alamaz. İçindeki yıllarca birikmiş olan 

intikam hissi onu yönlendirmektedir. Bu nedenle daha aşağılayıcı, kin dolu bir 

eyleme girişir; ölmüş kadına tecavüz eder. Romandaki en büyük korku ve dehşet 

unsuru bu sahneden itibaren “ölü sevicilik”(Nekrofili)tir. Sıradan insanların tamamı 

için dehşetin en uç örneklerinden biri olan ölü sevicilik korku edebiyatı için önemli 

bir dehşet öğesidir. Hasan’ın cesede tecavüz sahnesi ayrıntılı biçimde anlatılır. 

 

“Seks ve arzu dolu bedeniyle yaşlı bayanın sıcaklığı kaybolmadan, kan 

damarlarından çekilmeye başlamadan önce onunla ilişkiye girmeye başladı. 

Çıkardığı iniltiler onu ele vermeye hazırdı, fakat evin yakın mesafesinde başka bir 

ev yoktu. Yaşlı bayanı kontrole gelebilecek bir akrabası dahi… Yaklaşık bir saat 

yaşlı bayanın ölü vücuduna Allah’tan korkmadan, insanlığından utanmadan, 

vahşice, sapıkça tecavüz ediyor, sessiz iniltileriyle kinini, nefretini kusuyor, 

şeytanın uşağı oluyordu. … İçindeki öfke kaybolmamıştı hala. Hırsını alamıyordu. 

Ne yapması gerekliydi ki içindeki hırsı dindirebilsin. Gözleri açıkta kalan yaşlı 

bayanın suratına şamarlar indirmeye başladı. İçindeki hırsı dindirinceye kadar 

şamarları birbiri ardınca sıralıyordu.”328  

Hasan ertesi gün kadının cenaze törenine katılır. İnsanların öfkesini ve 

kederini görerek zevk alır. Ölü bir kadına tecavüz sahnesi yeterince dehşet doludur. 

Sahne, okurun gerilmesini, Hasan’a nefret duymasını sağlar. Normal dışı bir eylem 

aracılığıyla yazar en uç korkuları harekete geçirmeye çalışır. Hiçbir sıradan insanın 

aklına gelmeyecek olan ölü sevicilik dehşet yarattığı gibi insanın merhamet ve öfke 
                                                 
326 Orhan Yıldırım, Çoruh Seni Lanetliyor: Bir Katilin Anatomisi, İstanbul, IQ Kültür Sanat  
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duygularını da harekete geçirir. Okur, yaşlı bir kadının cesedine yapılan bu türden 

bir muameleyi kabul edemez. Yazar daha baştan bu merhamet duygusunu öne 

çıkarıp, tepkiyi arttırmayı planlamıştır. Sıradan tüm okuyucuların bu duygularının 

harekete geçeceği kesindir. Dolayısıyla roman bir yandan ortaya koyduğu dehşeti, 

bir yandan da bundan kaynaklanan merhamet ve kini kullanarak okuyucuyu 

cezbeder.  

Daha sonraki cinayetlerden birinde de yazar, kurbanın duygularını aktarır. 

Hasan, Emine Teyze’ye saldırır, onu öldürürken Emine Teyze’nin yaşadığı duygular 

okurun önüne serilir. 

 

“Olacak gibi değildi. Birkaç gün evvel çok susadığı için su verdiği insan sapıktı. 

Gözlerine inanmak istemiyordu. Emine teyzenin iliklerine kadar işlediği ölüm 

korkusunu ağzına geçirilen tülbent ve kollarına bağlanan atlet hissettiriyordu. 

Bağırmak istese bağıramaz, kaçmak istese kaçamazdı. Geç kalmış şüphelerin 

yenilgisini yaşıyordu emine teyze. Öleceğini bile bile yaşlı kalbinin atışını 

sürdürüyordu zor bela. Sapığın ürkütücü davranışlarından öylesine korkmuştu ki 

neredeyse kalbi duracaktı. … Öleceğini hissederek yaşaması ne kadar acı bir 

durumdu. Hele öldükten sonra vücuduna tecavüz edileceğini bilmek…”329 

 

  Kurbanın hisleri Hasan’ın eylemlerinin anlatımından daha korkutucudur. 

Okuyucu, otomatik olarak kendini kurbanın yanında konumlandırdığı için onun 

hissettiklerine ortak olur. Böylece ortaya çıkan dehşet hissi daha da şiddetlenir.  

İlerleyen sahnelerde Hasan, Fahriye Teyze’ye tecavüz eder. Kadının öldüğü 

kimse tarafından fark edilmez. Hasan ertesi gün tekrar eve girer ve ceset kokuları 

arasında kadına tecavüz eder.  Hasan’ın tüm eylemleri insanlık dışı ve sapıkça 

olduğu için okur da romandaki halk gibi artık isyan eder. Hasan’ın en ağır şekilde 

cezalandırılmasını ister. Bu aşamadan itibaren korku romanı, tepkileri üzerinde 

toplayan Hasan’ın cezalandırılması için gerekli ortamı hazırlamaya başlar. 

Okuyucunun bu beklentisi ihmal edilemez, çünkü popüler roman okuyucunun hisleri 

ile barışık olmak zorundadır.  

Sonunda Hasan yine kendi yaptığı bir hata sonucu yakalanır. Aslında 

yaptıklarına karşılık oldukça hafif kalan ancak kanuni ölçüde en ağır cezayı alır. 

                                                 
329 A. g. e., s. 105.  
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Korku romanı okuyanların bu eserleri gerçek dünyadaki dehşetten 

uzaklaşmak için bir araç olarak kullandığı farklı yazarlar tarafından belirtilmiştir. 

Türe ilişkin inceleme yapanların değindiği bir diğer nokta ise korku romanlarının, 

okuyucu için güvenli bir ortam yarattığı, okuyucunun, bu eserler aracılığıyla, korku 

hissini, kendini tehlikeye atmadan yaşabildiğidir330. Çoruh Seni Lanetliyor da 

gerçek dünyada az sayıda da olsa örnekleri görülen bir eylemler dizisini konu ederek 

okuyucuyu sarsmış, onun korku romanından beklentilerine en uç konulardan biriyle 

cevap vermiştir. Cinayet ve özellikle ölü sevicilik her toplumda nefretle karşılanan 

durumlar olduğu için yazar okuyucunun bu hislerini harekete geçirerek romanın 

beğenilmesini sağlamaya çalışır. Dehşet sonuçta beğeniye dönüşür.  

Okuyucu sıradan hayat içerisinde genellikle unuttuğu korku hissini roman 

sayesinde yeniden yaşar. Okuyucu bir korku deneyimi yaşar ancak bu sırada 

güvende olduğunu bilir. Böylece korku, eğlence aracı haline gelmiştir. Bu özellikleri 

nedeniyle Çoruh Seni Lanetliyor çok başarılı korku romanlarımızdan biridir. Hem 

korku edebiyatımıza yeni bir konu kazandırmış, hem de korkuyu gayet canlı 

biçimde okuyucuya aktarabilmiştir.  

Hikmet Hükümenoğlu’nun yazdığı Kar Kuyusu331 sıradan hayat içerisindeki 

korkutucu olayları işleyen bir başka eserdir. Romanın anlatıcısı olan Nur’un 

başından geçen garip ve ürpertici olaylar sonuçta sürpriz bir yöne gider ve mutlu 

sona erer.  

Romanın anlatıcısı Nur, Beyoğlu’nda bir takı dükkânı açar. Bir süre sonra 

üst katta oturan Melike Hanım’la tanışır. Daha sonra eczacı Saadet Hanım’dan, 

Melike Hanım’ın akıl hastası olan bir oğlu olduğunu öğrenir. Nuri adındaki bu genç, 

küçüklüğünden beri mahallede sevilmemekte ve uğursuzluk kaynağı olarak 

görülmektedir.  

Tibet ve Nur, Nuri hakkında bilgi toplamak için Nuri’nin büyükbabası Vedat 

Bey’in evine gider. Vedat Bey, Melike ile evlenen oğlu Fuat’ın ölmeden önce 

yazdığı bir mektubu ona okutur. Fuat, yıllar önce Melike’yi, henüz bebek olan 

Nuri’yi kusturmaya çalışırken görmüştür. Sonraki günlerde Melike’yi takip etmiş ve 

onu, çocuğun kafasına poşet geçirip havasız bırakmaya çalışırken yakalamıştır. Bu 

                                                 
330 Becky Siegel Spratford, Tammy Hennigh Clausen, The Horror Readers’ Advisory: The  

Librarian Guide to Vampires, Killer Tomatoes, and Haunted Houses, Chicago, 
American Library Association, 2004, s. 11.  

331 Hikmet Hükümenoğlu, Kar Kuyusu, İstanbul, Everest Yay., 2005. 
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nedenle Fuat kendini suçlamıştır.  Melike’nin onu kıskandığı için bunları yaptığını 

düşünerek intihar etmiştir.  

Bunları öğrendikten sonraki günlerden birinde Melike Hanım, Nur’u 

bayıltarak evine getirir. Oğlu Nuri’yi de Nur’a verdiği ilaçla uyutup evde yangın 

çıkararak kaçar. Tibet ve itfaiyeciler ikisini de kurtarır. Melike Hanım’a ait olduğu 

sanılan bir ceset Eminönü’nde bulunur. Nuri, Vedat Bey’in evinde yaşamaya başlar.  

Kar Kuyusu çok sıradan olaylarla başlar. Nur takı dükkânı açtıktan sonra 

buranın sorunlarıyla uğraşır, bir yandan da sevgilisi Tibet’le ilişkisini düzene 

koymaya çalışmaktadır. Bu aşamada dükkân tabelası üzerine tünemiş olan karga 

Nur’un dikkatini çeker. Uğursuzluğun, kötülüğün sembollerinden biri olan karga, 

kötü şeyler olacağına dair okuyucuya verilmiş bir mesajdır. Aynı zamanda gerilimin 

başlayacağının işaretidir. Roman ilerledikçe ikinci ve üçüncü kargalar da gelerek 

tabela üzerine tünerler. Kargalar nedeniyle okuyucu önce doğaüstü kimi olayların 

gerçekleşmesini bekler. Ancak bunun yerine günlük gerçeklerin oluşturduğu bir 

korku atmosferi ile karşılaşır. 

Nur, dükkânı açtığı ilk günlerde Melike Hanım tarafından çok geç saatlere 

kalmaması konusunda uyarılır. Bu olay, Nur’u olduğu gibi okuyucuyu da 

meraklandırmaya yönelik bir adımdır. Sonraki günlerde bu uyarıya uymaya çalışan 

Nur yine de bir akşam geç saatte dükkânını kapatır ve bu sırada onu çok korkutan 

bir ses duyar. Bu bir köpek hırıltısıdır.  

 

“Biraz önce midemin üzerinde hissettiğim ürperti omurgamdan ense köküme kadar 

tırmandı ve ayaklarım bir anda kaskatı kesildi. Olduğum yerde kalakaldım.  

… 

Biri yolun ortasında duruyordu. Bana dönüktü ama yüzü montunun başlığının 

içinde kaybolduğu için neye benzediğini seçemiyordum. Baştan aşağı siyahlar 

içerisindeydi. Üzerindeki siyah mont yağmurdan sırıl sıklam olmuştu ve siyah bir 

yılanın derisi gibi parlıyordu. Uzun kolları iki yanında aşağı sarkıyordu. Sanki 

rüzgârın şiddetinden ayakta duramıyormuş gibi ağır ağır öne arkaya sallanıyordu. 

Yanında da boyu beline kadar gelen siyah bir köpek vardı. Köpeğin kan kırmızısı 

gözleri karanlıkta alev alev yanıyordu. Adamın gözlerini göremiyordum, ama 

ikisinin de beni seyrettiklerinden emindim.”332 

 

                                                 
332 A. g. e., s. 32, 34. 
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Nur’un karşısına çıkan kişinin yarattığı dehşetin nedeni aslında hiçbir şey 

yapmamasıdır. Sadece hareketsiz biçimde durması Nur’un içindeki korkuları 

harekete geçirmeye yetmiştir.  

 

“Korku ve gerilim romanlarında tirildememizi sağlayan hikâyesi değil, yazarın 

yarattığı atmosferdir. Kar Kuyusu'nun asıl başarısı İstiklâl Caddesi'nin karanlık 

sokaklarını, eski apartmanlarını, insanların çevrelerindeki her şeyi kapsayan 

anonimleşen korkularını çok iyi kullanmasında. Roman kahramanı da kendisine 

yönelik açık bir tehdit olup olmadığını bilmeksizin, yabancı bir siluetten 

korkmaktadır. Bu aslında metropol hayatının yarattığı bir korkudur.”333  

 

Nur, şehir hayatının kendine özgü korkutucu yanlarını öğrenmiştir. 

Sokaklarda gezen, insanlara her türlü kötülüğü yapabilecek kişilerin var olduğu 

bilgisini böylesi bir durumda hatırlayarak kendini bu psikolojiye kaptırır. Daha 

sonra ise bu kişinin Nuri olduğunu öğrenecektir. Nuri’nin geceleri köpeğiyle beraber 

Beyoğlu’nun arka sokaklarında gezdiğini öğrenince korkusu daha da artar. Nuri 

hakkında korkunç söylentiler ortalıkta dolaşmaktadır. İnsanları köpeğine parçalattığı 

anlatılmaktadır. Bu nedenle Nur daha dikkatli olmaya karar verir.  

Daha sonraları ise Nur, Nuri hakkında başka bilgiler edinir. Nuri 

küçüklüğünden beri mahallede sevilmemekte ve uğursuzluk kaynağı olarak 

görülmektedir. Nuri çocukluğunda sık sık nefesi kesildiği için sürekli oksijen 

maskesi takmış ve serumla beslenmiştir.  

Romanın bu aşamasında toplumdaki korkuların kaynağına dair öğretici bir 

durum ortaya çıkmaktadır. Nuri’nin küçüklüğünden beri farklı olması insanların 

onunla ilişki kurmak istememelerine neden olmuştur. Oksijen maskesi takan, sürekli 

hastanelere götürülen bu çocuk toplum tarafından garipsenmiştir. Sonraları bazı 

tesadüfî olaylar, Nuri’nin bu garip imajının uğursuzluk suçlamasıyla ile 

bütünleşmesine neden olmuştur. Nuri küçükken, temizlikçi Gülbahar onların 

evlerinin camından düşüp ölür. Mahalleli Nuri’nin yukarıdan soğukkanlılıkla olayı 

izlediğini görünce onun bu işte parmağı olduğuna inanmıştır.  

Mahalleli anlamadığı, kendisine garip gelen, farklı olandan korkmuş ve onu 

dışlamıştır. Mahalleye yeni taşınan herkese bu korku bulaşmış böylece Nuri yalnız 

                                                 
333 A. Ömer Türkeş, “Korkuyu Çok Sevdik Ama Az Ürettik”, Radikal Gazetesi Kitap Eki,  

18 Kasım 2005. Çevrimiçi: http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=4558   
Erişim Tarihi: 22 Ocak 2008.  
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bir çocuk olarak büyümüştür. Dolayısıyla korkunun kaynağı yine bilinmeyendir. 

Mahalleli bilmediği bir durumu anlamaya çalışmamış sadece korkmuştur.  

Romanda Nuri’nin sesine de yer verilmiştir. Herkesin korkutucu bir kişilik 

olarak tanıdığı Nuri kendisine ayrılan bölümde aslında ne kadar iyi niyetli biri 

olduğunu gösterir. Dışarıdan bakanların korktuğu Nuri iç dünyasında hep yalnızlık 

yaşayan, insanları da hayvanları da seven bir gençtir.   

Nur ise Nuri ve köpeğinden korktuğu geceden sonra başka türlü korkular da 

yaşar. Bir gün çok şiddetli kar yağar. Nur evine gidemez ve Melike Hanım’a sığınır. 

Gece uyandığında çıplak olduğunu fark eder. İlaçla uyutulup tecavüz edildiğinden 

şüphelenir. Doktora gider ama bir sonuca varamaz. Nur başına gelen bu olaydan da 

çok etkilenir. Artık kendi bilincinden de şüphe etmeye başlar. Neden çıplak 

olduğunu, neden olan biteni hatırlayamadığını sorgular. Tıpkı mahalleli gibi, 

bilinmeyen, açıklayamadığı gizemli olaylar onu korkutmaktadır. Nur’un bu 

korkudan kurtulması, ancak romanın sonunda gerçeği öğrenmesiyle mümkün olur. 

Melike Hanım onu bağladığında bu olayın asıl yüzünü ona anlatır. Nur, Melike 

Hanım tarafından ilaçla uyutulmuş ve sonra çırılçıplak soyulmuştur. Ardından 

Melike Hanım, oğlu Nuri’yi getirip Nur’a tecavüz etmesini istemiş ancak Nuri buna 

yanaşmamıştır.  

Romanda en korkutucu olan, en etkileyici bölüm Melike Hanım’ın çocuğuna 

yaptığı işkencelerin ortaya çıktığı sahnedir. Kar Kuyusu’nu özel yapan da bir 

annenin yıllar boyunca çocuğuna işkence yaptığını anlatmasıdır. Çoruh Seni 

Lanetliyor romanında görülen insanlık dışı durum burada da okuyucunun karşısına 

çıkar. Melike Hanım yıllarca çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek onu ilaca 

boğmuştur. Aslında çocuğun hasta olmasının nedeni kendisinin yaptığı eylemlerdir. 

Sürekli olarak poşetle çocuğun nefesini kesmiş bu nedenle Nuri’de nefesinin 

kesildiği hissi oluşmuştur. Nuri sürekli olarak diğer çocuklardan ayrı tutulmuş, 

yıllarca pencereden onları izleyerek büyümüştür. 

Kar Kuyusu’nda anlık korku ile genel dehşet duygusu bir arada işlenmiştir. 

Nur’un yaşadığı olaylar anlık korkuları oluşturur. Nur, yabancısı olduğu bir 

mahalledeki olaylardan dolayı anlık korkular yaşar. Melike Hanım’ın oğluna 

yaptıkları ise okuyucunun dehşete kapılmasına neden olur. Roman boyunca Melike 

Hanım gizemli tavırları ile şüpheleri üzerinde toplar ancak romanın sonuna kadar 

onun dehşet veren sırrı gizli kalır. Roman bu sayede şok edici bir sona kavuşur. 

Melike Hanım’ın Nur ve Nuri’yi öldürme çabası korku atmosferinin merak duygusu 
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ile desteklenmesini sağlar. Okuyucu bu kişiliklerin başına neler geleceğini merak 

eder, kurutulup kurtulamayacaklarına dair düşünceler üretir.  

Roman korku edebiyatı ürünlerinin çoğunda olduğu gibi her şeyin normale 

döndüğü, anormal olanın devre dışı kaldığı bir dünya ile sona erer. Günlük hayatta 

normal olan sonunda zaferi kazanır. Mutlu sona ulaşılmıştır. 

d. Şeytani Gücün Savunucuları 

Modern korku romanının ilk örneklerinden biri Bram Stoker tarafından 

yazılan ve Kont Drakula’nın hayatını anlatan eseridir. Drakula ile beraber vampirler 

korku edebiyatının en vazgeçilmez parçalarından olmuştur. Kont Drakula yirminci 

yüzyılın en çok bilinen vampiridir. Hayatını anlatan yüzlerce film ve roman 

üretilmiştir. Korku edebiyatında Drakula, vampir olmasının yanında, kötülüğün en 

büyük temsilcilerinden biri olarak gösterilmiştir. Türkçede de vampirlerin temel 

kişilik olduğu bazı romanlar yazıldığı daha önceki bölümlerde anlatılmıştır.  

Erkut Deral’ın yazdığı Kötü Ölü334 adlı roman, Drakula efsanesini faklı 

biçimde devam ettiren yanıyla korku edebiyatımızdaki ilginç örneklerden biridir. 

Roman Drakula’nın kendisini değil onun iskeletinden yardım uman takipçilerini 

konu almaktadır. Eserin başlangıcı olan 18 Şubat 1997 gecesi Ilona Sorescu adlı bir 

kadın Karaköy’deki Bankalar Caddesi’nde kaldırımı kazmaya çalışırken polis 

tarafından gözaltına alınır. Daha sonra serbest bırakılan Ilona, TV’ye çıkar ve çok az 

Türkçe’si ile artık zamanın geldiğini büyük felaketler olacağını söyler. Ilona daha 

sonra öldürülmüş olarak bulunur. Olayın arkasında Yeryüzü Krallığı adlı eski bir 

tarikat vardır. Tarikatın amacı, Fatih devrinde öldürülen, Kont Drakula olarak da 

bilinen Kazıklı Voyvoda’nın vücudu ile başını bir araya getirip şeytanın hâkim 

olduğu bir çağ başlatmaktır. İnanışa göre Kont Drakula’nın başı kesildikten sonra 

Voyvoda Caddesi’ne gömülmüş, vücudu ise Romanya’da kalmıştır. Tarikatçılar, 

“Kutsal Beden” dedikleri vücudu Türkiye’ye getirir. Sayat adlı zekâ özürlü bir genç 

de zihninde konuştuğu Kara Adam aracılığıyla bu plandan haberdar olur. Ancak 

çevresindekiler ona inanmaz.  

Bu sırada Ilona’yı gözaltına alan polis komiseri Arif Serdar, sahaf ve 

romancı Mehmet Suveren ve inanç tarihi araştırmacısı olan Ulvi adlı arkadaşlar 

olayları araştırmaya başlar. Dünyanın her yerinde insanlar satanist ayinler yapmaya 

başlamıştır. Ayrıca toplu intihar vakaları da artmıştır. 

                                                 
334 Erkut Deral, Kötü Ölü, İstanbul, Okuyan Us Yay., 2004, bs.2. 
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Sayat, kutsal ayinin yapılacağı yere gidince tarikat lideri Vinea onu içeri 

aldırır. Ayrıca tarikatçılar Mehmet Suveren’i de kaçırıp ayinin yapılacağı Voyvoda 

caddesindeki binaya getirirler. Gece yarısı tarikatçılar dualar eşliğinde Drakula’nın 

kafatası ve vücudunu bir araya getirirler ancak hiçbir şey olmaz. Bu sırada Arif ve 

Ulvi polislerle gelerek onların yakalanmasını sağlar.  

Romanda korku atmosferi Sayat’ın yaşadıkları ile başlar. Zekâ özürlü ve 

obez olan Sayat, babası ile yaşayan bir gençtir. Aslen Alaşehir yani İncil’de adı 

geçen Philedelphia’lı olan Sayat ve babası İstanbul’da yaşamaktadır. Sayat, Kara 

Adam dediği gizemli güçle zihinsel bağlantı kurar ve onun kötü amaçları olduğunu 

öğrenir. Daha sonra papazdan ve İncil’den Philedelphia’lıların Allah’ın emanetini 

koruma görevleri olduğunu öğrenir ve bu konuyu araştırmaya başlar. Bu sırada 

sürekli olarak Kara Adam’la konuşmakta onun yaydığı korkuyu içinde 

hissetmektedir. Ancak inançları nedeniyle geri çekilmez, Kara Adam’ın sözlerine 

aldırmadan onun kötülüğünü engelleme çabalarına devam eder. Sadece sezgileri ile 

tarikatın yapmak istediği kötülükten haberdar olur. Voyvoda Caddesi’ndeki tarikat 

üyelerinin işlettiği Kean’s Sigorta önüne gelip Kara Adam’a ondan korkmadığını 

söyler. Bu sırada orada gördüğü Mehmet Suveren’in de kendisi gibi Tanrı tarafından 

gönderilen şahitlerden biri olduğunu düşünerek onu takibe alır. Sayat bu sayede 

Mehmet ve diğer iki arkadaşıyla tanışır. 

Drakula’nın kafatası ile bedeninin bir araya getirileceği, romanın ilerleyen 

sayfalarında ortaya çıkar. Ancak bundan önce gizemli ayinler, korkutucu işler yapan 

bir tarikatın varlığı gerilimi arttırır. Tarikat sapkın ayinler yapmaktadır. Bir ayinde 

kadınlı erkekli bir grup toplanır ve rahip olan kişi Yeryüzü Kralı’nın geleceğinden 

bahseder. İsa’nın ismini andığında tüm üyeler lanet ederler. Ardından rahip, Kralın 

Kadını dediği bir kadının idrarını üyelerin üzerine serper.  

 Bram Stoker’ın yazdığı Dracula, günlük hayatta bastırılan isteklerden ve 

günah kavramından bağımsızlaşma yoluyla elde edilen zevk üzerine kuruludur335. 

Vampirler insani düzeni ihlal ederek dehşet yaratırlar ve bunun sağladığı psikolojik 

ortamda kendi zevklerini tatmin ederler. Kötü Ölü’de tarikatçıların Hz. İsa’ya 

yönelik tutumları da Dracula romanındaki günah hevesini yeniden okuyucunun 

karşısına çıkarır. Bu sefer Drakula’nın takipçileri ondan öğrendikleri aracılığıyla 

günah işlemektedir. Tarikat üyelerinin kadınlı, erkekli düzenledikleri ayin ise 

                                                 
335 Glennis Byron, Dracula: Bram Stoker, New York, St. Martin’s Press, 1999, s. 3.  
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vampirlerin cinsel isteklerine gönderme yapmaktadır. Ayin sırasında üyeler hem 

dini anlayışlara karşı çıkar hem de sosyal değerlere aykırı davranışlarla kendilerini 

toplumdan soyutlarlar. Böylece tarikat içinde, dışarıdaki hayata karşı çıkmanın 

getirdiği bir birliktelik meydana gelmiştir.      

Roman, sapkın Yeryüzü Krallığı tarikatının faaliyetleri üzerine kurulmuştur 

ancak sadece onların öyküsü anlatılmaz. Mehmet, Arif Serdar ve Ulvi sık sık 

toplanıp Avrupa’daki batıl inanışlar ve dini konular hakkında konuşurlar. Yazarın 

bu konuda geniş araştırma yaptığı hemen anlaşılmaktadır. Üç arkadaşın konuşmaları 

aracılığıyla, öküzgözü bitkisinin Avrupa cadı kültüründeki yerinden, eski 

Yunan’daki insanüstü varlıklara, Hıristiyanlıktaki Demon inancından İstanbul 

efsanelerine kadar farklı kültürlerdeki doğaüstüne dair inanışlar aktarılır. Tarih 

boyunca birçok olaya neden olan bu inanışlar anlatıldıkça romandaki korku 

atmosferi gelişmeye başlar. Tarikatın çok korkunç bir amacı olduğunu sezen 

okuyucu bunun gerilimini hissetmeye başlar. Roman, her sayfada, gerçekleştirilecek 

olan korkutucu eyleme dair ipuçları vererek ilerler.  

Romanda üç arkadaşın konuşmaları aracılığıyla insanların tarih boyunca çok 

farklı inanışlarla kurtarıcılar bekledikleri ifade edilir. Bu bekleyiş sırasında halklar, 

inanışlarını ayakta tutmak amacıyla, cadıları olduğu gibi birçok grubu kendilerine 

düşman olarak seçmişlerdir. Tarih boyunca akıl dışı gibi görünen pek çok inanış, 

bireyleri ve toplumları etkilemiştir. Milenyumun bitişiyle birlikte kıyametin 

kopacağı inancı ortaya çıkmış ve bunun asılsız olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Bu 

yönden bakıldığında akıl ve akıl dışı olan her zaman iç içe yaşamıştır. Farklı 

dönemlerde birbirlerine baskın gelen bu iki yaklaşım arasındaki çelişki korkuyu 

doğurmuştur. Gotik romanın ilk çıktığı dönemde modernizmin akılcılığının yarattığı 

korku, yoğun biçimde romanlara konu olurken, sonraları bilinmeyenden duyulan 

korku romanlarda baskın hale gelmiştir. Bilinmeyen, Lewis ve Radcliffe ayrımında 

olduğu gibi kimi zaman mantıkla açıklanmış, kimi zaman ise olduğu haliyle 

bırakılmıştır.  

Kötü Ölü’de, tarikatçıların 1600’lü yıllardan beri Drakula’yı yeniden bedene 

kavuşturup, kendilerini kurtarması için çalıştıkları görülmektedir. Tarikatçılar 

benzer tüm anlayışlar gibi yüzyıllar boyunca bu inanışı hep ileri bir tarihe 

erteleyerek müritlerini oyalayabilmiştir.    

Tarikatçıların bu korkunç eyleminin yeri de okuyucu için merak konusudur. 

İncil’e göre İsa ve Şeytan arasındaki savaş Büyük Kent’te başlayacaktır. Kimi 
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araştırmacılar yedi tepeli bu kentin Roma olduğunu söylerken, kimileri İstanbul 

olduğunda ısrar etmektedir. Tarikatçılar ise sonunda İstanbul’da karar kılmışlardır.   

Kötü Ölü’de korku atmosferinin en keskinleştiği nokta tarikatçıların asıl 

ayinlerini yaptıkları sahnedir. Bütün roman boyunca, okuyucu da tarikatçılar gibi bu 

ayine hazırlanmıştır. Son sahnede saat gece yarısını gösterirken tarikat lideri Viena, 

Voyvoda Caddesi’nde bulup iki yüzyıldır sakladıkları kafatası ile iskeleti birleştirir. 

Ancak sonuç, romanda anlatılan diğer inançlar gibi hüsrandır. Korku dolu tüm öykü 

mantıklı bir sonuca ulaşır. Tarikatçıların beklentilerine rağmen yüzyıllar önce ölmüş 

birinin bedeni tekrar canlanmayacaktır. Bu inancın yarattığı korku normal hayata 

dönülerek sonlandırılır. 

e. Korku Romanlarında Bilim Kurgu Unsurları   

Popüler edebiyat, zaman içerisinde alt türler arasında geçişlerin, 

etkilenmelerin yaşandığı bir alandır. Bilim kurgu eserlerde fantastik kurgular 

kullanılabilirken, polisiye romanlarda gotik mekânlar yer alabilmektedir. Batılı 

korku edebiyatı ürünlerinde de bilim kurgunun sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 

Bu karışımla birlikte korku romancılığı saf bilimin bir korku nesnesi haline 

gelebileceğini anlatmaktadır.  

Korku romanlarının bilimi korku kaynağı olarak göstermesi okuyucunun 

günlük endişelerine seslenmektedir. Modern insan bir yandan bilimin getirdiği 

avantajlardan yararlanırken bir yandan da bilimin doğurduğu sorunlarla 

boğuşmaktadır. Bilim adamlarının kimi zaman istemeden yol açtığı olaylar modern 

bireyin bilime olan güvenini sarsmakta ve korkuya kapılmasına neden olmaktadır. 

Modernizmin başlangıcından itibaren bilim insanlığı kurtaracak bir yol olarak 

görülmüştür. Ancak aynı süreçte bilim, hırslı insanların ve ülkelerin, güç ve para 

isteklerine ulaşmalarının aracı olarak da kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı 

sırasında kullanılan atom bombaları ile yüz binlerce insanın bir anda ölmesi bu 

tarihten sonra bilimin imajının derin biçimde sarsılmasına neden olmuştur. Tüm bu 

olaylara günlük olarak şahit olan modern okuyucuların korku kaynaklarından biri de 

bilim ve onu üreten bilim adamları olmuştur. Korku edebiyatında sapkın bilim 

adamlarının sıklıkla canlanmasının nedeni de toplumda yaygın olan bu korkudur.  

Yakın dönem korku edebiyatımızda bilim kurgudan faydalnılan eserler de 

verilmiştir. Erdem Katırcıoğlu’nun yazdığı Yılanın Ağzındaki Ot336 adlı roman bilim 
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kurgu-korku işbirliğinin örneklerindendir. Yılanın Ağzındaki Ot’da bilincin başka 

bedenlere aktarılması konusu işlenmektedir. Anlatılan olayların arkasında bilim 

çalışmalar vardır. Ancak romanda, bilim kurgu korkuların çıkış noktasını 

oluşturmuş, daha ileri gitmemiştir. Romana asıl rengini veren gelişme bilimsel 

deneyin yarattığı korkudur. Roman, kahramanlarının yaşadığı psikolojik durumlar 

nedeniyle, korku edebiyatı içinde ele alınmıştır.  

Romanın kahramanlarından olan 60 yaşındaki Selim Bursa’da yaşamaktadır. 

Selim, ilkokuldan beri arkadaşı olan Hamdi’nin Bursa’ya gelmesi üzerine evini 

onunla paylaşmaya karar verir. Beyin cerrahı olan Hamdi, çalışmalarında 

kullanacağı araç gereçleri de getirerek eve yerleşir. Hamdi, yıllar önce, bir kadınla, 

sadece çocuk evlat edinebilmek amacıyla evlenmiş, Bülent adlı çocuğu evlat 

edindikten sonra ise karısından boşanmıştır. Bülent’i daha sonra Amerika’ya 

götürmüştür.  

Hamdi, Selim’e kendi yaptığı çalışmalarla ölümü yendiğini, insanların 

yüzlerce yıl yaşayabileceğini söyler. Bunun ruh göçünden farklı olduğunu anlatır. 

Bir gün Selim kalp krizi geçirir. Hastanede iken Hamdi’nin daha önceleri karşı 

çıktığı beden değiştirme fikrine sıcak bakmaya başlar.  

Hamdi’ye çalışmalarında yardımcı olan ve aynı yaşlardaki Japon bilim 

adamı Misuki ile İngiliz Miss Julie Türkiye’ye gelirler. Bir süre sonra Selim’in 

hastabakıcısı olan Azeri asıllı Zeynep ortadan kaybolur. Birkaç gün sonra ortaya 

çıktığında artık Türkçe bilmemektedir. Hamdi, Julie’nin zihninin Zeynep’e 

aktarıldığını söyler.  

Bülent ABD’den geldikten sonra Hamdi, Selim’i bayıltır. Selim kendine 

geldiğinde Bülent’in genç bedeninde olduğunu görür. Bir süre sonra Selim 

kendisine ait olmayan anıları hatırlamaya başlar. Julie de Zeynep gibi Azerice 

konuşmaya başlamıştır. Bu arada Hamdi de deneyler yaparken yedi kişiyi 

öldürmüştür. Selim yapılanın insanlık dışı olduğunu söylemeye başlayınca Hamdi 

onu bağlar. Ancak Zeynep’in yardımıyla kurtulur. Polise haber vermek için evden 

çıktıkları gecenin tarihi 17 Ağustos 1999’dur. Deprem olduğunda ev yıkılır. Hamdi 

ve Misuki ölür. Aradan iki yıl geçtiğinde Zeynep ve Selim evlenmiş ve Hamdi 

adında bir çocukları olmuştur.  

Yılanın Ağzındaki Ot adlı eserde anlık korkular yerine olayların genel bir 

korku atmosferi hâkimdir. Sıradan bir yaşam süren, karısını toprağa verdikten sonra 
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kendi ölümünü bekleyen Selim’in tüm hayatı aklına hiç gelmeyecek biçimde 

değişir. Bu değişimle birlikte korku dolu bir ortam kendini gösterir.  

Selim, Hamdi’nin yeniden bedenlenme konusundaki düşüncelerini 

başlangıçta dikkate almaz. O, diğer insanlar gibi yaşayıp ölmenin daha doğru 

olduğunu düşünmektedir. Bu tür bilimsel çalışmaların riskli olduğunu da 

görmektedir. Ayrıca edinilecek yeni bedenin ilk sahibinin bu işlem sonrasında yok 

olacağını dolayısıyla aslında bir cinayet işleneceğini savunur.  

Selim, Hamdi ile bu konular üzerine tartışırken aklına H. G. Wells’in Doktor 

Moreau’nun Adası adlı romanı gelir. Dr. Moreau da deneyler yaptığı adada 

hayvanlarla insanların uzuvlarını birleştirip yeni yaratıklar üretmiş, bu sırada büyük 

bir vahşet görüntüsü oluşmuştur. Hamdi’nin o sıralarda kedi, köpeklerle yaptığı 

deneyler de bu şekilde sonuçlanmakta, çok sayıda hayvan berbat bir şekilde 

ölmektedir. Selim’in karşı çıkışına rağmen Hamdi saf bilimsel bir ilgiyle olayları 

değerlendirmektedir. Onun için bazı hayvan ya da insanların ölmesi önemli değildir. 

Önemli olan bilimsel gelişmedir. Hamdi düşüncelerini şöyle savunur:  

 

“Selim, bu romanda Doktor Moreau kimsenin o zamana kadar yapmadığı bazı 

deneylere hayatını adıyor. Önemli olan bu… Cesaretle ilk adımı atmak… Doktor 

Moreau kuşkusuz bir sürü de yanlış yapmıştır. Örneğin, senin de söylediğin gibi 

pisi pisine ölmesi… Onun yerinde ben olsam ölmezdim ve deneylerimi yarım 

bırakmazdım…”337 

 

Hamdi’nin bu konudaki kararlılığı daha sonra gerçekleşecek olan dehşetin 

işaretidir. Selim ne kadar dinden, insani değerlerden bahsetse de Hamdi için aslolan 

bilimsel çalışmalardır. Bu uğurda her şeyi göze almıştır.  

Hamdi’nin tavrı 19. yüzyıl bilim adamlarının katı pozitivizmini 

andırmaktadır. Dünyada bilimin hâkim olduğu bir yaşam kurmak isteyen bilim 

adamları katı maddeci bir görüşü savunurken geleneksel olan her şeyi 

reddetmişlerdir. Hamdi de bu düşüncelerini hayata geçirmek için her türlü eyleme 

hazır bir bilim adamıdır. Yılanın Ağzındaki Ot, sapkın bilimsel anlayış sonucu ortaya 

çıkan dehşeti ortaya koymaktadır.  

Romanda ortaya çıkacak dehşete dair yapılan bu hazırlığın ardından Selim’in 

kalp krizi geçirmesi sonrası düşüncelerinin değişimine yer verilir. Selim hastaneden 

                                                 
337 A. g. e., s. 30.  



 478 

geldikten sonra Bülent ve Zeynep’in gençliklerine imrenir ve Hamdi’nin haklı 

olabileceğine dair kuşkulara kapılır. Henüz ölmeye hazır olmadığını, diğer gençler 

gibi dinamik biçimde hayatını yaşamak istediğini düşünmektedir.  

Selim, bir gün uyanıp aynaya baktığında bu yöndeki kararın eski arkadaşı 

Hamdi tarafından verilmiş olduğunu görür. Büyük bir korkuya kapılır. Selim artık 

Bülent’in bedeninde olduğunu anlamıştır. Bu görüntü onu karmaşık duygular içine 

sokar. Bir yandan genç diri bir bedene sahip olmaktan hoşlanırken, bir yandan da 

altmış yıldır içinde yaşadığı asıl bedenini özler.  

 

“Vicdanımın tüm direnmesine rağmen içimde şeytani bir mutluluk vardı… 

Cesedime durmuş, bakıyor bakıyordum. Hipnotize edilmiş gibi cesedimin 

karşısında hareketsi durmaktaydım. Cesedimde bir giysi olarak yalnızca bir külot 

vardı. Zayıf, mumya gibi, sapsarı bir beden. Göğsümdeki ameliyat izi bende garip 

bir iğrenme hissi uyandırmıştı. Çenem bağlanmış fakat göz kapaklarım açık 

kalmıştı. Bakışlarım tavana dikilmiş gibiydi… İçim baktıkça fena oluyordu. Kendi 

cesedini seyreden biri… Olacak Şey değil; böyle garip bir olayı kimse hayal bile 

edemez… Bağırmak istiyorum, bağıramıyorum; ağlamak geliyor içimden, 

ağlayamıyorum…”338 

 

Bu hisleri yaşayan Selim daha sonra Hamdi ile birlikte kendi cesedini üst 

kata taşır. Selim’in durumu dehşetin farklı biçimde yaşanmasıdır. Bu sahnede kan, 

vahşet yoktur, ancak okuyucu, yabancısı olduğu, korkutucu olan bir durumla karşı 

karşıyadır. Bir kişinin yeni bir bedene kavuşabilmesi için başka biri öldürülmüştür. 

Bu işlem sırasında insani değerler tamamen unutulmuş, her şey büyük bir 

soğukkanlılıkla yapılmıştır. Okuyucuyu sarsan da onun günlük hayatında paylaştığı 

değerlerin bu kadar kolaylıkla yok edilebilmesidir.  

İlerleyen sahnelerde ise Selim, yeni kimliğiyle kendi cenaze törenine katılır, 

çocuklarının kendisi için ağladıklarına şahit olur.  

Hamdi bu soğukkanlı cinayetlerine daha sonra da devam eder. Birçok kişiyi 

öldürür ve hepsini bilimsel nedenlere bağlar.  

Korkunun açık biçimde ortaya çıktığı bir başka sahne ise Selim’in karısı 

Suzan’ın yeniden hayata döndürülme çabasıdır. Hamdi deneylerinde ilerleme 

sağlamış, yaşayan bedenlerin dışında uzun zaman önce ölmüş olan insanları da 
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hayata döndürebilecek bir aşamaya gelmiştir. Yıllar önce Suzan’a âşık olan Hamdi 

onu hayata döndürüp evlenmek ister. Selim bunun mümkün olmadığını söylediğinde 

Hamdi, Suzan’ın kesik başını ona gösterir. Suzan öldüğünde evlerine gelen Hamdi 

herkesi uyku ilacı ile uyuttuktan sonra Suzan’ın kafasını kesmiş ve kefene maket bir 

kafa koyarak kapatmıştır. Selim, Suzan’la tekrar bir araya geleceğini düşünürken 

Hamdi bu işlemi kendisi için yapacağını, Suzan’la kendisinin evleneceğini söyler. 

Selim başlangıçta buna karşı çıksa da farklı bir beden içinde olduğu için farklı bir 

hayat yaşamaya karar verip teklifi kabul eder.     

Sonraki sahnelerde Selim, Bülent’in anılarını hatırlamaya başlayınca korku 

atmosferi yeni bir aşama kaydeder. Nedensiz yere yılanlardan korkmaya ve Arapları 

hatırlamaya başlar. Daha sonra bu hatıraların küçükken ailesi ile Libya’da yaşayan 

Bülent’e ait olduğunu öğrenir. Bülent’in ailesi bir kazada ölünce Hamdi onu evlat 

edinmiştir. Aynı şeyleri Julie de yaşar. O da Zeynep gibi Azerice konuşmaya başlar. 

Hamdi, bedenlerini aldıkları kişilerin beyinlerine kaydolmuş bazı özelliklerin ortaya 

çıktığını söyler ve bu durumu fazla önemsemez. Ancak bedenlerini değiştirmiş olan 

Selim ve Zeynep için durum aynı değildir. Onlar yok olma korkusu yaşamaya 

başlarlar. Her ikisi de yeni bedenlerine geçişin şokunu ve ardından mutluluğunu 

yaşadıktan sonra bilinçlerinin yavaş yavaş yok olmaya başladığı fark ederler. Dehşet 

bir kere daha karşılarına çıkmıştır. Bu defa yapılabilecek bir şey de yoktur. Çünkü 

kendi hatıralarının kazındığı bedenleri gömülmüş, işe yaramaz hale gelmiştir.  

Konusu itibariyle çok farklı bir alana değinen Yılanın Ağzındaki Ot sıradan 

insanın bilimle yüzleşmesine, bu sırada ortaya çıkan çelişkiye göndermeler yaparak 

korku atmosferini kurmuştur. Günlük, sıradan hayatın, bilimsel bakışla alt üst 

olması beraberinde bireyin daha önce olmayan korkularını getirmiştir. Pozitif 

bilimler bir yandan insanın hayatını kolaylaştırırken öbür yandan geleneksel insan 

ilişkilerine darbe vurmaktadır. Toplumların bu sıkıntıyı en çok yaşadığı zaman 

dilimi olan yirminci yüzyıl ve sonrası bu korkunun her geçen gün artmasına neden 

olmuştur. Özellikle dijital çağın başlaması ile beraber cep telefonları, internet gibi 

ileri teknoloji ürünleri Selim’in yaşadığı korkuyu bireylerin tüm yaşamına yaymıştır. 

Yılanın Ağzındaki Ot insani değerlerden yoksun bilimsel anlayışın nelere yol 

açabileceğinin iyi örneklerindendir.  Eserde adı anılan Doktor Moreau’nun Adası 

adlı roman da bu türden bir kaygının çok uzun yıllar önce oluştuğunu 

göstermektedir. 
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Bilim kurgu unsurları ihtiva eden bir başka korku romanı Kasabanın Altı 

Günü’dür339. Levent Aslan’ın eserinde bilim kurgu çok farklı biçimde, uzaylılar 

kullanılarak işlenmiştir.   

 Ege’de küçük bir kasaba olan Poyracık sakin bir yerdir. Kasabadaki askeri 

birlik gizemli olaylar nedeniyle şüphe çekmektedir. Askeri birliğe giriş çıkış 

geceleri yapılmaktadır.  Bir gece bu birliğin üzerinde yoğun bir ışık belirir. Bu ışık 

kasabaya yaklaşınca rengi yeşile döner. Elektrikler kesilir, cihazlar çalışmaz. 

Sonraki günlerde kuşlar ve böcekler ölmeye başlar. İnsanların vücutlarında kırmızı 

renkli, sivilce benzeri kabarcıklar oluşur. Bu belirtileri gösteren insanlar 

çevrelerindekileri öldürmeye başlar. Askeri birlikte de, hastalanan askerler kurşuna 

dizilir. Çetin, Sena, Suat, Leman adlı çocuklar başkalarıyla beraber kasabadan 

kaçmanın yollarını araştırırlar. 

Askeri birlikte ise çok gizli bir proje üzerinde çalışılmaktadır. Sekiz yıl önce 

savaş uçakları bir uçan daire düşürmüş ve uçan dairenin içinde bir makine 

bulunmuştur. Bilim adamları bu makinenin bir ışınlama cihazı olduğunu düşünür ve 

deneyler yaparlar. Bir maymun ve beş insan bu makine içinde atomlarına 

parçalanmış ve yok olmuştur.  

Öğretmen Nazan ve yanındaki çocuklar bir arabayla kasabadan çıkmak 

isterler ancak görünmeyen bir duvara çarparak dururlar.  

Suat adlı çocuk da vadide bir uçan daire görür. Atahan, Suat ve diğer 

kurtulanlar gizlice asker birliğe girerler. Uzaylılar bu sırada hasta olan Nazan’ın 

bedenini kullanarak iletişime geçerler ve makineyi isterler. Anlattıklarına göre 

geride iz bırakmamak için kasabaya zehirli gaz püskürtmüşler ve insanlar bunun 

sonucunda birbirini öldürmeye başlamıştır. Askeri birliğin komutanı Fevzi Tümer 

makineye bomba yerleştirip uzaylılara teslim eder. Uzay gemisi bir anda gözden 

kaybolur. Birkaç dakika sonra uzay gemisinin ışınlandığı yerde infilak eder ve sesi 

dünyaya kadar ulaşır. 

Noël Carroll tipik korku romanlarında üç aşamanın olduğunu belirtir. İlk 

aşama keşiftir. Bu süreçte birey ya da bir grup insan, yakınlardaki düşmanın 

varlığını keşfederler. Ancak onların bu keşifleri özellikle devlet otoriteleri, polis ya 

da bilim adamları tarafından ciddiye alınmaz, şüphe ile karşılanır. İkinci aşama 

düşman varlığının doğrulanması üzerine kuruludur. Düşman olan yaratık ya da 
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yabancı varlıklar bu süreçte güç kazanır. Tehlikeyi ilk fark edenlerin dışında başka 

insanlar da iddiaların gerçek olduğunu anlar. Tehlike saçan varlık mantıklı biçimde 

ele alınmaya başlar. Karşılaşma kısmı ise üçüncü aşamayı oluşturmaktadır. İnsanlar, 

yabancı varlıkla mücadeleye girişirler. Sorunların çözüldüğü ya da sonlandırıldığı 

yer burasıdır. İnsanlar, büyük kayıplar vermelerine rağmen, Jaws ya da Marslılar 

gibi varlıkları yenilgiye uğratırlar.340    

Kasabanın Altı Günü’nde keşfetme aşaması sıradan hayat manzaraları ile 

başlar. Poyracık’ın sıkıcı, monoton hayatı anlatılır. Küçük kasabanın sessiz 

atmosferi daha sonra dehşet sahneleri ile bozulacaktır. Korku romanlarında gerilimi 

arttırmanın en iyi yollarından biri sıradan insanların ve mekânların merkeze 

alınmasıdır. Aksi takdirde, yani sürekli olarak cinayetlerin işlendiği, vahşetin kol 

gezdiği bir yerde korku öğeleri çok sıradan görünecektir. Bu nedenle korkutucu 

olaylar sıradan çevrelerde ortaya çıkarılarak daha etkili olması sağlanır.  

Romanın ilk sahnelerinde, kasabada, insanlar yaz sıcağında kavrulurlarken 

bir anda askeri birlik tarafından gelen ışıkla her şey değişmeye başlar. İnsanlar daha 

önce görülmemiş bir hastalığa yakalanırlar. Kasabadaki dehşet önce insanların 

vücutlarında açılan yaralarla kendini gösterir. Herkesin vücudunda nedensiz biçimde 

sivilceler belirir. Bunlar sıradan, bilinen türden sivilceler değildir. Zamanla büyüyüp 

insanları tanınmaz hale getirebilmektedirler. Serhan adlı bir çocuğun Nazmi Sert’in 

vücudunda gördükleri bu dehşeti ortaya koymaktadır. 

 

“Bütün vücudu yara içindeydi. Kan, irin, yeni patlayan sivilceler, bunların üzerine 

yeni oluşan daha başka yaralar, her şey vardı o bedende. O yaralar onları zamana 

bağlı olarak eritip bitiriyordu. Annesi ve babası da yakalanmışlardı bu lanet 

hastalığa ve her neyse bu hastalık herkesin sözünü ettiği kasabanın sırrıyla yakından 

ilgili olmalıydı.  

Nemci Sert yere yığıldı, kafatası sert zemine çarpınca tok fakat yumuşak bir ses 

çıktı. Kafası düz zemine yapışıp yassılaşmıştı.  

Serhan’ın kırılmak yerine yerin düz yapısına uyan kemikleri yumuşamış bir kafatası 

fikri midesini bulandırdı.”341   

 

                                                 
340 Noël Carroll, The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart, New York, Routledge,  

Chapman and Hall, 1990, s. 97-103.   
341 Levent Aslan, Kasabanın Altı Günü, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 2002, s. 189.  
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Yabancı güçlerin varlığından haberdar olunan doğrulama kısmında ise 

kasabadaki insanlar yakalandıkları hastalık nedeniyle kişiliklerini tamamen 

kaybedip yaşayan ölülere (zombie) dönüşürler. Ardından kasabanın asıl dehşet 

saatleri başlar. Hastalığa yakalanan herkes birbirini öldürmektedir. Hastalığı 

kasabaya yayan uzaylıların amacı da budur; herkesin birbirini öldürmesi ve 

kendilerine dair hiçbir sırrın dışarı çıkmaması.   

Kasabadaki cinayetlerin yarattığı dehşet havası çocukların bu ortamda 

resmedilmesiyle daha da şiddetli biçimde okuyucuya aktarılır. Büyükler birbirlerini 

öldürürken bazı çocuklar hayatta kalmak için kaçmaya ve saklanmaya başlarlar. 

Kasaba halkı tam bir çıldırma hali yaşarken çocukların korkuları şahit oldukları her 

olayla daha da artmaktadır.  

Sena ve Leman kardeşler kaçarken traktörün üzerindeki bir çiftçi, aracını 

onların üzerine sürer. Bu sırada çiftçinin içinde bulunduğu ruh hali tam bir çıldırma 

durumudur: 

 

“Kızların kaçmaya niyetli olmadığını, tamamen teslim olduklarını anladığı an 

vahşice gülmeye başladı. Onlar için artık bir mucize gerekliydi. O iki kızı elinden 

kimse alamazdı. Kasabadan iki kişi daha azalacaktı. Kesinlikle bu kasabada canlı 

bir şey kalmamalıydı. Ne bir hayvan ne de bir insan. Hatta bitkiler bile yok 

edilmeliydi. Kızları hayatında ilk kez görmüştü ama yine de onları öldürmek için 

şiddetli bir arzu duyuyordu. Tıpkı karısını, on yaşındaki oğlunu, komşu evde 

yaşayan dul kadını ve onun on altı yaşındaki kızını öldürürken duyduğu haz vardı 

içinde.”342 

 

Çiftçi bu sırada bir asker tarafından vurularak öldürülür ve kız kardeşler 

kurtulur. Çocuklar romanda ön plana alınarak onların saflığı ile büyüklerin 

gaddarlığı karşı karşıya getirilmiştir. Büyükler sürekli vahşice cinayetler işlerken 

çocuklar hayatta kalma güdüleriyle hareket etmektedirler. Okuyucu bu durumda 

çocukların yanında yer almıştır. Onların nasıl kurtulacağını, çıldıran bir kasabanın 

nasıl yola getirileceğini merak etmektedir.  

Roman ilerledikçe şiddetin ve vahşetin dozu sürekli artar. Hastalığın 

etkisiyle insanlar içlerindeki en kötü, en zalim yanlarını hiçbir çekince olmadan 

ortaya koymaya başlar. Kasabalılar, bir savaştan daha yoğun şiddete maruz kalır. 

                                                 
342 A. g. e., s. 103.  



 483 

Çetin, Nermin ve Nazan adlı öğretmenlerin evine sığınır. Buradan diğer birkaç 

çocukla birlikte kaçmak isterler. Öğretmenlerin komşusu olan Mehmet’in arabasının 

anahtarlarını almak için onun evine giren Çetin’in karşılaştığı manzara tüyler 

ürperticidir. Dairenin her yanından çürümüş ceset kokuları gelmektedir. Birkaç 

kadının bıçaklanıp tecavüz edilmiş cesetlerini görür. Ardından yatak odasına girer. 

 

“Cinayetlerin en görkemlisini burada işlemişti. Bunu da büyük bir iştah ve özenle 

yaptığı her halinden belliydi. Büyükçe bir yatakta iki küçük kız cesedi vardı. 

Besbelli yaşları on ya da on ikiydi. Bedenlerinde bıçak kesiklerinden başka hiçbir 

yara izi yoktu ve tamamen çıplaktılar. Kana bulanmış beyaz yatak çarşafı son 

derece gergindi. Yastıklar kızların başlarının altına özenle konulmuş gibiydi. Bu 

odada herhangi bir boğuşmadan söz etmek mümkün değildi. Adam, kızların 

kulaklarını kesmiş, kafalarının yanına, saçlarından kestiği birer tutam kılı cinsel 

organlarının üstüne koymuştu. Dudaklarını kanla boyamış, gülümseyen bir palyaço 

gibi yanaklarına kadar uzatmıştı kan çizgilerini. Kapalı göz kapaklarının üzeri de 

kanla boyalıydı.”343  

 

Romanın tamamına yayılmış olan bu kanlı sahneler korku atmosferinin asli 

unsurlarıdır. Tüm roman boyunca en uç noktada sergilenen şiddet aracılığıyla 

okuyucu etkilenmeye çalışılır.  

Kasaba tam bir kaos ve terör içindeyken askeri birlikte bilim adamlarının 

çare arayışları devam etmektedir. Dışarıya, araştırma için gönderilen bir grup asker, 

hastalığın birliğe yayılmaması için kurşuna dizilir. Bundan sonra çözüm bulmak için 

çalışmalar hızlandırılır. Kasabada iki suçsuz insan grubu oluşmuştur; askerler ve 

çocuklar. Bunlara Nermin ve Nazan öğretmenler de eklenir. Çocuklar, sığınacak bir 

yerler aradıkları için istenmeseler de askeri birliğe sızarlar.  

Romanda yabancı varlıklarla karşılaşma aşaması askeri birlikte yaşananların 

açıklığa kavuşması ile başlar. Bu aşamadan itibaren romandaki kişilikler yabancı 

varlıklarla mücadele yollarını araştırırlar. Bu sırada uzaylılar, Nazan’ın vücudu 

aracılığıyla onlarla temasa geçerler. Nazan’ın benliğini ele geçirip onun ağzından 

mesajlarını iletirler.  

Roman boyunca süren gerilimin ardından okuyucunun rahatlaması 

gerekmektedir. Kasabadaki yaşamı alt üst eden, dehşetin kaynağı olan uzaylılar 

                                                 
343 A. g. e., s. 237-238. 
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cezalandırılmalıdır. Okuyucu romanın başından beri tanık olduğu şiddetin adaletli 

bir sona ulaşmasıyla rahatlayacaktır. Uzaylılar kasabaya, dolayısıyla onun temsil 

ettiği insanlığa büyük zarar vermiştir. Romanın sonunda, hesaplaşma anı geldiğinde, 

bunun bedelini ödemeleri okuyucunun en büyük beklentisidir. Bu nedenle romanın 

sonunda makine ile beraber patlayıcıları da uzay gemisine çeken yabancı varlıklar, 

ortadan kaybolduktan kısa bir süre sonra patlama sesi duyulur. Görünürde herhangi 

bir değişiklik yoktur ancak patlama sesi onu duyanlara çok şey anlatmaktadır. 

Patlama sesiyle beraber kasabada yaşayanlar ve okuyucular rahat bir nefes alırlar. 

Kötülüğün kaynağı hak ettiği cezayı bulmuştur. 

Kasabanın Altı Günü, yeni dönemde gittikçe renklenen korku edebiyatına 

bilim kurgu öğelerinin başarılı biçimde yerleştirildiği bir romandır. Popüler edebiyat 

içerisinde uçan dairelerin ele alındığı tek roman olan eser, sıra dışı dehşet 

sahneleriyle de korku edebiyatımız içerisindeki en orijinal örneklerden biridir. 

 

***  

1980 sonrasında korku romancılığı büyük bir gelişme kaydetmiştir. Batılı 

popüler edebiyat türlerin içerisinde en çok rağbet görenlerden biri olan korku 

edebiyatı ülkemizde de okuyucu bulmaya başlamıştır. Korku edebiyatı yazarları 

birçok farklı başlıkta eserler vermişlerdir. Korku edebiyatı, temelde, içinde 

yaşanılan gerçek dünyayı ve doğaüstü güçleri anlatan eserler olarak ikiye ayrılır.  

Doğaüstü güçleri korku malzemesi haline getiren eserler incelendiğinde en 

dikkat çekici durumun Anadolu inanışlarının romana yansıması olduğu 

görülmektedir. Bu dönemde yazarlar, cin, al karısı, hayalet gibi korku motiflerini 

romanlarında işlemeye başlamışlardır. Türkiye’de korku romancısı ünvanını en çok 

hak eden Orhan Yıldırım, Ecinni’de cinleri konu almış, Erkut Deral Gece Gelini adlı 

eserinde al karısı inancını işlemiştir. Doğu Yücel, Hayalet Kitap’ta gerçek 

dünyadaki insanlara musallat olan bir hayaletin yol açtığı olayları anlatmıştır.   

Çağan Dikenelli, Elif Karakaş, Burak Turna gibi yazarlarsa kaynağı 

bilinmeyen karanlık güçlerin yol açtığı korkuyu eserlerinde dile getirmiştir. Elif 

Karakaş’ın Ve Sonra Birgün adlı eseri ruh göçü konusunu işleyen tek örnektir.   

Gerçek dünyada olan, mantıkla açıklanabilen olaylar ise korku edebiyatının 

ikinci büyük koludur. Bu alana giren eserlerde olaylar günümüz insanının 

anlayabileceği, çözebileceği bir mantıkla gelişmektedir. Hayaletler, yine ele alınan 

ancak bu defa gerçek insanların birer oyunu olarak ortaya çıkan varlıklardır.  



 485 

Korku romanlarının bir kısmı gerçek dünyadaki sık karşılaşılan olayları 

okuyucuda derin etkiler bırakacak biçimde işler ve bu sayede sarsıcı etkiler 

bırakmaya çalışır. Dehşetin öne çıktığı bu eserlerde sıradan yaşam kalıpları 

temelinden sarsılır. Orhan Yıldırım’ın Çoruh Seni Lanetliyor adlı eseri ölü 

seviciliğini, Hikmet Hükümenoğlu’nun Kar kuyusu ise kendi çocuğuna işkence 

yapan bir anneyi merkeze alan başarılı korku romanlarındandır.   

Vampirler, korku edebiyatında en çok ele alınan konulardandır. Erkut Deral, 

Kötü Ölü adlı romanında, vampir öykülerinin kaynağı olan Kont Drakula’nın 

vücudundan yardım uman bir tarikati konu edinerek orijinal bir bakış sergilemiştir.  

Son dönem popüler edebiyat ürünlerinin çoğunda görüldüğü gibi korku 

edebiyatı da başka türlerden faydalanmaya başlamıştır. Erdem Katırcıoğlu ve Levent 

Aslan yazdıkları eserlerde bilim kurgu motiflerini kullanmışlardır. Erdem 

Katırcıoğlu, bilimsel yöntemlerle bilincin aktarılması sonucu gelişen olaylara 

değinmiş, Levent Aslan ise uzaylıların bir kasabaya saldırısıyla insanların 

yaşamlarının nasıl değiştiğini aktarmıştır.  

Yakın dönem korku edebiyatı konu zenginliğinin dışında korkuyu işleyiş 

biçimiyle de güçlü bir yapı oluşturmaya başlamıştır. Romanlarda sıkça okuyucu 

karşısına çıkan anlık korku sahneleri, genele yayılan korku atmosferi, bireylerin 

psikolojik sapkınlıklarının etkileyici biçimde verilmesi gibi nedenlerle korku 

edebiyatı amaçladığı etkiye ulaşabilmiş türlerden biridir.    

 

H. Casus Romanları 

Casus romanları temelde, “ülkeye içeriden ya da dışarıdan yapılan düşman 

saldırısı sonucu girişilen mücadele ile ulusal düşmanların ortaya çıkarılması ve 

bireylerin yakalanması”344 konusunu işler. Sıklıkla işlenen bu konunun yanında 

küresel tehlikelere karşı verilen mücadeleler de casus romanlarının ele aldığı 

konulardır. Batılı ülkelerde, özellikle ulus devletlerin ortaya çıkışının ardından, 

devlet çıkarlarını savunmak amacıyla sistemli bir hale getirilen casusluk örgütleri 

ilerleyen yıllarda güçlerini arttırmışlardır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 

casusluk artık uzmanlık gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Casusluğun tüm 

ülkelerde gelişmesine paralel biçimde casus romanlarının sayısı da artmıştır. Birinci 

                                                 
344 Nicholas Ranson, “Spy Fiction”, TheGuide to United States Popular Culture, Ray B. Browne- 

Pat Browne (ed.) Wisconsin, University of Wisconsin Pres, 2001 içinde,  s. 779. 
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Dünya Savaşı yıllarında az sayıda casus romanları varken sonraki yıllarda casus 

romanları kendi başına bir tür oluşturacak güce erişmiştir.   

Türkiye’de ise polisiye ve popüler tarihi roman gibi türlerin geçmişi 

oldukça parlak iken casus romanının gelişmemesi dikkat çekicidir. Geçmişe 

bakıldığında, içinde casusların olduğu birkaç roman yazılmıştır ancak bir kurtarıcı 

olarak casusun öne çıktığı roman yazılmamıştır. Soğuk Savaş döneminin en 

gerilimli bölgesinde bulunan Türkiye’de bu yönde bir ilginin gelişmemesi büyük 

ihtimalle politik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ülkenin sürekli olarak Sovyet 

tehdidine karşı tedbirler alması ve halkın da tehlikeli olan bu meselelerden uzak 

kalmaya çalışması nedeniyle popüler edebiyat içerisinde casus romanları kendi 

başına bir tür olarak gelişememiştir.  

1980 sonrasında, soğuk savaşın bitişiyle birlikte, casuslar birçok romanda 

boy göstermeye başlamıştır. Casuslar siyasal kurgularda ve polisiye romanlarda da 

görülmekle beraber bunlara casus romanı denilememektedir. Casus romanı 

kategorisinin oluşması casusların romanda işgal ettiği yere ve yazarın ortaya 

koyduğu casus tiplemesine bağlıdır.  

Siyasal kurgu romanlarında casuslar sıkça okuyucunun karşısına 

çıkmaktadır. Devletleri de ilgilendiren birçok siyasal eylem casuslar aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Ancak bu romanlarda asıl konu siyasal gelişmelerin 

kendisidir. Casuslar sadece bu olaylar içinde sıradan aktörlerdir; diğer görevlilerden 

yeterince ayrışmazlar. Casus romanlarında ise baştan sona bir casusun/ajanın 

maceraları ortaya konur. Devletlerin geleceğini ilgilendirse bile olaylar bu casusun 

etrafında gelişir. Diğer görevliler her zaman geri planda kalır.  

Casus romanlarının ayırt edici bir başka özelliği casusların kişisel 

yeteneklerinin vurgulanmasıdır. Romanın merkezindeki kişilik olan casus, 

sezgileriyle, fiziksel gücüyle ve analiz yeteneği ile diğer bütün kişiliklerden daha 

üstün olmalıdır. Kimi zaman James Bond gibi süper ajan olarak ortaya çıkan ve 

uzayda bile maceraya atılabilen casuslar kimi zaman daha gerçekçi çizgilerle ortaya 

konurlar.  

Yakın dönem popüler edebiyatımızda sayıca az olmakla birlikte casus 

romanı kategorisine giren eserler yazılmıştır. Bu türden eserlerin özellikle 2000’li 

yıllarda, yani popüler edebiyatın iyice güçlendiği bir dönemde artış göstermeye 

başladığı görülmektedir.     
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1. Türkiye’ye Yönelik Tehditleri Anlatan Casus Romanları 

Osman Aysu’nun Odak Noktası345 adlı romanı yurt içinde geçen ajan 

faaliyetlerini konu alır.  Romanda MİT uyuşturucu satıcılarını araştırmaktadır. 

Ancak kurum içinde uyuşturucu çetelerine yardım eden bir köstebek olduğu 

anlaşılır. MİT Kontr-Terör daire başkanı bu işi eski elemanları olan Orhan Yüce’ye 

vermeyi düşünür. Orhan Yüce başarılı bir ajan iken bir operasyonda arkadaşı 

öldürülmüş ve kendisi de yaralanmıştır. Bu nedenle Orhan teşkilattan çıkarılmış ve 

kırtasiyecilik yapmaya başlamıştır. Orhan, eski arkadaşı Selçuk Yaraş’ın hain 

olduğundan şüphelenildiğini öğrenir ve onun masumiyetini kanıtlamak için görevi 

kabul eder.  Bu sıralarda Orhan, Mehveş adlı bir kadınla aşk yaşamaya başlar.  

Mafyacı olan Ahmet Tan daha önce Selçuk Yaraş’a rüşvet vererek onu 

kullanmaya çalışmıştır. Orhan araştırmaya başlayınca onu ve sevgilisi Mehveş’i 

kaçırıp ortadan kaldırmaya çalışırlar. Ancak Orhan ve Mehveş bu tuzaktan kurtulur. 

Ahmet Tan’la birlikte çalışan ABD konsolosluk görevlisi Leslie Davis de 

uyuşturucu çetesinin kirli işlerini yapmaktadır. Leslie, bu işler için David Eskinazi 

isimli bir tefeciyi ve onun kızı olan sevgilisi Rachel Eskinazi’yi öldürür. 

 Orhan, Ahmet Tan’ı yakalar. Ayrıca polis ve MİT beraber operasyon 

yaparak Leslie Davis’i ve ona MİT’ten bilgi aktaran Hasan Berkes’i yakalar.  

Osman Aysu’nun bu romanında da eski, başarılı ajan klişesine 

rastlanmaktadır. Bu klişede genellikle başarılı polis veya ajanın bürokrasi ile 

geçinemeyip örgütten ayrılması ve daha sonra önemli bir görev için tekrar göreve 

çağırılması konu edilir. Romandaki Orhan Yüce de eskiden önemli görevlerde 

bulunmuş, çok başarılı bir ajandır. Ancak bir görevde başarısız olunca bürokrasi onu 

hemen suçlu bulur. Geçmişteki başarıları hiç göz önünde bulundurulmaz. Ayrıca 

aynı görevde Orhan’ın da üç kurşun yarası almış olması onlar için bir şey ifade 

etmez. Orhan meslektaşlarına küserek kurumdan ayrılır ve kırtasiye işine girer. 

                                                 
345 Osman Aysu, Odak Noktası, İstanbul, Evrim Yayınevi, 2007, bs. 2.  
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Aslında burada mutlu değildir. Ama geçmişine yönelik kırgınlığı ve hayata dair 

ümitsizliği ile yaşamaya devam eder.  

Orhan dışarıdan göründüğü kadarıyla sıradan biridir. Sıradan bir iş yapan, 

evle iş arasında gidip gelen sıradan insanlarla aynı yaşamaktadır. Ancak geçmişine 

dönme, sevdiği mesleği yapma hevesi sönmemiştir. MİT kendi içindeki köstebeği 

bulamayıp güvenilir birini aradığında Orhan’ın amirinin aklına ilk onun adı gelir. 

Eski arkadaşları, Orhan’a geçmişte haksızlık yapıldığını düşünmektedirler. Orhan 

görevi kabul ederek içindeki sıra dışı kişiliğini ortaya çıkaracak bir zemin bulmuş 

olur.  

Orhan eskiden yapılan haksızlıklar nedeniyle görevi kabul etmek 

istemeyince yakın arkadaşı Selçuk’un hain olduğu söylenir. Böylece yetenekli 

kahramanı harekete geçirecek bir bahane oluşur ve mesleğine geri döner. 

Romanın sonunda Orhan’ın yaptığı tercih de yine Batılı casus/macera 

romanlarında sıkça rastlanan türdendir. Orhan ölümcül olabilecek maceralar yaşar 

ve bu sırada sevdiği kadının hak etmediği bir riske girmesine neden olur. Böylece 

tüm bu maceralar, kahramana, uğrunda yaşanacak olan şeyi yani aşkı kazandırır. 

Görevi başarıyla tamamlar. Artık mesleğinin verdiği heyecan değil, sevdiklerini 

koruma arzusu ağır basmaktadır. Bu nedenle daha önceleri sevmediği kırtasiyeciliğe 

geri dönme kararı alır.  

Osman Aysu’nun bu romanında cinselliğin yoğun biçimde işlendiği 

görülmektedir. Yazar bir yandan içinde cinayetlerin de olduğu bir macera 

aracılığıyla heyecan yaratmaya çalışırken bir yandan da cinselliğin ifade edildiği 

sahnelerle heyecanı sürekli tutmaya çalışır. Roman baştan sona aralıksız olarak 

kovalamaca sahneleriyle dolu olduğunda okuyucuyu sıkacaktır. Bu nedenle kimi 

yerlerde hareket sahneleri geri çekilir ve daha durağan olan ama bu durağanlıkta 

heyecan yaratabilecek olan cinsellik sahneleri öne çıkar.  

Odak Noktası’nın bir başka ayırt edici yanı ülke içinde geçmesi ve karşıt 

istihbarat örgütlerinin yer almayışıdır. Batılı casus romanları uzun yıllar boyunca 

genellikle Soğuk Savaş döneminin etkilerini yansıtacak şekilde yazılmıştır. Bu 

romanlarda Doğu ve Batı ülkelerinin casuslarının karşılaşması anlatılır. Batılı 

ülkelerde daha çok okunan casus romanlarında Batılı ajanlar Doğulu olanları 

yenerek Batılı yaşam tarzını korurlar. Ülkemizde ise casus romanları Batı’ya göre 

daha geç bir tarihte yani Doğu Bloku’nun çöktüğü bir dönemde yazıldığı için 

ideolojik esaslı kamplaşmaların hemen hiç yer almadığı görülmektedir. Osman 
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Aysu’nun yukarıda bahsedilen romanlarında da görüldüğü gibi olaylar Rusya’da 

geçse bile rakipler karşı istihbarat örgütleri değil, o ülke içindeki iktidar heveslisi 

gruplardır.  Dolayısıyla Kapitalizm-Komünizm çekişmeleri bu dönem romanlarında 

yer almamaktadır. Yerli casus romanlarında dünyanın yeniden şekillenişi 

anlatılmakta, yeni dönemin güç ilişkileri gündeme gelmektedir. 

Bülent Ruscuklu’nun 2005 yılında yayımlanan eseri Savaşın Eşiğinde346 adlı 

eseri, Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmak isteyen güçlere karşı iki ülke 

ajanlarının mücadelesini anlatır.  

Roman, büyük güçleri temsil eden Barry Maguire başkanlığında bir toplantı 

ile başlar. Dünyanın önde gelen güçleri petrol fiyatlarını düşürmesinden şikâyet 

etmektedirler ve bu istikrar ortamının nasıl bozulabileceğini tartışırlar.  

Bahsedilen toplantıda Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaş çıkarılması 

da karara bağlanmıştır. Bu karara uygun olarak Türkiye’de çeşitli eylemler 

düzenlenir. Çok sayıda insan ölür. MİT müsteşarı, Mete Çeliker’e, Barry Maguire’ı 

bulup planlarını engellemesi talimatını verir.  

Romanın temel kişiliği olan Mete, Yunanistan İstihbarat Örgütü EYP’den 

gelen Magda adlı bir kadın ajanla birlikte Barry Maguire’ın peşine düşer. Bu sırada 

Türkiye topraklarından Yunanistan’a yapılan saldırıda yüz kadar Yunanlı köylü 

ölür. Mete ve Magda, Barry’nin peşinden Mykonos adasına giderek saldırının 

buradan yapılacağını öğrenirler. Mete keskin nişancı tüfeği ile füzenin kumanda 

sistemini yok eder ve suçluların yakalanmasını sağlar. Ardından Barry’nin kaldığı 

villaya giderek onunla kılıçlı bir kavgaya tutuşur ve kafasını keser. Daha sonra Mete 

ve Magda ABD’ye giderler. Burada, Mete, Barry’nin arkasındaki güç olan Jeffrey 

Breckendridge’i bıçakla öldürür.    

Bir casus romanı yazarı olarak Bülent Ruscuklu’nun en büyük avantajı 

MİT’in yurt içi ve yurt dışı birimlerinde 27 yıl boyunca çalışmış olması yani 

casuslar dünyasını iyi bilmesidir. Yazar ülkeler arasındaki istihbarat paylaşımının 

hangi koşullarda ve ne düzeylerde yapılacağını, ayrıca istihbarat çalışmalarında 

hangi tekniklerin kullanılacağını bildiği için, okuyucunun yabancısı olduğu bu 

dünyayı bütün detaylarıyla anlatabilmektedir.  

Casus romanlarında genellikle düşman daha baştan bellidir. Casusun amacı 

kimliği herkes tarafından bilinen bu düşmanın eylemlerini önlemektir347. Savaşın 

                                                 
346 Bülent Rusçuklu, Savaşın Eşiğinde, İstanbul, Evrim Yayınevi ve Bilgisayar San., 2005. 
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Eşiğinde romanında temel düşman, dünyayı yöneten güçlerdir. Onlar adına sahneye 

çıkıp kötülükleri organize eden kişi ise Barry Maguire’dır. Dolayısıyla roman 

kötülüğün kaynağı olan kişiye dair herhangi bir gizem içermez. Okuyucu için 

gizemli olan nokta, kötü tarafta yer alanların hangi eylemlere girişecekleridir. 

Roman boyunca okuyucu, tıpkı Mete gibi, bu sırların aydınlanmasına şahit olur. Bu 

yanıyla casus romanları, genellikle, okuyucuya temel kişilik olan casusla aynı şansı 

tanımaktadır. Okuyucuya düşen görev ise iyi tarafta olan ajanın becerilerini takdir 

etmektir. Bu süreç beraberinde heyecanı ve rahatlamayı getirir. Ajanın başından 

geçen olaylar heyecanı körüklerken, onun kötüleri yenilgiye uğratması rahatlamaya 

neden olur.    

Roman, Türkiye ve Yunanistan’ın ilişkilerindeki yakınlaşma üzerine 

kuruludur. Özellikle 17 Ağustos sonrasında iki ülkenin eskiden olmayan alanlarda 

ve daha geniş biçimde işbirliği yapmaya başlaması Savaşın Eşiğinde romanına da 

esin kaynağı olmuştur. Yukarıda bahsedildiği gibi yerli casus romanlarında ideolojik 

kavgalar bir yana atılmıştır. Bunlar yerine çıkar kavgaları işlenmeye başlanmıştır. 

Yeni dönemde iki ülke arasındaki sorunlar da daha diplomatik yollarla çözülmeye 

çalışılmaktadır. Bülent Ruscuklu’nun romanı da bu yeni dönemin yansıtıldığı 

eserlerden biridir. Türkiye ve Yunanistan’ın aynı tehlikeye maruz kalması nedeniyle 

iki ülke istihbaratı işbirliği yaparlar.   

Savaşın Eşiğinde, Osman Aysu’nun Odak Noktası adlı eserindeki gibi 

cinselliğin geniş yer tuttuğu bir romandır. Mete 47 yaşında olmasına rağmen hala 

birçok kadınla ilişki yaşamak ister. Aslında Mete, CIA mensubu olan Julia Roth ile 

evlenme planları yapmaktadır. Bu planlar onun karşılaştığı diğer kadınlarla ilişki 

kurmasını engellemez.  

Tony Bennett ve Jane Woollacott, James Bond maceraları üzerine 

hazırladıkları çalışmalarında, Bond kızlarının eserin başlangıcında gizemli bir 

kimlikte ortaya çıktıklarını ve cinselliğe yönelik ilgisizliklerinin belirgin olduğunu 

belirtirler. Bond kızları, James Bond’la karşılaştıktan sonra cinsellikle ilgili bu 

sorunlarından kurtulurlar348. Böylece Bond’un bir erkek olarak gücü eserde sınanmış 

ve başarıya kavuşmuştur. Savaşın Eşiğinde’de, Mete, roman boyunca Magda ile 

                                                                                                                                         
347 Ernest Mandel, Hoş Cinayet: Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi, Çev: N. Saraçoğlu,  
 İstanbul, Yazın, Yay., 1996, bs. 2, s. 83. 
348 Tony Bennett ve Jane Woollacott,  Bond and Beyond, Londra, Mcmillan, 1987,  s. 118’den  

aktaran Rosie White, Violent Femmes: Women as Spies in Popular Culture, New York, 
Routledge, 2007, s. 26.  
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sürekli olarak cinsel imalı konuşmalar yapar. Onu, kendisi ile cinsel birlikteliğe ikna 

etmeye çalışır. Magda ise Mete’nin isteklerini hep geri çevirir. Mete, yaşı ilerlemiş 

olmasına rağmen hala aktif ve güçlü bir erkek olduğunu ispata çalışır. Magda, bir 

Bond kızı gibi, önceleri ona karşı çıkar ancak sonra güçlü erkek ajanı reddedemez. 

Magda, Bond kızlarının yaptığı gibi başta ilgisiz davrandığı cinselliği Mete’nin 

cazibesi sayesinde kabul eder. Eserde cinselliğin en ilginç biçimde ortaya çıktığı 

sahne, Mete ile Magda’nın, Tunus’ta Barry’nin adamlarınca yakalanıp denize 

atılmalarından sonra yaşadıklarıdır. Mete denizin ortasında çaresiz kaldıkları 

durumda bile Magda ile cinsel ilişki kurmaya çalışır. Bu kötü şartlarda Magda da 

onu kabul eder. Ancak tehlike sadece denizin ortasında kalmalarından değil 

çevrelerindeki köpek balıklarından da gelmektedir. Bu ortama rağmen her ikisi de 

soğukkanlı ajanlar olarak cinselliği düşünebilmektedir.  

Yerli casus romanlarının, Batılı örneklerden farklı olarak, henüz kötü kadın 

(Femme Fatale) tiplemelerini kullanmadığı görülmektedir. Romanların hepsinde 

erkek kişilikler öne çıkmakta kadınlar ise genellikle iyi taraftadır ve yardımcı roller 

almaktadır. Tekil örnek olarak Osman Aysu’nun Lenin’in Mangası’nda kadın 

casuslar erkeklerle eşit seviyede yer alırken diğer tüm romanlarda kadınlar, casus 

olsalar bile, geri planda kalmaktadır.  

 Mete olağanüstü yetenekleri olan bir ajan değildir ancak uzun yıllar MİT’te 

çalıştığı için birçok ülkede derin bağlantıları vardır. Çoğunluğu gayri resmi olan bu 

bağlantıları sayesinde her gittiği ülkede kendine yardım edecek birilerini bulur. 

Tunus’ta, Lozan’da, New York’ta bu bağlantıları sayesinde birçok sorunu 

çözebilmektedir. Roman bu yolla ajanların faaliyetlerinin çoğunlukla gizli yollardan 

bilgi çalmak yerine, açık biçimlerde edinilen bilgilerle şekillendiğini göstermektedir. 

Günümüz dünyasında birçok bilgi teknolojik imkânlarla elde edilebildiği için insan 

unsuru farklı biçimlerde önem kazanmıştır. Mete, uydu takibi, teknolojik silahlar 

gibi konularda bilgi sahibidir ve bunları kullanır ancak bunlardan daha çok, kişisel 

ilişkileri ile düşmanı alt eder.  

Bülent Ruscuklu’nun Suikast349 adlı romanında Mete’nin maceraları devam 

eder. Bu sefer olaylar Orta Doğu’da geçmektedir. Bedevi kod adlı Amr Osman 

Sabri, MİT’e Türkiye Başbakanı’na suikast yapılacağı haberini verir. Mete, Şam’a 

giderek araştırma yapar. Buradan edindiği bilgilerle suikastçinin AİDS hastası bir 
                                                 
349 Bülent Rusçuklu, Suikast, İstanbul, Alfa Yayınları, 2006, bs. 2.  
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Filistinli olduğunu öğrenir. Bu eylemin CIA tarafından planlandığını düşünür ancak 

gerçekte eylem İsrail Askeri İstihabarat Teşkilatı AMAN başkanı ve Şaron 

tarafından desteklenmiştir. Bu arada suikastçi olan Sami Zahar Türkiye’ye gelir. 

Sami, El-Ezher Üniversitesi’nden bir arkadaşı aracılığıyla kurduğu ilişkiler 

sayesinde iktidar partisinin merkezine girer ve bomba patlatır. Başbakan’ın dublörü 

patlamada ölür.   

Mete ikinci suikastçiyi de etkisiz hale getirir. Daha sonra Lübnan’a giderek 

AMAN ajanlarını MOSSAD’a yakalatır. Tüm bu olayların içinde Bedevi lakaplı 

ajanın da yer aldığını öğrenir. Onunla konuşup gururunu kırar. Bedevi de kendini 

öldürür.   

 Suikast’te Orta Doğu’da yakın geçmişte yaşanan acılara geniş yer verilir. 

Bedevi’nin ailesinin başına gelenler, Mete’nin bu bölgede tanık olduğu olaylar hep 

acılarla doludur. Bedevi’nin kişisel hikâyesi Orta Doğu’da yaşayan insanların 

başlarından geçenlerin somut örneğidir. Bedevi’nin karısı Arap-Yahudi savaşında 

Araplar tarafından öldürülmüştür. Kızı ise Suriyeli bir Arap tarafından 

İskenderun’da yaşayan bir adama satılmıştır. Bedevi MİT görevlisi Abdullah Bey 

sayesinde kızını kurtarmış, ancak bölgedeki savaş şiddetini devam ettirdiği için 

kızını Abdullah Bey ve eşine evlatlık olarak vermiştir. Sonradan ortaya çıktığına 

göre Bedevi bu olanlar nedeniyle Araplara düşman olmuş ancak bunu gizleyerek 

Araplar aleyhinde çalışmaya başlamıştır.  

Romanda, suikastçi olan Sami ve Raşid de hayatları boyunca Filistinli 

olmanın acısını yaşamış insanlar olarak görünürler: 

 

“Sami Zahar yalnız kaldıktan sonra, televizyonu açtı. … Televizyonda yozlaşmış 

sabah eğlence programlarını açtı. Konuşulanları anlamıyordu, fakat, görüntüler 

hoşuna gidiyordu.   

Şarkılardaki sözleri merak etti.  

Acaba kendi dramını yansıtan sözler de var mıydı? 

Sefilce harcanmış bir hayatı…  

Çok yakında sona erecek bir yaşamı… Dile getiriyorlar mıydı? 

Doğup büyüdüğü yerde insanlar ya terörist oluyordu. 

Ya da kendisi gibi bir hiç… 

Hiç olmaktan kurtulmak için eline fırsat geçmemiş değildi. Eğer eğitimini 

tamamlayabilseydi, her şey değişebilirdi.  
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Çevresindeki ölümcül çemberi koparıp ışıklı dünyaya geçebilenler olmuştu. 

Çok az sayıda da olsa.  

Kendisi o ışığı kapı aralığından görmüşken, kapıyı ardına kadar açamamıştı.  

Korkusundan mı? 

Yeteneksizliğinden mi? 

Bunu da öğrenemeyecekti.”350 

 

Yazar bir suikast planı çerçevesinde gelişen olayların anlatımı sırasında 

okuyucuya bölgenin tarihini ve sorunların ne kadar karmaşık olduğunu anlatmaya 

çalışır. Ankara’da MİT Müsteşarı, Mete ve Operasyon Başkanı Çetin Kara’nın 

konuşmaları sırasında Çetin şunları söyler: 

 

“1978’de imzalanan Camp David Antlaşması sonrasındaki müzakereler, İsrail ile 

Mısır’a 1979’daki barış antlaşmasını getirdi. Ancak bu anlaşma barışı getirmesine 

karşılık, Mısır’a refah getirmedi. Ülke ekonomisinde gelişme olmaması, fakir ile 

zengin arasındaki mesafenin açılması, Sedat’ın popülaritesini gittikçe düşürdü. 

Arap dünyasındaki izolasyon ve sürekli eleştiri, ülkede gittikçe sansürün ve 

tutuklanan muhaliflerin artmasına neden oldu. Sedat’a ülke içinde ılımlı çevrelerden 

dahi destek azaldığı gibi, aşırı sert yönetimi Batı’da da eleştirilir olmuştu. Bu, 

suikaste giden yolun görünür kısmıydı. Sedat’ın başarısızlığı ABD için de yük 

olmaya başlamıştı.”351   

Bu türden tarihi bilgiler sayfalar boyunca uzar. Ancak yazarın ustalığı 

sayesinde romanın temel yapısından uzaklaşmaz. Böylece roman sadece casusların 

dış dünyadan yalıtılmış savaşıyla sınırlanmaz, gerçek dünyanın ilişkiler ağı 

içerisinde somutlaşır. Yazar bu sırada herhangi bir düşünceyi sömürü malzemesi 

yapmadan gerçekçi biçimde olayları aktarmaktadır. Böylece yazar, klasik bir casus 

romanı içerisinde de insani kimi sorunlara yer verilebileceğini göstermektedir. 

Casuslar dünyasından gelen birinin, bu dünyayı, dış dünyaya, mantıklı ve duygusal 

bağlarla bağlayabilmesi casus romancılığına önemli bir katkıdır.  

Yerli casus romanlarının en önemli yanlarından biri de gerçek gündemleri 

göz önünde tutarak yazılmış olmalarıdır. Batılı casus romanları Soğuk Savaş’ın 

bitiminden sonra, değişen dünya dengeleri ile birlikte, yeniden şekillenmiş ve 

özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında “düşman”ı yeniden tarif etmeye 

                                                 
350 A. g. e., s. 194. (Vurgular yazara aittir.)  
351 A. g. e., s. 43-44.  
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başlamışlardır352. Yerli yazarlar da Türkiye’de ve çevre ülkelerde olması muhtemel 

olayları konu olarak belirlemişlerdir. Bülent Ruscuklu, romanında, Türkiye’yi 

yakından ilgilendiren Orta Doğu bölgesindeki karışık dini, etnik sorunlar temel 

alınmıştır. Savaşın Eşiğinde romanında olduğu gibi burada da romanın kahramanı 

Mete, süper güce sahip hayali düşmanlar yerine gerçek düşmanlarla mücadele 

etmektedir.  

 

2. Yabancı Ülkelerdeki İstihbarat Faaliyetlerini Anlatan 

Casusluk Romanları  

Osman Aysu’nun yazdığı Leopar’ın İzleri353 adlı romanı tipik bir casus 

romanının özelliklerini taşımaktadır. Romanın tamamı İngiltere’de geçmekte ve 

Ercan Mert adlı Türk ajanın faaliyetlerini anlatmaktadır. 

Romanda İngiliz Dışişleri Bakanı’na yapılacak bir suikast konu edilir. 

MİT, Ürdün’den edindiği bir istihbaratı değerlendirmesi için Ercan Mert’i 

görevlendirir. Ercan, Ürdün’de öldürülmüş olan Goldie adlı MI6 ajanı bir kadının 

arkadaşı olan Barbara ile tanışır ve ilişkileri kısa zamanda gelişir. Ercan ve Barbara, 

Goldie’nin gönderdiği suikastçi listesini ararlar. Sonunda listeyi Goldie’nin verdiği 

hediyeler arasında bulurlar. Bu arada Ercan, bir Arap şeyhinin tuttuğu Leopar adlı 

Türk kiralık katili yakalar ve onun yerine geçerek karışık ilişkileri aydınlatmaya 

çalışır. Ercan, elindeki bilgileri Büyükelçi aracılığıyla MI6’e verir. Karşılığında bir 

suikastçinin MİT’e verilmesini şart koşar. Ancak MI6, başka bir istihbarat servisine 

yardım etmemek için, yaptığı operasyonda kasti olarak bu suikastçiyi öldürür.  

Leopar’ın İzleri birçok casusluk romanında olduğu gibi takiplerle doludur. 

Roman böyle bir takiple başlar. Ercan kimi işler için sevgilisi olan Barbara’yı 

kullanmaktadır. MI6 bu nedenle her ikisini de takip eder. Romanın ilk sahnesinde 

Ercan takipçilerini atlatmayı başarır. Bu kovalamaca roman boyunca devam eder. 

Ercan bir yandan peşindeki ajanları atlatmaya çalışırken, bir yandan da Goldie’nin 

gönderdiği listeyi bulmak için Barbara ile araştırmalar yapar. Bu takipler romandaki 

gerilimi sürekli ayakta tutmaya, okuyucunun, iki kahramanın yakalanıp 

yakalanmayacağını merak etmesine yardımcı olur.  

                                                 
352 David Seed, “Spy Fiction”, Martin Priestman (ed.), The Cambridge Companion to Crime  

Fiction, Cambridge, Cambridge University Press, 2003 içinde, s. 131. 
353 Osman Aysu, Leopar’ın İzleri, İstanbul, Epsilon Yayıncılık, 2005. 
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Romanda bir başka gerilim unsuru ise Ercan’ı sıradan bir kişi olarak 

tanıyan Barbara’nın yaşadığı ikilemlerdir. Barbara, Ercan’ı, bu suikast listesinden 

para kazanmaya çalışan bir açıkgöz olarak tanır. Ancak Ercan’ın sürekli takip 

edilmesi ve beraberce kimi hayati tehlikeler atlatmaları onun hakkında yanıldığını 

düşündürür. Ercan’ın bir terörist olması ihtimali aklına geldiğinde ondan kurtulmaya 

çalışır. Uzun süre bu tür düşüncelerden kurtulamaz.  

 

“Acaba bu, Ercan’ın iddia ettiği gibi yataklık suçunu oluşturur muydu? Onlar bir 

çeteydi, henüz neyin peşinde olduklarını bilmiyordu, ama pub’da karşılaştığı ve 

parolayla konuştuğu o adam da yabancı uyrukluydu.  

…  

Eline geçen ilk fırsatta Ercan’ın elinden kurtulup kendisi polise gitmeyi kafasına 

koymuştu, ama şimdi adamı huylandırmanın hiç gereği yoktu; onun söylediklerini 

yapıyormuş gibi davranmak çok daha akıllıca bir davranış olurdu.”354   

 

Yazar, Barbara aracılığı ile okuyucunun şüphede kalmasını ve ilerleyen 

sayfalarda bu şüphenin sonucunu merak etmesini sağlamaya çalışır. Böylece roman 

daha sürükleyici olacaktır. Daha ilk sayfada başlayan takibin yarattığı heyecan 

unsuru Barbara’nın şüpheleri ile farklı bir boyutta devam eder. Barbara’nın ve 

okuyucunun Ercan’a dair şüpheleri giderildikten sonra ise devreye başka olaylar 

girer.  

Casus romanlarının olmazsa olmazı gibi görünen cinayetlere de Leopar’ın 

İzleri’nde yer verilmiştir. Şeyh Abbas El Halimi, yeğeni olan Necip Mansur’un 

öldürülmesi emrini verdikten sonra okuyucu bir süre bu emrin nasıl uygulanacağını 

merak eder. Şeyhin adamı olan Tarık Rahmani’nin terörist bir hücre ile temasa 

geçmesi ve ardından Necip’in öldürülmesi romandaki hareketli sahnelerdendir. 

Ancak iş bununla bitmez, bu sefer Tarık Rahmani’nin MI6’ten kaçışı ön plana 

geçer. 

Roman, anlatılan türden birçok olayın peş peşe gelmesi ile ilerler. Ercan 

kendi hedeflerine ulaştıktan sonra artık iki ülke istihbarat servislerinin resmi 

işbirliğine gelir. Olaylar, tek başına Ercan’ın üstesinden gelemeyeceği kadar 

genişlemiştir. MİT ve MI6’in ortak hareket planı uygulamaya konur. Ancak MI6’in 

başka istihbarat servislerine tahammül edemeyişi, kendi ülkesi içindeki bir 

                                                 
354 A. g. e., s. 38-39.  
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operasyonda MİT’e koz vermek istemeyişi nedeniyle Ercan şartları uygulanmaz ve 

MİT’ verilmesi kararlaştırılan terörist öldürülür.  

Romanın sonunda Şeyh’in adamı olan Gaffar, suikast işini bitirmek üzere 

Londra’ya gelir. Böylece olaylar, bir kahramanın başlatıp bitirdiği klasik casus 

romanlarından farklı biçimde gelişir. Bakana karşı girişilecek suikast geçici olarak 

engellenmiştir ancak tehdit romandaki temel kişilik olan Ercan’ın eserden 

ayrılmasından sonra da devam eder.  

Leopar’ın İzleri’nin bir başka yönü Orta Doğu’yu terörizm kaynağı olarak 

gösteren Batılı görüşlerle benzerlikler taşımasıdır. Roman, özellikle 11 Eylül sonrası 

Batı’nın Doğu’ya dair düşüncelerinin yeniden şekillendiği, özellikle Orta Doğu’yu 

geriliğin ve terörün kaynağı olarak gördüğü bir dönemin izlerini taşımaktadır. 

Eserdeki tüm olaylar bir Orta Doğu ülkesinden kaynaklanmaktadır. Arapların 

gözündeki itibarını düzeltmek isteyen Şeyh’in İngiltere’de eylem yapılmasını 

emretmesi, Doğu’nun Batı’ya bakışında bir aksaklık olduğunu göstermektedir. 

Doğu, Batı’yı kabul edememiş, her durumda onları hedef alabilecek bahaneler 

üretebilmiştir. Yazarın bu bakışının, eşitlikçi bir anlayıştan çok, Batılı ya da Batı 

kültürüyle yetişmiş okuyucuya hitap etme kaygısından kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. Doğu’nun Batı’yı tehdit ettiği, Batı’ya terörü ihraç etmeye çalıştığı 

düşüncesi Batılıların bakışını yansıtmaktadır. Dolayısıyla yazarın hedef kitle olarak 

kitabın pazar şansının daha fazla olduğu Batı’yı ve orada yaşayan Batılı okuru 

seçtiği anlaşılmaktadır. Bir Türk casus romanının Batılı dillerde yayımının zor 

olduğu dikkate alındığında ise Batı kültürüne, düşünce biçimine yakın olan şehirli, 

orta sınıf Türk okurunun asıl hedef kitleyi oluşturduğu açığa çıkmaktadır.  

3. Uluslararası Komploları Anlatan Casusluk Romanları  

Osman Aysu’nun Lenin’in Mangası ve Tamara’nın Gözyaşları adlı 

romanları Rusya’da geçmektedir. Her iki roman da temelde yabancı bir ülkede 

geçen istihbarat faaliyetlerini anlatmaktadır. Ancak, olayların muhtemel küresel 

sonuçları ve çok sayıda ülkenin ajanlarının harekete geçmesi nedeniyle uluslar arası 

bir boyut kazanır. Rusya’da yapılacak bir darbenin tüm dünyayı etkileme ihtimali bu 

romanların uluslar arası komplolar sınıfına girmesine neden olur.  

Lenin’in Mangası355 Türkiye dışındaki topraklarda, Rusya’da geçer. 

Romanda, Rusya’da, komünist sistemin çöküşünden sonraki dönemde yaşanan 

                                                 
355 Osman Aysu, Lenin’in Mangası, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 1998. 
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siyasal kriz ortamı ve bu sırada gerçekleşen bir darbe teşebbüsü esnasında gelişen 

olaylar konu edilmektedir. İgor Pavlechenko adlı bir Rus mafya liderinin elindeki 

100 adet nükleer başlıklı BM-40 füzesini pazarlamak istemesiyle başlayan olaylar, 

haberin duyulması sonrasında Moskova’ya akın eden istihbarat örgütlerinin 

çalışmalarıyla devam eder. CIA,’dan BDN’ye, MİT’ten MOSSAD’a, MI6’ten Rus 

FSB’ye kadar birçok istihbarat örgütü kendine göre nedenlerle bu füzelerin satışını 

engellemek istemektedir.  

MİT ajan Ertan Göreç de füzelerin PKK’nın eline geçmesi tehlikesini 

ortadan kaldırmak üzere bu ülkeye gönderilir. Moskova’da Zuhan Kerimov adlı bir 

eski askerle görüşen Ertan onun aracılığıyla Sonja Dunayev’le buluşur. Sonja, eski 

düzeni isteyen ve bunun için darbe hazırlığı yapan komünistlerin bu planlarını açığa 

çıkarmak isterken öldürülen Yuri Dunayev’in kızıdır. Sonja, Ertan’a “Lenin’in 

Mangası” adlı bir darbe planından söz eder. Ertan, MOSSAD ajanı Elie Cohen’in 

yardımıyla Sonja’yı gizler. Ancak Elie, Sonja’yı İsrail’e götürmek isteyince Ertan’la 

kavga ederler ve Sonja kaynar su ile Elie’nin yüzünü haşlar.  

Bu sırada diğer istihbarat örgütleri de kendi çalışmalarını yapmaktadırlar. 

CIA ajanı Lee Palmer da “Lenin’in Mangası” ismine ulaşır. CNN muhabiri Jane 

O’hara’nın yardımıyla başka bilgilere de ulaşır ancak Jane tecavüze uğrayıp 

öldürülünce Lee Palmer da onun katillerini bulup öldürür.  

MI6 ajanı Meg Wilson, mafyacı İgor’un oğlu ile ilişki kurar ve ondan bilgi 

almaya çalışır ancak İgor’un oğlu öldürülür ve Meg Wilson da İgor’un tecavüzüne 

uğrar.  FSB başkanı Timoşenko, Ertan’dan aldığı bilgilerle darbe planlarını çözerek 

Boris Yeltsin’e iletir ve sonuçta darbenin lideri olan Ryazanov tutuklanır. Ancak 

ricası üzerine yalnız bırakılır ve intihar eder.  

Yazar romanda hayali bir ortamı, zamanı değil gerçek bir dönemi anlatır. 

Değişim sonrası dönemde Rusya’da, eski komünistler, 19 Ağustos 1991 tarihinde 

bir darbe girişiminde bulunmuş, Boris Yeltsin ve ona bağlı olanlar bu girişimi 

bastırmıştır356. Osman Aysu, romanı bu gerçek tarihi bilgi üzerine inşa etmiştir.  

Osman Aysu, Türkiye’de, popüler romancı kimliğini en çok hak eden 

isimlerden biridir. Yazdığı çok sayıda roman ve bunların türleri, yazarın gerçek 

anlamda bir seri üretim makinesi gibi çalıştığını ortaya koymaktadır. Aysu’nun 

önemli yanı, kısa sürelerde çok sayıda roman yazmasına rağmen eserlerin iç 

                                                 
356 “SSCB’yi Yıkıma Götüren Darbenin 10. Yılı” Çevrimiçi:   

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/100659.asp  Erişim Tarihi: 18 Mayıs 2009.  
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tutarlılıklarına özel bir önem vermesidir. Casus, gerilim ya da polisiye romanlarında 

yazar sadece olayların aktarımıyla yetinmez, günlük hayattaki ayrıntılara da özel bir 

önem verir. Lenin’in Mangası’nda yazar bir yandan casusluk olaylarını anlatırken 

bir yandan da Rus halkının o sırada içinde bulunduğu fakirliğe, açlığa değinir. Rus 

halkının, değişim sonrasında yaşadıklarından dolayı eski düzeni özlediğini, fakir 

mahallelerin her geçen gün genişlediğini aktarır. İşsiz kalan Piyotr Kariagin’in 

hislerini aktaran yazar okuyucuya bu ortamı anlatma amacındadır: 

 

“Evleneli üç yıl olmuştu. O tarihte Krimoli konserve fabrikasında puantör olarak 

çalışıyordu ve çok mutluydular; ne var ki fabrika özelleştirilmiş ve yeni patronlar 

esaslı bir işçi kıyımına gitmişlerdi. Fabrikanın yönetimi şimdi Amerikalı 

müteşebbislerin elindeydi. Piyotr Kariagin işten çıkarıldığı gün karısının hamile 

olduğunu öğrenmişti. Doğuma daha uzun bir zaman vardı ama Rusya’da iş bulmak 

aslan ağzından lokma kapmak kadar zordu. 

 … 

Yeltsin’den sonra Rusya’da her şey tersine işlemeye başlamıştı. Rus halkı şimdi 

eski rejimin garantili hayatını çoktan özlemeye başlamıştı bile. Devlet herkese iş 

bulurdu, güvenceli bir ücret politikası vardı o zamanlar, yiyecekler erişilebilir 

fiyatlardaydı, daha da önemlisi kanun ve düzen hakimiyeti vardı memlekette.”357  

 

Yazar ayrıca Rus toplumundaki yeme içme kültürü, yaşam biçimi gibi 

konularda da geniş bilgiler verir:  

 

“Zhukova, Moskova’nın yaklaşık otuz kilometre batısında bir sayfiye bölgesidir. 

Çam ve kayın ağaçlarının süslediği ormanlık, bakir ve ferah bir semt. Eski Sovyet 

rejiminin sürdüğü yıllarda buradaki “Daşa”lar (yani köşkler) Sovyet devlet 

adamlarının en güçlü olanlarına ayrılmıştı fakat değişimden sonra da çoğu 

ellerinden alındı. … 

Masada Limoges porselen takımlar, havyar, kızarmış ekmek, bol taze sebze, tavuk 

kızartması ve Fransız şampanyası vardı.”358  

 

Alıntılanan türden bölümler Osman Aysu’nun tüm romanlarında yer alır. 

Yazar bu yolla eseri salt bir macera romanı olmaktan çıkarır, okuyucuya, anlatılan 

                                                 
357 A. g. e., s. 215-216.  
358 A. g. e., s. 70.  
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topluma dair bilgiler verir. Bu yolla eseri gerçek hayatın içerisine yerleştirir. Roman, 

temelde casusluk faaliyetleri sırasında gelişen maceraları anlatmakla birlikte soyut 

bir ortamda geçmez, gerçek bir toplumda gerçek siyasal, ekonomik ilişkiler 

içerisinde canlandırılmış olur. Sonja ve babası Yuri’nin bu komploların ortasına 

düşmesinin nedeni de bu yapıyla ilişkilendirilir. Yuri Dunayev kendisi ve kızı için 

Rusya’da bir gelecek olmadığını düşünmüş ve öğrendiği darbe planlarını yeni bir 

gelecek kurmak için kullanmaya karar vermiştir. Batılı istihbarat servislerine 

vereceği bilgi karşılığı o ülkelerden birinde yaşama hakkı edinmek istemiş ancak 

darbeciler tarafından öldürülmüştür.  

Osman Aysu’nun romanlarında süper ajanlar yoktur; sıradan insanlardan 

daha zeki, daha önsezili olan ancak tek başına süper yeteneklerle donatılmamış olan 

ajanlar vardır. Gerçek niteliklere sahip bu ajanların canlandırılacağı ortam da onların 

özelliklerine uygun olarak seçilmiştir.  

    Roman, Osman Aysu’nun diğer eserlerinde olduğu gibi kısa sahnelerle 

ilerler. Yazarın kendisi de bu temponun farkındadır: 

 

"Benim stilim de buna yakındır. Bir okuru romana bağlayabilmek için hızlı bir 

tempo ve akıcılık gerekir. Bunu yakalayamazsan, hele de bu hız çağında okur 

kitaptan çok çabuk sıkılır. Benim romanlarımı okuyanlar öteki sayfada ne olacak 

diye merakla çevirebilmeli"359 

 

Özellikle olayların hız kazandığı bölümlerde yazar bu olaylar arasındaki 

paralelliği yansıtabilmek için kısa sahnelerden yararlanır. Bu sayede okuyucunun 

romandan kopması engellenir; olayların hızına yetişebilmesi sağlanır. Okuyucu her 

bir olayın bitmesini beklemez, aynı anda gelişen farklı olaylara şahit olur.  

Romanda birçok istihbarat ajanının faaliyeti ayrı ayrı aktarılmıştır. Her ajan 

kendi yöntemleri ile darbe planını araştırır. Çok sayıda ajanın aynı olayı araştırırken 

betimlenmesi yazarın yeteneğini de göstermektedir. Tüm ajanların faaliyetleri bir 

şekilde diğerleri ile ilişkilenir. Okuyucu bu farklı parçalardan yola çıkarak genel 

resmi görmüş olur. Böylece klasik, zincirleme anlatım şekli yerine sarmal bir 

anlatım yöntemi ortaya çıkar. Tek bir casusun başından geçen olaylar değil birden 

fazla casusun ustaca yaptıkları araştırma iç içe anlatılmış olur.  
                                                 
359 Osman Aysu, “Mecburiyetten Polisiye Yazarı Oldum”, Sevda Alkan ile Röportaj, Yeni Şafak  

Gazetesi,  19 Ocak 2003.  Çevrimiçi: 
http://www.yenisafak.com/arsiv/2003/ocak/19/kultur.html  Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2009.  
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Romandaki karmaşık ilişkiler içerisinde bir Türk ajanının ve onun bağlı 

olduğu MİT’in istihbarat alanındaki başarıları öne çıkarılarak okuyucunun güveni 

kazanılmaya çalışılır.  

Maceranın hâkim olduğu casus romanlarında temelde hareket ön plandadır. 

Her türden tehlike merkezdeki karakterler tarafından bir şekilde atlatılır, düşman 

yenilir. Tüm bunlar olurken romanın insani duygulardan kopmasını engellemek, 

merkezdeki karakterlerin salt birer savaş makinesi olmadığını ispatlamak için aşka 

başvurulur. Daha önce birbirini hiç tanımasalar da merkezdeki kadın ve erkeğin kısa 

sürede birbirlerine âşık olmaları sağlanır. Lenin’in Mangası’nda da Türk 

okuyucunun beğenisini kazanmak için yazar Ertan Göreç’i daha geniş biçimde 

anlatır. Ancak bu sırada sadece onun ajanlık yetenekleriyle yetinmez. Ertan diğer 

ajanlara göre daha insani bir portre sunar. Diğer ajanlar sadece görevi öne çıkaran ve 

profesyonel yaşamlarıyla okuyucunun önünde canlanırlarken, Ertan, Sonja’ya 

duyduğu aşkla onlardan ayrılır. Ertan öncelikle görevinin gerektirdiği gibi 

soğukkanlı bir ajan olmaya çalışır. Ancak bu sırada Sonja’ya ilgi duyamaya 

başlayınca onu koruma isteği öne çıkar. Bu nedenle MOSSAD’ın, Sonja’yı 

götürmesine razı olmaz. Buna karşı ölümüne direnir ancak romanın sonunda 

Sonja’nın, Elie Cohen tarafından MİT’ten intikam almak amacıyla öldürülmesine 

engel olamaz. Ertan gibi Sonja da ona âşık olur. Romanın merkezindeki iki 

kahramanın aşkı, okuyucunun dikkatini onların yaşadıklarına çevirir. Bu sayede 

romanda okuyucunun takip edebileceği temel bir olay daha kurgulanmış olur. 

Okuyucu, casusluk faaliyetlerinin merkezde olduğu romanı okurken bir yandan da 

iki kişi arasındaki aşkın nasıl sonlanacağını merak eder. Böylece roman tek boyutlu 

bir eser olmaktan kurtulur.    

Osman Aysu’nun yine Rusya’da geçen bir başka casus romanı Tamara’nın 

Gözyaşları360’dır. Osman Aysu bu romanında da Rusya’da gerçekleştirilmek istenen 

bir darbe planını konu alır. Romandaki temel kişilik olan Boris Tretyakov, Rus 

istihbarat örgütü FSB’nin sevilen elemanlarından biridir. Bir gün FSB ajanları 

Boris’i, çocukluk arkadaşı Mihail Kuznetsov’la ilgili olarak sorgular. Ardından 

Mihail’in karısı Tamara onunla bağlantıya geçerek ona bir anahtar verir. Anahtarın 

nereye ait olduğu iki arkadaş tarafında bilinmektedir. Bu arada Mihail de İstanbul’da 

ortadan kaybolmuş ve MİT’e sığınmıştır. Mihail, MİT’e, Putin’e düzenlenecek bir 
                                                 
360 Osman Aysu, Tamara’nın Gözyaşları, İstanbul, Epsilon Yayıncılık, 2006. 
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suikastten haberi olduğunu ancak ayrıntıları Rusya’ya gidince söyleyeceğini bildirir. 

MİT ajanı Serkan’la birlikte Rusya’ya gönderilir.  

Boris ve Tamara anahtarın ait olduğu kasanın bulunduğu Poddupye 

kasabasına giderler. Orada karşılaştıkları Mihail’in anlattıklarından onun aslında 

darbeci bir ekibe katıldığını ve eski düzeni geri getirmek istediğini anlarlar. Mihail 

darbecilerin listesini Poddupye’deki kasaya saklamıştır. Mihail disketi alır ve 

Serkan’ı da yanında sürükleyerek kaçar. Daha sonra Moskova’da Serkan’ı vurarak 

yaralar. Boris ve Tamara da Moskova’ya gelir. Boris, Mihail’in evine gider ve 

aralarında çatışma çıkar. Mihail ölür ve Boris yaralı olarak kurtulur. Disketteki 

bilgiler sayesinde darbeciler tasfiye edilir.  

Tamara’nın Gözyaşları’nda Türk ajan bu sefer geri plandadır. Onun yerine 

Rus ajan Boris öne geçer. Ama Boris de yetenekleri bakımından Lenin’in 

Mangası’ndaki Ertan gibi sıradan bir ajandır. Süper ajan kabiliyetlerine rastlanmaz. 

Buna rağmen sıradan gibi görünen ajanlar içinde sezgileri ile öne çıkar. Mihail’in 

konuşmalarından onun da darbeci olduğunu anlayıp duruma müdahale eder ve 

FSB’yi bu konuda uyarır.  

Boris, sezgileri yanında insani özellikleri ile yani iyi niyeti, dürüstlüğü ve 

görevine bağlılığı ile diğer ajanlardan ayrılır. Romanın sonunda tüm bu iyi 

özellikleri nedeniyle mutlu sona kavuşur: Tamara’nın aşkını kazanır. Böylece 

casusların savaşında iyi tarafta olanlar ödüllendirilmiş olur. Çok eski masallardan 

beri tekrarlanan formül burada da karşımıza çıkar. Viladimir Propp’un daha önceki 

bölümlerde değindiğimiz araştırmasında olduğu gibi halk masallarında, iyi olanlar, 

başlarından ne tür felaket geçerse geçsin, sonunda sevdiklerine ve mutluluğa 

kavuşurlar. Casus romanlarında da her tür tehlikeyi atlatan kahramanımız sonunda 

âşık olduğu kadına kavuşarak mutluluğu yakalar. Osman Aysu, Tamara’nın 

Gözyaşları’nda bu formülü tekrarlamıştır.  

Yazar, Mihail’in darbeciler tarafından gözden uzak durmasını sağlamak için 

İstanbul’a gönderilmesinden faydalanarak bu olayların içine MİT’i de katar. Ayrıca 

Mihail, MİT’in evlerinden birinde kalırken, kendini MİT ajanı olarak tanıtan bir 

CIA ajanı oraya gelir. Bu ajan aracılığıyla da CIA romana dâhil edilir. Ancak CIA 

ajanı, Mihail’den bir takım bilgiler aldıktan sonra romandan çıkar. Yazar bu türden 

olaylar aracılığıyla farklı istihbarat servislerini romana katarak gerilimi arttırmaya 

çalışır. Böylece olaylar sadece Rusya’da cereyan eden ve FSB içerisinde halledilen 
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meseleler olmaktan çıkar ve ajanların bilgi edinmek için birçok tehlikeye atıldıkları 

maceralara dönüşür.   

Osman Aysu’nun Lenin’in Mangası ve Tamara’nın Gözyaşları adlı 

romanları Doğu Bloku’nun yıkılışının ardından gerçekleşen olayların 

klişeleştirilmesine dayanmaktadır. Her iki roman da eski yönetim taraftarlarının 

darbe ile tekrar iktidarı ele geçirmesi isteğini dile getirmektedir. Bu klişede, 

Sovyetler Birliği’ni yeniden canlandırmak isteyen ancak bunu demokrasi yoluyla 

yapamayacaklarını bilen eski yönetim taraftarları, çeşitli komplolarla yeni sistemi 

yok etmeye çalışırlar. Batı’da da bu konuda çok sayıda roman yazılmış ve film 

çekilmiştir. Osman Aysu’nun da kullandığı bu klişe aynı zamanda Batı tipi 

demokrasinin faziletlerini öne çıkararak ideolojik bir duruş ortaya koymaktadır. 

Casus romanları, doğaları gereği, ideolojiden kaçamamaktadır. “Casus kurguları 

zorunlu olarak romanda ideolojiyi öne çıkarırlar.”361 Soğuk Savaş döneminde 

yerleşen ideolojik yaklaşım son dönem eserlerinde devam etmektedir. Bu bakışa 

göre Batı tipi demokrasiye karşı çıkan herkes insanlık için potansiyel bir tehlikedir. 

Aynı kişiler her zaman “kötü” taraftadır. Sonuçta Batılı ya da Batı ile işbirliği yapan 

ajanlar bu tehlikeleri yok etmekle görevlidir. Osman Aysu’nun her iki romanında da 

“kötüler” Batı tipi yaşam tarzını savunan kişilerce yok edilir. Osman Aysu bu 

bakımdan casus romanlarının dünya çapında hakim olan formüllerini tekrarlamıştır.  

Halil Kanargı’nın yazdığı Akreple Dans: Boran Türkoğlu’nun Maceraları362 

adlı eseri de Orta Doğu bağlantılı casusluk ve terörist faaliyetleri ele alır. Yazar bu 

eserinde casus romanlarımızda işlenmeyen bir meseleye, İran’la yaşanan gerilimlere 

yer verir.  

Akreple Dans Ankara’da üniversite öğrencisi olan Abdülkadir’in kaçırılarak 

İran’a götürülmesi ve işkenceli bir sorguya alınması ile başlar. İran istihbaratının 

Türkiye masası şefi Hüseyin Kabela’nın gözetiminde yapılan sorgunun amacı 

İzmir’de yaşayan ve Halkın Mücahitleri için çalışan Sarman Behleri adlı kadının 

bağlantılarını öğrenmektir. Abdülkadir bildiklerini anlattıktan sonra Türkiye’ye geri 

getirilir ve İran için çalışan öğrencilerin kontrolüne verilir.  

                                                 
361 Brian Baker, Masculinity in Fiction and Film: Representig Men in Popular Genres, 1945- 

2000, Londra ve New York, Continuum Internatinal Publishing Group, 2006, s. 39. 
362 Halil Kanargı, Akreple Dans: Boran Türkoğlu’nun Maceraları, İstanbul, Bilge Karınca Yay.,  

2005. 
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Hüseyin Kabela, Türkiye’de yapılacak olan bir turizm konferasına 

saldırmayı planlamaktadır. Bu iş için Samet Ubeydi görevlendirilir. Ubeydi, İzmir’e 

gelince MOSSAD durumu MİT’e bildirir. MİT de Akrep lakaplı Boran Türkoğlu 

adlı yetenekli ajanı bu işe verir. MİT takibe başlar. İranlı ajanların olduğu eve 

baskın yapılır ancak Ubeydi kurtulur. Daha sonra Ubeydi ve Abadal Semeri adlı 

ajanların Ankara’ya gittiği ve Abdülkadir’in tutulduğu eve yerleştikleri öğrenilir. 

Akrep ve diğer MİT ajanlarının baskınında Abadal Semeri ölür ancak Ubeydi yine 

kurtulur. En sonunda Ubeydi sıradan bir kadın olduğunu sandığı MOSSAD ajanının 

evine sığınır. Akrep’in baskını sırasında Ubeydi, kadını öldürür ancak Akrep de 

sonunda onu ölü ele geçirir.   

Akreple Dans romanı yukarıda da belirtildiği gibi İran ajanlarına yer verilen 

ilk casus romanıdır. Eserde İran ajanları kan dökücü ve işkenceci biçimde 

canlandırılmıştır. Romanın daha ilk sahnelerinde İran ajanlarının Abdülkadir’e 

yaptığı işkence onların imajını belirleyen bir gelişme olur. Dolayısıyla burada 

düşman İran’dır. MOSSAD ajanları ise İsrailli bakanın da öldürüleceğini 

öğrendikleri için operasyonlara dâhil olurlar. MOSSAD ajanları ilk başta MİT’e 

yardımcı olmazlar ancak MİT’in İzmir sorumlusu Albay Doğaner’in kesin uyarıları 

sonucunda bilgi paylaşmaya razı olurlar. Bu olanlar istihbarat dünyasında dostluk 

kavramının olmadığını göstermek açısından önemlidir.  

Ernest Mandel, casus romanlarının, dedektif romanlarının alt türü olduğunu 

belirtir ve ardından ikisi arasındaki farklara değinir. “Casus romanında klasik 

dedektifteki zekâ, enerji ve irade gücü ikincil, hatta önemsiz hale gelmiştir. Süper 

casus artık büyük teknik kaynaklar, daha büyük bir formluluk, üstün bir örgüt ve 

daha işlek bir zekâ ile kazanabilir.”363 Akreple Dans romanının en önemli kişisi olan 

Boran Türkoğlu da bu özelliklere sahiptir. Romanda, teknoloji, casusluk 

faaliyetlerinde yoğun biçimde kullanılmaktadır. Diğer casus romanlarında insan 

unsuru öne çıkarken bu eserde gelişmiş aygıtlar önemli görevlerde ajanlara yardımcı 

olur. MOSSAD’ın ilk başlarda bilgi paylaşmaması nedeniyle MİT, İzmir’deki 

ajanların yerini tespit edemez. Ancak Boran, MOSSAD ajanlarının helikopter 

kiraladığını öğrenince kendisi de bir helikoptere binerek aynı rotayı izler ve bir 

sokaktan şüphelenir. Daha sonrasında aynı sokağa dair sinyal taraması yapıldığında 

                                                 
363

 Ernest Mandel, Hoş Cinayet: Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi, Çev: N. Saraçoğlu,  
İstanbul, Yazın, Yay., 1996, bs. 2, s. 107-108. 
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MOSSAD’ın bir evi dinlediği anlaşılır. Bundan sonra MİT, MOSSAD’ın takip 

sinyallerine sızarak aynı bilgileri elde eder ve operasyon yapar.  

Romanda ajanların kullandığı bazı teknolojik aygıtlar ise günlük hayatta 

örneğine rastlanmayan türdendir. Yüzbaşı Mustafa takipten döndükten sonra 

gördüklerini MİT ofisindeki bir mikrofona anlatır. Mikrofona söyledikleri aynı anda 

bir yazıcıdan basılı olarak çıkar. Yüzbaşı Mustafa bunları imzalayıp üstlerine teslim 

eder.  

Boran Türkoğlu, ülkesi için her tür tehlikeye atılabilecek genç ve idealist bir 

ajandır. Daha önce askerdeyken, Kuzey Irak’a geçerek bir operasyonda yakalanıp 

rehin tutulan Albay Nedim Doğaner’i tek başına kurtarmıştır. Bu anlamda gözü kara 

bir gençtir ve zekidir. Ayrıca çok gelişmiş teknik imkânları olan bir birim tarafından 

desteklenmektedir. Akrep, gençlik yıllarında Kung Fu öğrenmiştir, ayrıca yanında 

sürekli olarak Ninja yıldızı taşımaktadır. Zorda kaldığı durumlarda bu yıldızları 

fırlatarak düşmanlarını saf dışı eder. Akrep’in tecrübesizliği karşılaştığı olaylarda 

takındığı tavırla kendini gösterir. Örneğin İranlı ajanların bulunduğu eve baskın 

yapıldığında Ubeydi son anda yaşlı bir kadını rehin alır ve öldürür. Akrep, Ubeydi 

kaçtıktan sonra ölü kadına bakarak şunları söyler: “Ey Türk Anası, Allah şahidim 

olsun, senin kanını yerde bırakmayacağım. Yemin ediyorum. Allahım bu kulundan 

rahmetini esirgeme.”364 Tecrübeli bir ajan bu durumda sadece üzülmekle 

yetinecekken Akrep gençliğinin heyecanını dile getirmiştir. Ayrıca aynı sözlerde 

tecrübeli bir ajanın iş ciddiyeti değil düşmana olan bireysel kin ön plana 

çıkmaktadır.   

Boran Türkoğlu’nun maceraları Hedef Ağca: Papa’nın Ayak İzleri365 adlı 

romanda da devam eder. Roman M. Ali Ağca’nın yıllar önce Papa’ya düzenlediği 

suikastin günümüze yansımalarını anlatmaktadır.  

Mehmet Ali Ağca, Türkiye’ye getirilmiş ve hapse atılmıştır. Yakın bir 

zamanda serbest bırakılacaktır. Bunu duyan Kardinal Carlo Tardeli, Ağca’nın 

öldürülmesi için Vatikan’a bağlı olan Tapınak Şövalyeleri’nden Kızıl Haç timini 

harekete geçirir. Amacı Ağca’nın arkasındaki gücün yani kendilerinin deşifre 

olmasını engellemektir. Ayrıca KGB, Ruscana İliç adlı bir kadını, Bulgar gizli 

                                                 
364 Halil Kanargı, Akreple Dans: Boran Türkoğlu’nun Maceraları, İstanbul, Bilge Karınca Yay.,  

2005, s. 153.  
365 Halil Kanargı, Hedef Ağca: Papa’nın Ayak İzleri, İstanbul, bilge Karınca Yay., 2006. 
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servisi de Todi Marov adlı bir suikastçiyi Ağca’yı öldürmek üzere İstanbul’a 

gönderir.  

Bu gelişmeler sırasında İtalya’da olan Akrep, “Kızıl Haç timinin isimlerini 

öğrenir. Bu sırada birkaç defa ölümden döner ancak düşmanlarını alt etmeyi başarır. 

Ağca hapisten çıkar. Kızıl Haç timi ona bombalı saldırı planlar ancak 

bombayı patlatacak tim üyesi bir MİT ajanı tarafından vurulur. Bomba geç 

patlatıldığı için Ağca kurtulur. Ayrıca diğer kiralık katiller de ölü ve yaralı olarak 

ele geçer. Geriye sadece Kızıl Haç timi kalır. Tim, bu sefer silahlı bir araçla 

Ağca’nın konvoyunun peşine düşer, çatışma çıktığında çok sayıda polis ölür, Ağca 

ise kurtulur. Akrep, araştırmaları sonucu timin Türkiye’den kaçacağı limanı öğrenip 

baskın düzenlerler. Timin bir üyesi ölür diğer ikisi yakalanır. Romanın sonunda 

Kardinal Carlo Tardeli de intihar etmiş olarak bulunur.  

Hedef Ağca’da Akrep, suikastin arkasındaki isimleri bularak ve son 

operasyonu yaparak büyük bir başarı sağlar. Yine ileri teknoloji ürünü aygıtlar 

kullanmasıyla ve dövüş yeteneğiyle dikkat çeker. Carlo Tardeli için çalışan Marlon 

Malini’nin eski bir rahibeye tecavüzünü önledikten sonra kaçırılır. Bu sırada dört 

kişiyle kavga eder ve hepsini yenerek ellerinden kurtulur.  

Akrep’in çeşitli başarılarına rağmen Hedef Ağca’nın en önemli özelliği diğer 

romanlarda rastlanmayan çok hareketli takip sahneleridir. Romanın özellikle son 

kısımlarında Kızıl Haç timinin Ağca’nın içerisinde bulunduğu konvoyu takip 

etmeleri ve saldırmaları okuyucuya bir macera filmi seyrettiği izlenimini 

vermektedir.  

 

“Daha sözünü bitirmeden uçaksavar ateş kusmaya başlamıştı bile. Hans Damler’in 

iri elleri arasında kayboluyordu uçaksavarın tutma kolu. En arkadaki koruma aracı 

üç saniye dayanamadı. Benzin deposuna gelen mermiyle bomba gibi patlayarak 

yerden havaya yükseldi. Yere düşmeden ölüm kusan lüks BMW altından geçmişti. 

İkinci koruma aracı da aynı şekilde infilak etti. Bu arada çevre yolu cehenneme 

döndü. Yaşadıkları panik yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler 

zincirleme kazaya sebep olmuştu. Ağca’yı taşıyan üç siyah son model arabanın 

peşinden ölüm kusan BMW geliyordu.”366  

 

                                                 
366 A. g. e., s. 179-180.  
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Okuyucunun zihni son yıllarda sayısı giderek artan macera filmlerinden 

sahnelerle doludur. Yazar, okuyucunun aşina olduğu ve seyretmekten zevk aldığı bu 

sahneleri hatırlatarak aynı zevkin okumakta olduğu eserden de edinilebileceğini 

gösterir.   

Ortaya konmuş olan eser, çok geniş kitleler tarafından tüketilen macera 

romanları ve filmleri ile aynı düzlemdedir. Burada olayların nedenleri anlamını 

yitirmiş ve takip sahnesindeki patlamalar, çatışmalar öne çıkmıştır. “Hareketli 

maceralarda önemli olan adrenalin akışını hızlandırmaktır. Sonuçta maceralar şiddet 

ve gerilim ihtiva ederler.”367 Artık okuyucu için önemli olan, takip sırasında 

gerçekleşen şiddetten zevk almaktır. Kendisi hiçbir zaman bu türden bir macerada 

yer alamayacak olan okuyucu güvenli hayatını riske atmadan, kolay yoldan heyecan 

elde eder. Macera romanlarının tüm dünyada başarı kazanmasının sırrı da buradadır. 

Çalışmamızın “Popüler Edebiyat” bölümünde Harry Berger’in sözleri aktarılmış ve 

insanın heyecan isteğinin güvenlik isteği ile beraber temel ihtiyaçlardan olduğu 

belirtilmişti368. İçerisinde cinayetlerin, günlük hayatta rastlanmayan 

kovalamacaların, gerilimlerin olduğu romanlar okuyucunun heyecan beklentisini 

karşılamaktadır. Okuyucu kendi hayatında belki hiçbir zaman Hedef Ağca’da 

okuduğu türden bir takip içerisinde olamayacaktır. Uçaksavar silahlarının 

ateşlendiği, helikopterlerin ve zırhlı araçların çatışmaya girdiği hareketli ve tehlikeli 

ortam okuyucunun aslında içerisinde bulunmak istemeyeceği bir yerdir. Ancak 

roman okurken bu tehlikeyi yaşamadan orada hissedilen heyecanı okuyucu da tadar. 

Gerçekte olayın içindeyken sadece ölüm kaygısı yaşayacak olan okuyucu, roman 

okurken bu kaygıdan uzak biçimde sadece heyecanı hisseder. Dış dünyanın kendisi 

için güvenilir olduğunun farkındadır. Bu rahatlık içinde okuyucu için sadece zevk 

unsuru öne çıkar. Macera romanları günlük hayatın güvenilir ama sıkıcı ortamına 

heyecan kattıkları için tüm dünyada başarı sağlayan eserlerdir.  

 

*** 

                                                 
367 Jennifer E. Kenning, How to be Your Own Script Doctor, New York, The Continuum  

International Publishing Group, 2006, s. 125.   
368 Harry Berger, Jr., Naïve Conciousness and Culture Change: An Essay in Historical  

Structuralism, Bulletin of the Midwest Modern Language Association, 6, no.1 (Spring, 
1973) s. 35'ten aktaran John G. Cawelti, Adventure, Mystery, and Romance: Formula 
Stories as Art and Popular Culture, Chicago and London, The University of Chicago 
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1980 sonrasında casus romanları bir tür olacak kadar gelişen eserlerdir. 

Yazılmış olan casus romanları incelendiğinde temel üç ana başlığa ayrıldıkları 

görülmektedir. Türkiye’ye yönelik tehditleri içeren casus romanları, türün 

özelliklerine uygun olarak, casusların ülke menfaatlerini korumak için yaptığı 

çalışmaları anlatmaktadır. Osman Aysu ve Bülent Ruscuklu’nun eserleri bu türün en 

iyi temsilcilerindendir. Popüler edebiyatın birçok türünde örnekler veren Osman 

Aysu’nun Odak Noktası adlı eseri görevden uzaklaştırılmış eski ajan klişesine 

dayanmaktadır. Ajan önemli bir görev için tekrar çağırıldığında kimsenin üstesinden 

gelemediği bir sorunu çözer. Bülent Ruscuklu ise MİT’te edindiği tecrübelerin 

eşliğinde eser veren, casus romanları türüne önemli katkılarda bulunan bir yazardır. 

Ruscuklu’nun yukarıda bahsedilen iki romanı da deneyimli bir casusun maceralarını 

anlatır. Türkiye ve Yunanistan arasında eskiden beri birçok sorun yaşanmıştır; ancak 

bunların edebiyata yeterince yansımadığı görülmektedir. Ruscuklu, Savaşın 

Eşiğinde adlı eserinde iki ülke arasında yumuşayan ilişkilere ve bunun neticesinde 

varılan işbirliğine değinerek diğer yazarlardan farklı bir eser vermiştir.  

Osman Aysu’nun Leopar’ın İzleri adlı eseri ise yabancı bir ülkede yapılan 

istihbarat faaliyetlerini konu almaktadır. İngiltere’de yapılacak bir suikasti 

engellemeye çalışan Türk casusun öyküsü, Orta Doğu ve terör ilişkisini de 

içermektedir.  

Casusların görev alanları dünyanın her yeri olabilmektedir. Ülkenin 

çıkarlarını tehdit eden her unsur nerede olursa olsun istihbarat ajanlarınca takibe 

alınmaktadır. Osman Aysu’nun Rusya’da yapılacak bir darbeyi konu alan eserleri 

casusluk faaliyetlerinin bu yönüne değinmektedir. Casus romanlarının genelinde 

olduğu gibi hareketli sahnelerin olduğu bu eserlerde, Aysu, sadece casusluk 

faaliyetlerini anlatmakla yetinmemiş, ayrıntılara girerek Rusya’daki yaşamı da 

anlatmıştır.  

Halil Kanargı’nın yazdığı ve Boran Türkoğlu adlı bir ajanın faaliyetlerini 

anlatan Akreple Dans adlı eseri de Orta Doğu ekseninde gelişen terörist faaliyetlere 

karşı mücadeleye değinmektedir. Bu defa düşman İran’lı istihbaratçılardır. Yazar, 

yerli casus romanlarında örneği olmayan bir süper ajan yaratarak bu türe önemli bir 

yenilik getirmiştir. Boran Türkoğlu adındaki bu süper ajanın faaliyetleri Hedef Ağca 

adlı eserde de devam eder. Boran Türkoğlu gerek kişisel yetenekleri gerek 

teknolojik destek sayesinde düşmanlarla hesaplaşır.  
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Türkiye, dünyadaki birçok casusluk faaliyetinin hedefi olmuştur. Ancak bu 

durum edebiyata geç yansımıştır. Buna rağmen casus romanları türünün hızlı 

biçimde geliştiği anlaşılmaktadır.  

 

I. Siyasal Kurgu Romanları 

Siyasal kurgu romanların kesin bir tanımı yoktur. Birçok araştırmacı konu 

hakkında farklı görüşler ileri sürmektedirler. Örneğin Tom Kemme siyasal kurguyu 

“Bir ülkede yürürlükte olan politik güce ve plot ile karakter aracılığıyla romana 

nüfuz eden politik hırslara, politik planlara, politik olaylara yoğunlaşan düzyazı 

çalışması”369 olarak tanımlamaktadır. Bu tanım siyasal kurgunun birçok unsuruna 

işaret etmekle birlikte bahsedilen türün alanını daraltmaktadır. Siyasal kurgu eserler, 

aşağıda da örnekleri görüleceği gibi, ülke sınırlarını aşan konular işleyebilirler. Kimi 

zaman siyasal kurgunun konusun tüm bir dünya da olabilir. Dolayısıyla siyasal 

kurguların, siyasetin doğrudan ya da dolaylı ilişkide olduğu, coğrafi ya da düşünsel 

her alanı kapsayabileceği söylenebilir.  

Siyasal kurguları diğer eserlerden ayıran en temel farklılık siyasal 

düşüncenin, siyasi çekişmelerin işlenmesidir. Ancak burada popüler edebiyatın bir 

alt türü olan siyasal kurgular ile kanonik siyasal romanların karıştırılmaması 

gerekmektedir. Kanonik eserler siyaseti de bir inceleme, üzerine felsefi düşünce 

geliştirme nesnesi yaparlar. Siyaset, kanonik eserlerde, bir eleştirel bakışı 

beraberinde getirir.  

Popüler siyasal kurgularda ise siyaset olduğu gibi kabul edilen, eleştiriye 

kapalı bir alandır. Okuyucuların siyasal kabulleri aynen korunur. Tam tersine bu 

kabuller desteklenerek, sahiplenilerek eserin piyasa başarısı sağlanmaya çalışılır. 

Popüler siyasal kurguların en önemli yanlarından biri hareketin ön plana çıkmasıdır. 

Bu sayede okuyucu heyecanlı, maceraların yoğun olduğu metnin içine çekilir ve 

siyasetin kendisi önemsizleşir. Önemli olan, okuyucunun, siyasal kimliği kendisine 

karşıt bile olsa, temel kahramanla özdeşleşmesi ve onun başarıları ile mutlu 

olmasıdır.     

Popüler edebiyatımızın 1980 öncesinde gelişimine bakıldığında siyasal 

kurgu romanların farklı bir başlıkla yoğun biçimde üretildiği ve tüketildiği 

görülmektedir. Bu dönemde popüler tarihi romanlar olarak bilinen siyasal kurguların 
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ortak özellikleri eski tarihi dönemleri anlatmalarıdır. Ayrıca bu romanlarda 

milliyetçi bir bakışla milli ve dini unsurların yoğun biçimde işlendiği görülmektedir.  

1980’li yıllarla beraber değişen toplumsal/kültürel ortam okuyucunun bu 

yöndeki ihtiyaçlarının da farklılaşmasına neden olmuştur. Teknolojinin her geçen 

gün yaygınlaştığı, bireysel ilişkilerin bile teknoloji aracılığıyla kurulmaya başladığı 

dönemde Türk korsanlarının ya da akıncılarının giriştiği maceralar yeni insana hitap 

edememiş ve yok olmaya yüz tutmuştur. Özellikle televizyonun yaygınlaşmasıyla 

Batı’dan gelen modern macera filmlerine duyulan hayranlık gün geçtikçe gelişmiş, 

popüler tarihi romanlardaki ideal tiplere duyulan ilginin azalmasına neden olmuştur.  

1980’li yıllardaki büyük kültürel farklılaşma ile birlikte okuyucu ve yazarın 

dünyaya bakışı da değişmiş edebiyatın yeni türde ürünler vermesi kaçınılmaz hale 

gelmiştir. Bu yeni kültürel ortamda yetişen genç nüfusun artması da edebiyattan 

beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Modern bir dünyada, gelişmiş 

bir teknolojik ortamda büyüyen nesillerin eskiye bakışları değişmiş, özenilen tarih 

yerine, yeni zamanı yakalama çabası öne çıkmıştır. Yeni nesiller kendi zamanlarının 

anlatıldığı romanlara daha çok ilgi göstermeye başlamıştır. Dolayısıyla popüler 

tarihi romanlardaki temel bakış açıları aynı kalsa da bunların yerini siyasal kurgu adı 

verilen türün aldığı görülmektedir. 

Temelde modern siyasal kurgular ile popüler tarihi romanlar birbirine 

benzemektedir. “İyi” olarak tanımlanan tarafın “kötü” olanları yenilgiye uğrattığı 

modern romanlar bu kurgusal yapı ile popüler tarihi romanlarla aynıdır. Ancak 

modern siyasal kurguların en önemli yönü sürekli yenilenebilme yeteneğidir. 

Mekânlar geçmişten bugüne ve dünyadan uzaya kadar genişleyebilirken, 

kahramanların kullandığı silahların kendileri bile okuyucu için cazibe kaynağı 

olabilmektedir. Popüler tarihi romanlarda ise kahramanın yaşadığı çevre ve hatta 

düşmanları bile neredeyse hep aynıdır. Türk akıncısı, Bizans ya da Venedik 

askerlerine karşı savaşmakta ve onları yenilgiye uğratmaktadır. Popüler tarihi 

romanlar sürekli olarak kendini tekrar etmiş ve hep “eski” olana özlemi dile 

getirmişlerdir. Bu nedenlerle popüler tarihi romanlar 1980’li yıllarda giderek daha 

az sayıda yazılmaya başlamıştır.    

Siyasal kurgular, popüler tarihi romanların günümüz koşullarına uyum 

sağlamış halidirler. Siyasal kurgular da tıpkı popüler tarihi romanlar gibi çoğunlukla 

milliyetçi bir bakış açısını ihtiva etmektedir. Aşağıda ayrıntılı biçimde anlatılacağı 

gibi farklı alt başlıklara ayrılabilen siyasal kurgular, konu açısından çok geniş bir 
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alanda yazılabilmektedir. İçlerinde milliyetçiliğin görülmediği siyasal kurgular da 

mevcuttur. Ancak yazılan eserlerin büyük kısmının milliyetçiliği merkeze aldığı 

gözlemlenebilmektedir. Yeni dönemin siyasal kurguları okuyucunun tanıdığı bir 

dünyada geçmekte, zamanımızın silahları, politikası, dünya dengeleri yer 

almaktadır. Yeni nesillerin, temelde ticari bir meta olan popüler edebiyat ürünlerini 

alması için bu tanıdık ortam kullanılmaktadır. Modern zamanlarda geçen bir siyasal 

kurgunun, eski zamanların popüler tarihi romanından daha çok ilgi çekmesinin 

nedeni budur. Okuyucunun bu yöndeki beklentisinin en iyi örneği Metal Fırtına’dır.  

Metal Fırtına adlı siyasal kurgu roman 2005 yılında yayımlanmasından sonra satış 

anlamında büyük bir başarı yakalamıştır. Kısa bir zamanda bütün zamanların en çok 

satılan romanlarından biri olan Metal Fırtına’nın başarısının temel nedenlerinden 

biri de modern zamanda geçen bir kahramanlık öyküsü olmasıdır. Bu romanda 

okuyucunun bizzat yaşadığı dünyanın işlenmesi romanın başarısını etkileyen temel 

nedenlerdendir. Metal Fırtına’nın gördüğü ilgiden hemen sonra da benzer romanlar 

art arda yazılmaya başlanmıştır.  

Siyasal kurgu romanları her türden devlet, siyasal örgüt, dini cemaat, mafya 

yapılanması ve gizli teşkilatları konu alabilmektedir. Dolayısıyla siyasal kurguların 

çok geniş bir alana yayılabildiği görülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda mümkün 

olduğu kadar kapsayıcı başlıklar kullanılmıştır.  

1980 sonrasında yazılan siyasal kurgu romanları çoğunlukla macera (thriller) 

ağırlıklıdır. Bu nedenle hareket ön plandadır. Kimi siyasal, dini mesajlar verseler de 

hepsinin hızlı biçimde gelişen olayları anlattığı, bu olayların yorumuna değinmediği 

görülür. Siyasal kurgu romanların konuları dışında, karakterlerin şekillendirilmesi, 

iyi ve kötünün belirlenmesi, romanın sonlandırılması gibi başlıklarda birçok 

benzerlikleri vardır. Bu bölümde romanlarda ortak olan klişeler birer kez 

anlatılacak, aynı klişe farklı bir romanda ortaya çıktığında değinilmeyerek o 

romanın kendine has olan, siyasal kurguya yenilik getiren özellikleri üzerinde 

durulacaktır.  

1. Dış Düşman Tehlikesini Konu Alan Siyasal Kurgular 

Yakın dönem siyasal kurguları incelendiğinde dış düşmanların Türkiye’ye 

saldırısının sıklıkla işlenen konulardan biri olduğu görülmektedir. Dış düşmanların 

saldırmalarının nedeni genellikle ülke kaynaklarını yağmalama amacıdır. Bu 

romanlarda Türkiye’nin sahip olduğu madenler ve bunların enerji potansiyeli geniş 
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biçimde anlatılmakta ve yabancıların bu kaynakları ele geçirme çabaları 

işlenmektedir. Ayrıca Orta Doğu ve Avrupa merkezli bölgesel politikalar da dış 

düşmanların harekete geçmesini sağlayan unsurlardır. 

Can Giray’ın yazdığı Bor Büyüsü370 adından da anlaşılacağı gibi 

Türkiye’deki bor madenlerinin büyüsüne kapılan yabancıların ülke içindeki 

faaliyetlerini anlatmaktadır. 2008 yılında ABD’li bilim adamlarının Borax reaktörü 

üretmesi ve bu cihaz için bor madenine ihtiyaç duyulması ile birlikte gözler 

Türkiye’ye çevrilir. USEN adlı ABD merkezli bir şirket su aramak bahanesiyle 

Bigadiç’te şantiye kurup bor madeni aramaya başlar. Türkiye’de ise Batukan adlı bir 

yüzbaşı şantiyede çalışan bir mühendisin raporuna dayanarak Genelkurmay’ı bu 

konuda uyarır. Sonuçta kendisi konuyu takip etmekle görevlendirilir. Su adındaki 

bir USEN çalışanı Türk kızı ise bu şirketin petrol işlerinden çekilip bor madenine 

yöneldiği bilgisini edinerek Bigadiç’e gider. Ancak Bigadiç’te şirketin silahlı 

adamları tarafından arkadaşıyla birlikte yakalanır. Batukan ve subay arkadaşı Serdar 

tesadüfen bu olayı görür ve onları kurtarır. Bu sıralarda ülkede hükümet değişmiş ve 

yeni başbakan bu kaynakların yabancılardan korunması kararını almıştır. Hükümet 

bor madenlerini kamulaştırır. ABD’de ise USEN adlı şirket bu faaliyetlerinden 

dolayı devletin denetimi altına alınır.   

1980 sonrası siyasal kurgu romanlarda sıkça karşılaşıldığı gibi burada da 

Türkiye’nin doğal kaynakları öne çıkarılır. Doğal kaynak açısından Türkiye 

çevresindeki birçok ülkeden daha zengindir. Bu nedenle yabancı güçlerin sürekli 

olarak üzerinde oyunlar oynadığı, ele geçirmeye ya da politik, ekonomik anlamda 

pasifleştirmeye çalıştığı bir ülkedir. Doğal kaynak zengini Türkiye’nin hedef ülke 

olması da sıkça tekrarlanan bir klişe olarak romanlarda yer alır.   

Romanda Türkiye’yi tehdit eden güç USEN adlı bir Amerikan enerji 

şirketidir. Uluslarası şirketlerin kazandıkları gücün boyutlarını da gösterecek şekilde 

USEN bir devlet gibi hareket edebilecek seviyeye gelmiştir. Faaliyetlerini yaparken 

ABD hükümeti içindeki destekçilerini ve Türkiye’de rüşvet dağıtarak edindiği 

kişileri kullanır. Türkiye sadece devletlerin değil bu tür güç odaklarının da 

hedefindedir. Bu tür şirketler, dünyanın farklı bölgelerinde olduğu gibi, amaçlarına 

ulaşmak için her türlü kirli işi yapabilmektedir. USEN daha önce Arjantin, Slovenya 

gibi ülkelerde de benzeri yöntemleri kullanmıştır. Şirket, silahlı gruplar oluşturmuş 

                                                 
370 Can Giray, Bor Büyüsü, İstanbul, Kelebek Yayınevi, 2003. 
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hem Türkiye’de hem ABD’de terör estirmektedir. ABD’deki bilim adamlarından 

biri gizli projeyi basına duyurmak isteyince öldürülmüş, bir grup profesör ise 

saklanmaya başlamıştır. Türkiye’de ise Dr. Hawk şirketin kirli işlerine bulaşmak 

istemediği için öldürülmüştür. Ayrıca şirket Bigadiç’teki şantiye alanını adeta bir 

askeri kışlaya çevirmiş ve askerlerin bile zor kullanarak içeri girmesine neden 

olmuştur.  

Bor Büyüsü’nde en çok üzerinde durulan nokta şimdiye kadarki 

hükümetlerin yeraltı zenginlikleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermemesidir. 

Politikacıların kirli siyasetleri birçok Batılı siyasal kurguda olduğu gibi bu romanda 

da sık sık gündeme gelir. Buna karşılık askerin idealistliği ön plandadır. Batukan, 

Genelkurmay temsilcisi olarak katıldığı toplantılarda politikacılar hakkında sürekli 

olumsuz düşüncelere sahiptir. 

 

“Batukan politikadan da politikacılardan da nefret ediyordu, fakat bu tür toplantılara 

sıklıkla katılmak zorunda kalıyordu. 

 …  

Ülkenin durumu uzun zamandır iyi olmadığı gibi, son yıllarda daha da kötüleşmişti. 

Sürekli olarak, ekonomik kriz, sosyal kirlenme, rüşvet, skandal gibi zevksiz 

haberler yer almaktaydı, ülke gündeminde. Bunun karşılığında politikacılar kıllarını 

bile kıpırdatmadan kendi koltuklarının kavgasına dalmışlardı. Zor koşullarda 

yaşayan halk “sosyal patlama” sinyalleri vermeye başlamıştı.”371 

 

Modern siyasal kurguların en çok tekrarladıkları klişe, politikanın 

kirlenmişliğidir. Bu klişeye göre politikacılar, sürekli olarak alacakları rüşveti 

düşünürler, iş yapmaktan çok yapar gibi görünmeyi tercih ederler. Toplumu değil 

kendi istikballerini düşünürler. Politikacıların bu şekilde kötülenmesi üniformalı 

güçlerin temize çıkması anlamına gelmektedir. Toplumdaki kötülüklerin tek 

sorumlusu politikacılardır. Onlara bağlı çalışmak zorunda olan üniformalılar ise her 

zaman görevlerini en iyi şekilde yapmayı düşünürler. Bor Büyüsü’nde de “devlet 

yıllar önce bor madenini stratejik madenler listesinden çıkarmış olmasına rağmen, 

Genel Kurmay halen bu maddenin stratejik olarak değerlendirilmesini372” 

savunmaktadır. Ancak politikacılarla olmadığı gibi onlarsız da olmaz. Romanda 

                                                 
371 A. g. e., s. 24, 62.  
372 A. g. e., s. 24. 
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askerlerin ülke kaynakları konusundaki duyarlılıkları sorunları çözmez çünkü 

demokratik bir ülke olan Türkiye politikacılar tarafından yönetilmektedir. 

Askerlerin duyarlılığı zaman içinde yazarın bir temennisi olarak siyasilere de geçer. 

Yeni kurulan Çağdaş Türkiye Partisi’nin lideri Eren Onur bor madenlerinin 

özelleştirilmesine karşı çıkar ve kamulaştırma kararı alır. Böylece Türkiye sonunda 

askerler gibi idealist bir parti tarafından yönetilmeye başlar.  

Bor Büyüsü siyasal kurgu odaklı bir macera romanıdır. Bu tür siyasal 

kurguların etkileyiciliğini arttırmak için hareket unsuruna geniş yer verildiği göze 

çarpmaktadır. Burada da bir yandan ABD’deki bilim adamlarının peşlerindeki 

silahlı kişilerden kaçması anlatılırken, buna paralel olarak Türkiye’deki Bigadiç 

operasyonunun gelişimi okuyucunun önüne serilir. Okuyucu bu yolla her iki 

ülkedeki kaçış ve baskın sahnelerine tanık olur. Kısa bölümlerle aktarılan bu anlatım 

sayesinde romandaki hız eksilmeden ve olaylar okuyucuya unutturulmadan devam 

eder.   

Yüksek hızın ve heyecanın hâkim olduğu bu tür maceraların sonunda hiç 

hesapta olmayan bir aşk ortaya çıkar. Tüm olayları beraber yaşayan kadın ve erkek 

kahramanlar sonunda birbirlerine âşık olurlar. Bor Büyüsü’nde Batukan, Su’nun 

kaçırılmasına şahit olmuştur. Bu olay nedeniyle şantiyeye girmiş ve onları 

kurtarmıştır. Romanın sonunda Batukan’ın fedakârlığı ve Su’nun ülkesi için giriştiği 

gözü pek çabalar ödüllendirilir ve ikilinin aşkı başlar.  

Siyasal kurgu odaklı macera romanlarının en vazgeçilmez yanı ise 

kötülüklerin cezalandırılmasıdır. Bor Büyüsü’nde USEN başkanı olan Berg ve ABD 

başkan yardımcısı Blake, Kutsal Armada adlı bir tarikata üyedirler. Bu tarikatın 

güçlenmesini ve dünya hâkimiyetini sağlayacak olan bor madeni operasyonu 

başarısızlıkla sonuçlanınca bu ikili sorumlu tutulur. Berg ve Blake tarikatın katilleri 

tarafından ölümle cezalandırılırken, onların Türkiye’deki kirli işlerini yapan İranlı 

Kadir ve adamları bordo bereli askerler tarafından çatışmada öldürülür. Böylece 

Türkiye’ye kasteden düşmanlar cezalandırılmış olur.  

2005 yılında piyasaya çıkan ve Orkun Uçar, Burak Turna ikilisinin yazdığı 

Metal Fırtına: ABD’nin Türkiye’yi İşgali373 siyasal kurgular içerisinde piyasa 

başarısı en büyük olan kitaptır. Roman, ABD’nin Türkiye’yi işgalini anlatmakta, bu 

                                                 
373 Orkun Uçar - Burak Turna, Metal Fırtına: ABD’nin Türkiye’yi İşgali, İstanbul, Timaş  

Yayınları, 2005, bs.4. 
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yanıyla alışık olunmayan, geleneksel politikalar açısından şaşırtıcı ve bu tür bir 

savaşın sonuçları düşünüldüğünde dehşet verici bir konuyu işlemektedir. Metal 

Fırtına’nın çok okunmasının temel nedeni sahip olduğu bu özelliklerdir. İşlenen 

konunun yeni ve çarpıcı oluşu okuyucunun ilgisini çekmiştir. Türkiye’nin hiç 

beklemediği bir kaynaktan, ABD’den gelecek bir saldırının düşüncesi bile şiddetli 

bir etki yaratmıştır.  

Metal Fırtına Kuzey Irak’taki Türk askerlerine ABD’lilerin saldırısı ile 

başlar. Bu saldırıya Türk askerlerinin karşılık vermesiyle iki taraftan çok sayıda 

asker ölür. ABD, Metal Fırtına adlı operasyonla Türkiye’ye saldırır. Saldırının en 

büyük destekçilerinden biri Türkiye’deki bor madenlerini ele geçirmek isteyen 

Adrian III. Lynam’dır.  

Bu saldırı, Fransa’da gizli vurucu güç olarak yaşayan Gökhan Birdağ’ın 

yazdığı raporda yer almaktadır. Gökhan’ın analizine göre ABD, Türkiye’deki bor ve 

toryum madenlerinin peşindedir. Ayrıca Anadolu’yu Hıristiyanlaştırmak isteyen 

Vatikan da operasyona gizlice destek vermektedir.   

ABD’nin Türkiye topraklarına saldırısı başlar. İstanbul ve Ankara başta 

olmak üzere birçok şehir bombalanır. Türk asker ve polisleri sivil halkın da yardımı 

ile direnişe başlar. ABD askerlerinin Ankara ve İstanbul’a gelmesiyle birlikte sokak 

savaşları başlar. Bu sırada ABD’de olan Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tutuklanır. 

Gökhan ise mafyacılardan aldığı iki nükleer bombadan birini Washington’da 

patlatır. Diğer bomba ise FBI tarafından ele geçirilir.  

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, AB ülkelerine ve Rusya’ya, ABD’nin bu 

madenlere tek başına sahip olmasının tehlikelerini anlatınca ABD’ye yönelik 

uluslararası baskı artar. Rumsfeld ve Rice başkanı istifa ettirir. Rumsfeld başkan 

olur ve savaşı sona erdirir. Gökhan ise ABD’de Adrian III. Lynam’ı kaçırarak 

işkenceye başlar ve Lynam ölmek üzereyken roman sona erer.  

Metal Fırtına’da düşman, bir süper güç olan ABD’dir. Savaşın nedeni ise 

Bor Büyüsü’nde olduğu gibi Türkiye’deki madenlerdir. ABD petrolün azalmasından 

kaygılanarak gelecekteki enerji darboğazından sıyrılmanın yollarını aramış, bor ve 

toryum madenlerini kurtarıcı olarak görmüştür. Roman, Türkiye’deki yer altı 

zenginliklerinin kıskanılacak, hatta uğruna savaşılacak değerde olduğu fikrine 

dayanmaktadır.  

ABD’nin süper güç olması, Türkiye’nin de askeri birikimi ve nüfus avantajı 

işgal halinde gerçekleşecek savaşın şiddetini göstermektedir. Romanda bu durum, 
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Kuzey Irak’ta 15 tonluk bombalarla yok edilen Türk tugayı ile başlayıp İstanbul’da 

İstiklal Caddesi’nin ve Ankara’da hükümet binaları ve Anıtkabir’in bombalanması 

ile derinleştirilerek anlatılır. Metal Fırtına’nın kendinden önceki tüm siyasal 

kurgulardan farklılaşması da bu sahnelerin anlatımıyla belirginleşir. Özellikle 

popüler tarihi romanlarda Türk askerinin kahramanlığı vurgulu biçimde anlatılırken, 

Metal Fırtına’da bu konu yarı belgesel bir dille yazılmıştır. Kuzey Irak’ta birçok 

askerin öldüğü sahne şöyle aktarılır: 

 

“Bombanın düştüğü yerin çevresindeki siperlerde bulunan Türk Deniz Piyadeleri 

ortaya çıkan alev yumağının içinde ses bile çıkaramadan sonsuzluğa doğru kanat 

açtı. Patlamanın basınç etkisi dışında kalan bölgedeki askerlerin çoğu bombanın 

saçtığı parçacıklar nedeniyle şehit oldu ya da ağır yaralandı. Patlama bölgesindeki 

siperlerin tamamı çökmüştü. Metrelerce genişliğindeki krater, siperlerle ve 

askerlerin cesetleri ile bütünleşmişti.”374 

 

Alıntılanan bölümde ve romanın genelinde askerlerin ölümü duygulara çok 

az yer veren bir dille anlatılır. Ölen askerlerin kahramanlığı vurgulanmaz ve sadece 

göstermekle yetinilir. Popüler tarihi romanlarda ise bu tür bir sahnenin dini ve milli 

anlamının vurgulanması gelenek halini almıştır.  

Metal Fırtına’da Türkiye ve ABD arasındaki topyekün bir savaşı anlatmanın 

yanında sıradan insanların savaşta yaşadıklarına da yer verilir. Emel adlı bir kadın 

akciğer kanseridir. Almanya’dan Türkiye’ye gelmiş ve tekstil sektöründe iş 

bulmuştur. İçişleri Bakanlığı’nın bombalandığını TV’den öğrenir. Almanya’dan 

arayan babası ülkeyi terk etmesini ister ancak Emel onu dinlemez. Ülkesini ve 

yaşadığı şehri terk etmez. Kendini onlarla bütünleşmiş hisseder. İlerleyen sahnelerde 

ise Emel, Taksim meydanındaki bir gösteri sırasında atılan ABD füzesi sonucu 

ölecektir.  

 

Roman boyunca Emel’inki gibi pek çok tekil yaşam öyküleri okuyucunun 

karşısına çıkar. Barkın, Şahin Bey, Ersin gibi tipler aracılığıyla büyük bir savaşın 

yerel ve kişisel etkileri anlatılır. Böylece roman, kaotik bir savaş atmosferinden 

kurtulup güncel hayatı etkileyen, sıradan insanların çeşitli biçimde dâhil oldukları 

                                                 
374 A. g. e., s. 70.  
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bir süreci anlatmış olur. Ancak bu durum, bazı yazarların haklı olarak değindikleri 

gibi romanın kalitesini de düşürmektedir.  

 

“Kitapta derinlemesine çizilmiş tek bir karakter yok. Arada insan hikâyeleri olarak 

giren, Ankaralı Barkın, kahraman Şahin Bey, ölümcül kanser hastası ve direniş 

lideri Emel, ordusunun yok oluşuna engel olamayan İhsan Paşa hep tek boyutlu, 

eğreti tiplemeler. Tipler asla bir ruh ya da gerçeklik kazanamadan kağıt parçaları 

gibi tutuşup gidiyorlar. Çünkü kendilerine ait bir hikâyeleri, bir dünyaları yok; tuhaf 

da değiller, aşina da. Hiçbirini sevmeye, anlamaya ya da nefret etmeye fırsat 

bulamadığınız bu roman kişilikleri için, ne üzülmek mümkün oluyor ne de 

sevinmek. Karakterler olmayınca da maceranın tadı çıkmıyor, heyecanlı atmosfere 

kapılıp sürüklenmekten bile mahrum kalıyorsunuz. Bu yüzden Metal Fırtına her 

şeyden çok komplo teorilerine merak duyanların ilgisini çeken bir fikir olmakla 

kalıyor; roman olamıyor.”375 

 

Popüler romanların genelinde görülen karakter yokluğu burada da söz 

konusudur. Karakter yokluğu, popüler romanların çok satmasının nedenlerinden 

biridir. Kişilerin derinlikli çizilmemesi romandaki felsefi, psikolojik alt yapıyı 

zayıflatır ancak bu sayede daha çok okura ulaşılır. Popüler romanlar tüm dünyada 

her türden okuyucuyla buluşma şansı yakalar. Kanonik eserlerde ise çoğunlukla 

belirli bir kültürel alt yapı gerekmektedir. Dolayısıyla romanın ulaşabileceği 

insanların sayısı düşmektedir.   

Metal Fırtına’da sürekli yenilenen kişilikler aracılığıyla, bağımsızlık 

mücadelesinin sadece askerlerle değil, milletin tamamının katılımıyla sürdüğü 

anlatılmak istenir. Böylece okuyucunun dünyası da romana katılır. Okuyucu 

kendisine yabancı, askerlerin yürüttüğü bir savaşın romanını değil, kendisinin de 

dâhil olması muhtemel olan olaylar dizisini takip eder. Romandaki sıradan 

vatandaşlar aslında okuyucunun kendisini simgelemektedir.  

Savaştaki cephelerin ve sıradan insanların yanı sıra romanı sürükleyici hale 

getiren bir başka unsur Gökhan’ın başından geçen olaylardır. Gökhan küçük yaşta 

alınarak ülke savunması için kurulmuş olan ve gizli hareket eden Gri Takım 

adındaki, devlete bağlı bir yapılanmaya dâhil edilmiştir. Gri Takım üyeleri 

                                                 
375 Cem Erciyes, “Fırtınanın Alçak Basınç Alanı”, Radikal Gazetesi, 01.04.2005, Çevrimiçi:  

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=856771&Da
te=1.4.2005&CategoryID=40                Erişim Tarihi: 20 Aralık 2007 
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kendilerine verilen görevleri hiç sorgulamadan yerine getirmekte ve bu sırada 

gereken her türlü vahşeti de rahatlıkla yapabilmektedir. Bu nedenle Gökhan’a 

ABD’ye saldırı emri verilir. Gökhan, Meksika mafyasından nükleer başlık almak 

isterken rehin alınır ve birçok kişiyi öldürerek ellerinden kaçar. Sonra da New 

York’ta nükleer silahı patlatır.  

Gökhan, bir süper ajan gibi, gereken her ortamda savaşabilen, zekâsı ve 

savaş yeteneği ile dikkat çeken bir kişiliktir. Romanda ABD askerlerinin yaptığı 

zalimliğe karşılık verebilecek, okuyucunun bu konudaki ihtirasını giderecek olan 

kişi Gökhan’dır. Nükleer silah kullanarak on binlerce kişiyi aynı anda öldürmesi 

okuyucunun beklediği intikamın alınması anlamına gelir. Ayrıca bu eylem bir grup 

gizli ajan tarafından değil, tek bir kişi yani Gökhan tarafından gerçekleştirilir. 

Romanın sürükleyiciliği sırasında temel kahraman ile özdeşleşen okuyucu, kendini 

Gökhan’ın yerine koyar. Kendisinin intikam isteği, bu konuda göz alabilecekleri, bu 

cesarete sahip olma hevesi Gökhan’da somutlaşmıştır.  

Bu olaydan sonra Gökhan’ın hedefindeki kişi olan Adrian III. Lynam aynı 

zamanda okurun da nefretinin hedefidir. Lynam da bu büyük işgalin arkasındaki 

insan olarak en büyük cezaları hak etmiştir. Okurun bu yöndeki beklentisi 

Gökhan’ın Lynam’a yaptığı işkence ile karşılık bulur. Gökhan, Lynam’ı, kolları ve 

bacakları dışarıda kalacak şekilde bir fıçının içine koyar. Günlerce yemek ve su 

verir ancak tuvalete götürmez. Lynam kendi pisliği içinde yavaşça ölürken roman 

biter. Okuyucunun intikam isteği yavaş bir ölümle karşılanmış olur.  

Roman, gerçek dünyada meydana gelebilecek büyük bir savaşı okuyucuyu 

da içine alarak işlemiştir. Savaş sırasında, gerçeğe uygun şekilde ülkede büyük bir 

yıkım olmuş ancak sonrasında okuyucunun beklentilerine paralel olarak ülke bu 

yıkımdan kurtulmuştur. Ayrıca okuyucunun intikam hisleri de tatmin edilmiştir. 

Tüm bu gelişmeler Metal Fırtına’nın başarılı bir siyasal kurgu olmasını sağlamıştır. 

Metal Fırtına: ABD’nin Türkiye’yi İşgali’nden sonra Orkun Uçar ve Burak 

Turna’nın yolları ayrılmış ve iki yazar da ilk romanın devamı niteliğinde olan iki 

ayrı eser kaleme almışlardır.  

Orkun Uçar’ın yazdığı Metal Fırtına II: Kayıp Naaş376 ilk romanın devamı 

niteliğindedir. İlk romanda ABD uçaklarının Anıtkabir’i bombalaması sonucu bina 

                                                 
376 Orkun Uçar, Metal Fırtına 2: Kayıp Naaş, İstanbul, Altın Kitaplar, 2005. 
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tamamen yıkılmış ve Atatürk’ün naaşı kaybolmuştur. Metal Fırtına II kaybolan 

naaşın aranmasını anlatmaktadır.  

Anıtkabir bombalanmadan hemen önce İsrailli komandolar, Ata’nın naşını 

alır ve Kurtköy’de genetik araştırmalar yapan bir şirketin laboratuarına götürülür. 

Amaç Atatürk’ün gen bilgilerini alarak onu klonlamak ve üretilen bu klonu Türklere 

karşı kullanmaktır. Olayda İsraillilere yardım eden Rıfat Pamuk yakalanır ve 

konuşturularak Ata’nın naaşının yeri öğrenilir. Operasyon yapılarak naaş kurtarılır 

ve Etnografya Müzesi’ne götürülür. Bu sırada ABD’de olan Gökhan, Lynam’ın 

ölmesini beklemektedir. Ancak Lynam’ın oğlu Alexander’ın tuttuğu dedektifler 

yerini belirleyince kurduğu tuzaklardaki bombaları patlatır ve hepsinin ölümüne 

neden olur. Gökhan Türkiye’ye geldiğinde İsrail’in, Golam Projesi adını verdiği bu 

çalışmayı sabote etmesi istenir. İsrail’e giderek Hazer Türklerinden Elijah ile 

buluşan Gökhan projenin merkezi olan Harman Enstitüsü’nü havaya uçurur. 

İsraillilerin ihanetine uğrayan Cengiz ise esir aldığı bir askeri işkencelerle 

robotlaştırıp İsrail’e götürür. Burada Ata’nın naaşının çalınması emrini veren Ariel 

Şaron’a suikast yaparlar ve Şaron ölür. Gökhan ise Alexander’in adamları tarafından 

yakalanır ancak peşindeki dedektifi öldürerek ellerinden kaçar. Alexander’ın Ermeni 

teröristleri kullanarak İstanbul Boğazı’na yapmak istediği saldırıyı önlemek için 

Türkiye’ye gelir. Boğaz’da ilerleyen bomba yüklü bir tankere operasyon yaparak 

teröristleri öldürür.  

Kayıp Naaş’ta Türk okurunun farklı biçimlerde duyarlı olduğu birçok isim 

bir arada kullanılır. Bunlar; Atatürk, İsrail, Şaron, MOSSAD, Yahudi, Sabetaycı, 

Vatikan ve Ermeni isimleridir.      

Ortalama bir Türk okuru için İsrail her zaman gizli biçimde Türkiye’ye karşı 

çalışan bir devlettir. Kamuoyunda İsrail’e karşı bir aleyhtarlık vardır. MOSSAD 

etrafındaki efsanevi gizlilik kamuoyunun bu hislerini kuvvetlendirmektedir. Ariel 

Şaron yaptıkları ile İslam dünyasında sevilmeyen bir kişidir. Son dönemdeki 

Sabetaycılık tartışmaları da Yahudilere karşı bir aleyhtarlık oluşmasına katkıda 

bulunmuştur. Ermeni meselesi hem aydınlar hem de halk arasında büyük 

tartışmalara yol açmış ve gerilimlere neden olmuştur. Vatikan ise Hıristiyanlığın, 

İslam ve Türklük aleyhine faaliyetlerinin sembolü gibi görülmektedir. Dolayısıyla 

yazar tüm bu gerilim noktalarını, halkın duyarlılıklarını kullanarak okur kitlesini 

çekmeye ve genişletmeye çalışmıştır.  
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Romanda “Analiz, Strateji, İlerleme (ASİ) adlı bir düşünce kuruluşu, 

içlerinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, MİT müsteşarı, Genel Kurmay Başkanı gibi 

devletin önde gelen isimlerinin olduğu bir gruba brifing verir. Bu brifingde dünya 

dengeleri ve Türkiye konu edilir. Konuşmacı, ilerleyen kısımlarda sözü Papa 

Ratzinger’e getirir:  

 

 “Bakın, bu adam Türkiye’nin AB üyeliğini engelledi. Metal Fırtına 

Operasyonu’nun bir ayağı Vatikan yönetiminde olacaktı, özellikle Anadolu’nun 

tekrar Hıristiyan yurdu yapılmasında. 

… 

… Papaz cübbeli bir fanatik, Vatikan’ın yönettiği bir dünyayı engizisyona 

çevirebilir.  

Türkiye, daha önceden üzerine yönelen tehlikeyi saptayıp yok etme yolunu 

bulmalıydı. Şimdi de geç kalınmış sayılmaz. Evet, söylediğim açık şekilde şudur: 

Vatikan yok edilmelidir!”377 

 

Ayrıca konuşma sırasında ekrana yansıyan Papa’nın resmi de özellikle 

seçilmiş gibidir. Papa bu resimde “hasta ruhlu bir sapığı”378 andırmaktadır. Yazar 

hem okuyucunun zihnindeki Papa imajını kullanarak, hem de bu imajı iyice 

çirkinleştirmek yoluyla yeniden şekillendirerek ideolojik bir kod oluşturmaya 

çalışır: “Hıristiyan dünyası tıpkı Yahudiler gibi Türkiye’ye düşmandır.”  

İlerleyen sayfalarda Ariel Şaron’un öldürülmesi de aynı kodu beslemeye 

yöneliktir. Müslüman dünyasında olumsuz bir imaja sahip olan Şaron, roman 

yoluyla da olsa cezalandırılır. Cengiz’in çok eski tarihlerden kalma işkence 

metotlarıyla kişiliğini kaybeden bir İsrail askeri Şaron’u vurarak öldürür. Böylece 

düşmanının sonu yine kendi adamının elinden olmuştur.  

Orkun Uçar, popüler romanlarda özellikle de siyasal kurgularda çok 

görüldüğü biçimde okurun dünyasını merkeze alarak kitabın satışını garantilemeye 

çalışmıştır. Her ne kadar okuyucu bu düşüncelere sahip olsa da yazılı bir metinde 

bunları gördüğünde metni daha olumlu yorumlayacaktır.   

Metal Fırtına’nın büyük başarısından sonra Orkun Uçar gibi Burak Turna da 

bir devam kitabı yazmıştır. Metal Fırtına 2: Kurtuluş adını taşıyan kitap ağırlıklı 

olarak savaşın Türkiye toprakları dışında devam eden kısmını anlatır.  
                                                 
377 A. g. e., s. 62- 63. 
378 A. g. e. s. 64. 
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Metal Fırtına 2: Kurtuluş379 romanında başrolde yine bir Yahudi olan, Moşe 

Şalom lakaplı Sir Eli vardır. Sir Eli dünya para trafiğini kontrol etmektedir. Türkiye 

yenilgisi sonrasında yeni bir kabine kurdurur ve kendi adamı olan Stillson’ı  başkan 

ilan ettirerek Orta Doğu’da büyük bir savaş başlatır. Ancak Rumsfeld ve ABD 

Genel Kurmay başkanı Strike bu savaşa karşıdır. Çin, Rusya ve Hindistan ABD’ye 

karşı Türkiye ile beraber hareket etme kararı verir. Türk askerleri çok büyük 

kayıplar verilen bir savaş sonucunda Mekke ve Medine’ye ilerleyen ABD 

askerlerini durdurmayı başarır.  

Bu olaylar sırasında Abdullah Gül, ABD’de tutukludur. Gri Takım 

üyelerinden olan Mert, bir Süper Kobra helikopteri ile giderek hepsini alıp 

Türkiye’ye gönderir. Romanın sonunda kötülüğün baş mimarı olan Sir Eli öldürülür. 

Metal Fırtına serisinin birinci kitabında olduğu gibi bu romanda da film 

sahnelerini aratmayacak bir görsel zenginlik vardır. Sinema filmlerindekilere benzer 

sahneler aracılığıyla romandaki heyecan arttırılır ve okuyucunun bu sahneleri 

zihninde canlandırması kolaylaştırılır. Savaş sırasında tekil sahneler ayrıntılı 

biçimde aktarılarak askerlerin mücadelesi somut biçimde ortaya konur. Arabistan 

çölünde Apache helikopterleriyle yapılan saldırının anlatıldığı sahne bu bakımdan 

iyi bir örnektir.  

 

“RPG ve Redeye taşınabilir uçaksavarları ile siperlerden çıkan Türk askerleri, çölün 

kavurucu sıcağına ve yüzlerine kamçı gibi çarpan kum fırtınasına rağmen 

hedeflerine doğru nişan almayı başardılar. 

…. 

Aniden gökyüzüne doğru yükselen ışık huzmeleri görüldü. Bu huzmeler tank 

tümeninin ana kolları tarafından da fark edilmişti. Herkes huzmeleri görünce 

nefesini tutup o tarafa doğru bakmaya başladı. Uzaktan yavaş gibi görünün ses üstü 

silahlar, avlarına birer kene gibi yapışıp patlamaya başladı.  

Birkaç dakika sonra yerden uçaksavar makinelı ateşi açılmış ve atılan onlarca RPG 

de bunlara eklenmişti.  

O bölge şimdi bir helikopter pilotunun olmak isteyeceği son yerdi. Beş Apache 

havada infilak etmiş ve diğerleri de ağır yaralanarak geri çekilmek zorunda 

kalmıştı.”380 

                                                 
379 Burak Turna, Metal Fırtına 2: Kurtuluş, İstanbul, Timaş Yayınları, 2005. 
380 A. g. e., 165. 
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Benzer şekilde sıralanan sahneler okuyucuya bir savaş filmi izlediğini 

hissettirir. Burada önemli olan nokta, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında 

insanlığın hafızasını işgal eden görsel sanatların edebiyatta kullanımıdır. Popüler 

romanlar bu bakımdan kanonik eserlere göre çok daha fazla şansa sahiptir. Popüler 

eserlerde konunun kendisinden çok günlük hayatın görüntüleri öne çıkarılarak 

okuyucunun eseri algılaması, zihnini mümkün olduğunca az yorarak sonuca varması 

hedeflenir. Bu nedenle sinemada karşılaşılan savaş sahnelerinin romanda da benzer 

şekillerde ortaya çıkması eserin piyasada başarı kazanmasına yönelik bir adımdır. 

Okuyucu sıklıkla şahit olduğu manzaraları romanda görür, okuduklarını yeniden 

yorumlamak zorunda kalmadan tüketir.  

Metal Fırtına romanlarının tamamında ortaya çıkan bir yenilik de günlük 

siyasi aktörlerin kendi isimleriyle roman kahramanlarına dönüşmeleridir. 1980 

öncesi romanımıza bakıldığında politik liderlerin roman kahramanı olarak çizildiği 

eserlerin oldukça az sayıda olduğu görülmektedir. Metal Fırtına serisinin ilk 

romanından itibaren ise Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten sivil isimlere geniş yer 

verilmiştir. Tüm romanlarda Recep Tayip Erdoğan ve Abdullah Gül ikilisi çeşitli 

biçimlerde rol alırlar. Abdullah Gül, henüz cumhurbaşkanı olmadığı için Dışişleri 

Bakanı sıfatıyla anılar. Gül, ABD’de tutuklanır ve gizli bir yerde koruma altına 

alınır. Metal Fırtına 2: Kurtuluş’ta ABD’li doktorların kendilerine vermek istediği 

ilaçları almayı reddeder. Deney objesi olmayacaklarını söyler. Recep Tayip Erdoğan 

ise tüm romanlar boyunca ülkenin kurutuluşu için ustaca politikalar geliştiren bir 

lider olarak anlatılır. Romanlarda dikkat çekici nokta askeri yetkililerin değiştirilmiş 

adlarla anılmasıdır. 

Politikacıların romanda bu kadar canlı çizilmesinin temel nedeni yine 

okuyucu dünyasının dikkate alınmasıdır. Okuyucunun yaşadığı ülkede en tanınan 

simaların başında politikacılar gelmektedir. Dolayısıyla okuyucu için kurulacak olan 

tanıdık ortamda yer alacak en temel figürler de politikacılardan oluşacaktır.  

Politikacıların romanda yer alması ile günlük tüketime yönelik üretilen 

popüler eserlerin okuyucuyla buluşması kolaylaştırılır. Özellikle siyasal kurgular 

bugünü anlatan eserlerdir ve bugün tüketilmek üzere yazılmıştır. Politik figürler de 

eserin bugünkü piyasada tutunmasına yardımcı olmaktadırlar.   
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Halil Kanargı’nın yazdığı Metal Eridi: Her An Olabilir381 adlı romanda da 

ABD ve Türkiye savaşı anlatılmaktadır. ABD başkanı ani biçimde bakanlarıyla 

toplantı yaparak Türkiye’ye karşı savaş ilan etmek istediğini söyler. Nedenini kimse 

bilmemektedir. “Buz Harekâtı” adı verilen operasyona Barzani ve Talabani de dâhil 

edilir. ABD askerleri Kuzey Irak’taki Türk birliklerine saldırır. Ancak uydu 

aracılığıyla bu hareketlilikten haberdar olan Türk askerleri onları ağır bir yenilgiye 

uğratarak birçoğunu esir alır. Türk jetleri ise Kuzey Irak’taki Kürt parlamentosunu 

bombalar. Ayrıca yolda karşılaştıkları bazı düşman uçaklarını düşürürler.  

Savaş denizde de devam eder. İki taraf da çeşitli sayılarda gemi ve denizaltı 

kaybeder. ABD füzeleri Türkiye’de Adana ve Diyarbakır’a düşer.      

Savaş gittikçe sertleşirken ABD başkanının savaş ilan etmesine neden olan 

raporun sahte olduğu ve CIA tarafından yok edildiği anlaşılır. Türk komandolarının 

Roosevelt uçak gemisini mayınlayarak batırmasından sonra ABD hükümeti 

Türkiye’ye 100 milyar dolarlık borcu silmek karşılığında barış teklif eder ve böylece 

savaş biter.  

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de siyasal kurgu romanların sayısının 

arttığı görülmektedir. Bu artışta genelde popüler edebiyatın ve özelde siyasal 

kurguların her geçen gün daha çok tüketilmesinin büyük payı vardır. Popüler 

romanların yazılmasının en temel nedenlerinden birinin para olması ve Metal 

Fırtına ile yakalanan başarı yeni yazarların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu 

yazarlardan biri olan Halil Kanargı’nın yazdığı Metal Eridi temel konusu itibariyle 

Metal Fırtına’yı kopyalamıştır. Ayrıntılara bakıldığında ise romanın Metal Fırtına 

serisindeki romanlarından çok daha yüzeysel olduğu görülmektedir. Yazar daha 

önce piyasada çok tutulmuş ancak tüketilmiş olan ABD ve Türkiye savaşı konusunu 

basitleştirerek yeniden ele almıştır.  

 Romanda hemen hiç kişilik çizilmemiştir. Sadece kimi isimlere yer verilir. 

Ayrıca yerel çatışmalar anlatılır. Romanın tamamı bu tekil çatışma sahneleriyle 

ilerler. Romanın genelinde okuyucunun izleyebileceği bir olaylar zinciri yoktur. 

Dağınık yapısı yüzünden romanın takibi zordur. Bu zorluğu yenmek ve okuyucunun 

ilgisini çekmek için yazar Metal Eridi’de bir başka yöntem dener; Türklerin asker 

millet oluşunu vurgular. Örneğin Jandarma Yüzbaşı Süleyman savaş için evinden 

çağırıldığında oğluna verdiği lunapark gezisi sözünü ertelemek zorunda kalır.  

                                                 
381 Halil Kanargı, Metal Eridi: Her An Olabilir, İstanbul, Bilge Karınca Yay., 2005. 
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“Kusura bakma oğlum, gitmek zorundayım, dediği zaman oğlunun verdiği cevap 

gözlerini doldurmuştu. 

Önce vatan baba. Lunaparka nasıl olsa gideriz.”382 

 

Bir başka örnekte Pilot Yüzbaşı Fırat ve sevgilisi Pilot Üsteğmen Çiğdem 

Roosevelt uçak gemisine saldırıya gönderilirler. Son gece baş başa kalıp konuşurlar: 

 

“Pilot Yüzbaşı Fırat, 

“Vatanımdan sonra en çok sevdiğim, sevdalım,” derdi ve eklerdi. “Sen de 

vatanımızdan sonra beni sevmelisin. Önce vatan sonra biz.” 

Pilot Üsteğmen sarıldı sevdalısına. 

“Yüreğimin sahibi sensin,” dedi. “Onun derdi aşk, ilacı sensin Fırat’ım. Aşkımızı 

yaşamak için vatan gerek. Vatan olmazsa aşk neyimize gerek. Önce vatanımız, 

sonra sen,” dedi.  

Arzu dolu dudakları birleşti.”383  

 

Yazar, vatan söz konusu olduğunda yaşı ne olursa olsun hiçbir çekince 

yaşamayan, kendini feda etmeye hazır kahramanları aracılığıyla günlük hayattaki 

milliyetçi duyguları harekete geçirmeye çalışır. Toplumsal ortamda verili olan 

milliyetçilik, romanın ilgi toplaması için kullanılmıştır.  

1990’lı yıllarda milliyetçiliğin güçlendiği birçok yazar tarafından gündeme 

getirilmiştir. Bunlardan biri olan Tanıl Bora bu dönemi şöyle değerlendirir: 

 

“Bu dönem, milliyetçiliğin farklı saiklerle olağanüstü canlandığı bir evre olması 

bakımından dikkate değerdir. Reel-sosyalist sistemin çöküşü ve eski Sovyetler 

Birliği bünyesindeki Türk ülkelerinin bağımsızlaşması, bütün dünyada etno-kültürel 

aidiyetlere dayalı kimlik siyasetinin dinamizm kazanması ve tabii Kürt sorununun 

tazyiki, Türk milliyetçiliğinin değişik yönelimlerine ivme vermiştir. Bu dönemin 

olgularından biri Türkçülüğün canlanması, daha kalıcı ve derin etkileri olan bir 

diğeri ise, piyasa/tüketim ve medya/eğlence kültürü içine yeniden üretilen popüler, 

sıradan milliyetçiliğin gelişmesidir.”384 

                                                 
382 A. g. e., s. 129.  
383 A. g. e., s. 160. 
384 Tanıl Bora, “Sunuş”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, cilt  

4, s. 21.  
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Son dönemde toplumdaki etkisi artan milliyetçiliğin, yakın dönemde 

yazılmış olan siyasal kurgu romanlarını şekillendirdiği görülmektedir. Bu eserlerin 

tamamına yakınında, değişik düzeylerde de olsa milliyetçi bir bakışın etkili 

olmuştur. Milliyetçiliğin etkisi sadece siyasal kurgularla sınırlı kalmamış, bilim 

kurgu, casus ve hatta fantastik eserlere kadar yayılmıştır. Benzer durum İslamcı 

ideoloji için de geçerlidir*.  

Halil Kanargı da Orkun Uçar, Burak Turna, Selman Kayabaşı, Ahmet Şafak 

gibi yazarların izlediği yolu izlemiştir. Bu dönemde yazan popüler romancıların 

çoğunluğu verili ideolojileri (İslamcılık ve Milliyetçilik) roman kurgusu içinde 

tekrarlayarak eserlerinin piyasada tutunmasını sağlamaya çalışmışlardır.   

Popüler romanların günlük tüketime tâbi oluşu onların tutunma kaygılarını 

arttırmaktadır. Modernist bir yazar için orijinallik ve kalıcılık önemliyken birçok 

popüler roman yazarı için kitap satış listelerinde üst sıralara yerleşmek önemlidir. 

Dolayısıyla toplumda o sırada yaygın kabul görmüş olan ideolojilerin kullanımı 

pazardaki romanın başarısı için önemli bir sıçrama tahtası olabilmektedir. Ayrıca bu 

sayede yazarın sonraki romanlarının da başarısı garantilenmiş olur. 

 2. Ülke İçi Tehditleri Konu Alan Siyasal Kurgular 

 Hakan Yel’in Sultana Dokunmak385 adlı romanı da Sadıkiler adlı bir tarikatı 

merkeze alır. Sadikiler’in başındaki Nedim Hoca’nın sağ kolu olan Turan Hoca 

tarikat üyelerini gizlice terör eylemlerinde kullanmakta, ülke içinde kaos yaratmaya 

çalışmaktadır. Romanın diğer kahramanı olan Selim’in psişik güçleri vardır. Selim 

zengin bir işadamının kaçırılan kızı Çiğdem’in nerede olduğunu bu güçleri 

aracılığıyla öğrenir ve oraya giderek teröristleri vahşice öldürüp kızı kurtarır.  

Turan Hoca, Helin adlı bir MOSSAD üyesini öldürtünce olaylara bu 

istihbarat örgütü de dâhil olur. Ayrıca Türkiye devletine bağlı olan Terör Örgütleri 

Araştırma Grubu (TÖAG) ve bu birimde çalışan Barış adlı ajan da olayları 

araştırmaya başlar.  

Turan Hoca asıl olarak Abdülhamit’in torunlarından Ziya Osman Efendi’ye 

bağlıdır. Türkiye’de iktidar boşluğu yaratıp padişahlığı geri getirmek 

istemektedirler. Bu amaçla Ukrayna’dan bir LPG tankeri getirilir ve İstanbul 

                                                                                                                                         
* İslamcılığın popüler romana etkileri “Hidayet Romanları” başlığı altında incelenmiştir.    
385 Hakan Yel, Sultana Dokunmak, İstanbul, altın Kitaplar, 2005, bs. 2. 
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Boğazı’nda patlatılır. Patlama özellikle Atatürk’le özdeşleşen Dolmabahçe Sarayı 

önünde gerçekleştirilir. Ancak Turan Hoca hedefine ulaşamaz ve MOSSAD 

tarafından kafası kesilerek öldürülür.  

Romanın en önemli özelliği Hakan Yel’in Lokanta adlı polisiye romanında 

da yaptığı gibi psişik güçlerin öne çıkmasıdır. Turan Hoca’nın fiili olarak yönettiği 

Sadıkiler’in eylemleri Selim’in psişik güçleri nedeniyle durma noktasına gelir. Bu 

nedenle Selim bir an önce öldürülmek istenir. Ancak Selim yakalandığı sırada 

kafasından boynuz çıkan bir yaratığa dönüşerek kendisini öldürmek isteyenleri vahşi 

biçimde öldürür. Selim’in güçleri romanda dehşet havasının yaratılmasını sağlar. 

Selim, Davut adlı bir tarikat üyesi tarafından kaçırılıp bir sandalyeye bağlandığında 

meydana gelen olaylar bu dehşeti ortaya koyar.  

 

“Sandalyeye bağlanmış oturan kurbanı, birden, insanın kanını donduran bir 

böğürtüyle ağzını yaklaşık bir karış genişliğinde açarak ileri atılıp Davut’un elini 

bileğe kadar dişlerinin arasına aldı. Kapanan çenesi basınçlı bir pres gibi, bilek 

kısmını parçalayarak eli kopardı.  

… 

Sandalyede oturan yaratığın gözleri kan renginde, vahşi bir bakışla parlıyordu. 

Kafasının üzerinde görünen kalın kıvrımlı boynuz ve cildinin tamamı koyu yeşil 

renkteydi. … yaratık usulca ayağa kalkıp ağzındaki eli birkaç metre ilerisindeki 

Davut’a tükürdüğünde, adam korkudan bayılmıştı.  

… 

Davut’un başı gövdesinden ayrılmış, yarısı ısırıldığından beyni kırık kafasının 

arasından yere akmıştı.” 386 

 

Sultana Dokunmak romanında diğer siyasal kurguların aksine dış güçler 

değil içeriden gelen tehlikeler esas alınmıştır. Bu noktada da daha önce hiç 

kullanılmayan bir konu seçilmiş ve padişahlığı geri getirme hevesi işlenmiştir. 

Türkiye’nin geçmişinden kaynaklanan bu tür bir tehlike doğaüstü olayları da 

içerecek şekilde başarılı biçimde işlenmiştir. Okuyucunun hiç karşılaşmadığı bir 

plan olduğu için şaşırtıcı etkisi ön plandadır.  

Roman, ayrıca, macera romanlarının hızını ve gizemini içerecek biçimde 

istihbarat şebekelerini de içine almaktadır. Özellikle MİT, TÖAG ve MOSSAD’ın 

                                                 
386 A. g. e., s. 301.  
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devreye girmesiyle romanda Turan Hoca’nın aranması sırasında yaşanan olaylar 

giderek hız kazanır. MOSSAD adıyla bile yeterince gizemlidir. TÖAG ise Türklere 

karşı Kıbrıs ve Avrupa’da yapılan eylemlere cevap veren, gerektiğinde öldürme 

yetkisini kullanan MİT’ten bile gizli bir yapılanma olarak ayrı bir merak uyandırır.  

Böylece romanda birkaç sürükleyici unsur bir arada kullanılır. Okur bir yandan 

Selim’in korkutucu güçlerine şahit olur. Onun insanları nasıl parçalara ayırdığını 

izler. Diğer yandan yazarın yaratıcı bir fikirle oluşturduğu komplo düzeneğinin 

ayrıntılarını öğrenir. Ayrıca istihbarat örgütlerinin çalışma biçimleri romanın sadece 

gizemli olaylarla sınırlı kalmasını engeller; somut araştırmaları gündeme getirir. 

Diğer siyasal kurgularda anlatılan devletler ve çeşitli örgütlerin Türkiye’ye 

saldırısı konusu okuyucuya tanıdık gelmektedir. Sultana Dokunmak romanı ise 

doğaüstünü de siyasal kurgunun bir parçası yaparak yeni bir yorum getirmiştir. 

Aytekin Gezici’nin yazdığı İmralı Firarisi387 adlı romanda yine Türkiye’nin 

yakın tarihini konu alan olaylar işlenir. Roman 1999 tarihinde başlar. CIA, Abdullah 

Öcalan’ın Türkiye’ye verilmesini kararlaştırır. Buna karşılık tek şart Öcalan’ın 

öldürülmemesidir. Bu operasyon gerçekleştirilir. 2005 yılında Öcalan’ın avukatları 

onun bir benzeri ile hapishaneye giderler. Amaçları Öcalan ile benzeri olan şahsın 

yer değiştirmesini sağlamaktır. Ancak girişte retina taraması yapıldığı için bu plan 

başarısız olur. Daha sonra PKK, MOSSAD’la anlaşır. 15 Eylül 2005’te MOSSAD 

ajanları bir hayalet denizaltı ile İmralı adasına çıkıp Öcalan’ı kaçırır. Daha sonra 

örgüt, Öcalan’ı Yunanistan’a götürür. ABD ve İsrail, Öcalan’ı kullanmayı 

planlamaktadır. MİT ise suikast planları yapar, Atina’da eylem düzenlenecektir. 

Öcalan’ın konvoyunun geçeceği yerlere bombalar yerleştirilir. Bombalar patlar 

ancak Abdullah Öcalan’ın aracı zarar görmeden yoluna devam eder.  

İmralı Firarisi de ucuz roman kategorisindeki eserlerden biridir. 128 sayfalık 

uzunluğu ile okuyucunun fazla zaman harcamadan tüketebileceği şekilde 

hazırlanmıştır. Romanda edebi teknik ihmal edilmiş, olaylar haber metinleri halinde 

verilerek gerçek bir olayın anlatımına dair bir yanılsama yaratılmaya çalışılmıştır. 

Bu sayede yazarın, roman türüne karşı da bir sorumluluğu kalmamış, okuyucunun 

iyi bir roman beklentisi daha baştan engellenmiştir. Romandaki kişilikler son derece 

yüzeysel çizilmiş, politik çıkar oyunları ve gizli örgütler arasındaki ilişkiler de aynı 

şekilde kabaca belirtilmiştir. Bu yolla okuyucunun fazla düşünmeden iyi zaman 
                                                 
387 Aytekin Gezici, İmralı Firarisi, İstanbul, Akis Kitap, 2006. 
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geçirmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Romanın piyasada tutunmasını sağlayacak olan 

tek silahı konusudur. Abdullah Öcalan’ın cezaevinden kaçması ya da kaçırılması 

sansasyonel bir olaydır. Türk okuyucusu için ülkede gerçekleşebilecek en büyük 

tehlikelerden biridir. Bu nedenle daha kitabın kapağında bu türden bir olayın 

anılması iyi bir pazarlama stratejisidir. Roman sadece adını kullanarak belirli bir 

satış rakamını karşılayacaktır. Ancak konu için bulunan fikir, içerikte yeterince iyi 

işlenmediği için, az okuyan, elindeki kitaptan roman tadını beklemeyecek okurlara 

hitap etmektedir. Bu noktada, bu tür okur sayısının Türkiye’de daha fazla olduğunu, 

yazarın ve kitap evinin hedef kitleyi doğru seçtiğini de eklemek gerekmektedir.  

 

 

    3. Devletle Bağlantılı Gizli Oluşumları Konu Alan Siyasal  

       Kurgular 

1980 sonrası siyasal kurgular içerisinde yasal ya da yasadışı yapılanmaların 

geniş biçimde ele alındığı görülmektedir. Her türden siyasal ve dini grup, gizli veya 

açık örgütler bu dönem romanlarının konusu olmuştur. Siyasal kurgu yazarları bu 

konuda eskiye oranla daha cesaretli davranmakta, gerçek isimleri çekinmeden dile 

getirmektedirler.   

Yasal ya da yasadışı olan bu örgütlenmelerin konu olarak seçilmesinin temel 

nedeni her iki durumda da çok sayıda gizemi içermeleridir. Okuyucu günlük hayatta 

gizli yapılanmaların adını sıkça duymakta ancak içeriğini tam olarak 

bilememektedir. Bu nedenle gizli örgütlenmeler her zaman sıradan insanın merakını 

kamçılar. Popüler romanın iki yüzyıldan fazla olan tarihinde en çok başvurulan ve 

kitlelerin en sevdiği unsur olan “merak” siyasal kurgunun gidermeyi vaat ettiği 

duygulardandır. Okuyucu günlük hayatında merak ettiği bilgileri, politik arenada 

meydana gelen olayların arka planını öğrenmek amacıyla siyasal kurgu romanları 

okur. Ancak “bilgilenmek”, sürecin tek hareket kaynağı değildir. Siyasal kurguda 

ortaya konan maceralar aynı zamanda heyecan içerir. Tıpkı polisiye romanlarda 

olduğu gibi olayların çözümlenmesi süreci okuyucuya günlük hayatta bulamadığı 

hazzı verir. Heyecan ve haz siyasal kurgular için de vazgeçilmezlerdendir. 

Yakın dönem siyasal kurgularında merak ve heyecan unsurlarının en yoğun 

biçimde kullanıldığı romanlardan biri Selman Kayabaşı’nın yazdığı Teşkilat388 adlı 

                                                 
388 Selman Kayabaşı, Teşkilat, İstanbul, Timaş Yayınları, 2008.  
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romandır. Romanda İttihat Terakki’den MİT’e, CIA’dan FSB’ye, El-Kaide’den 

PKK’ya kadar Orta Doğu ve çevresinde geçmişten bugüne faaliyet gösteren birçok 

örgütlenmenin adı geçmektedir. Oğuz Kağan’dan Nizamülmülk’e, ondan günümüze 

kadar Türk devlet geleneğinin (devlet-i ebed müddet) nasıl devam ettiğini 

açıklamaya çalışan roman, birçok gizemi ortaya koymakta ve açıklamaktadır. Bu 

amaçla “Teşkilat” adı verilen ve Türk devlet geleneğinin devamını sağladığı öne 

sürülen örgütün öyküsü anlatılmakta ve bu sırada yan olaylarla roman 

renklendirilmektedir.        

Romanda öncelikle farklı bölümlerde, tarihsel kişilikler aracılığıyla, Türk 

devlet geleneğinin nasıl devam ettiği, bu süreçte kullanılan semboller anlatılır. 

Örneğin 1915 yılında Enver Paşa devletin üst kademelerinde yer alan kişileri 

toplayarak onlara birer sancak verir ve onları Hicaz, Kafkasya, Bağdat gibi yerlere 

gönderir. Her kişinin sancağındaki yıldızda görevli oldukları bölgeyi gösteren uç 

eksiktir. Batı’daki ucun kime ait olduğunu ise sadece Abdülhamit bilmektedir. Bu 

kişiler gidecekleri yerlerde, devlet savaştan mağlup çıkarsa, Türkiye’ye bağlı 

devletler kurmakla görevlendirilirler.  

Tarihsel olayların yanında bugüne de yer veren romanın baş kahramanı 

Sungur Fırat adlı 69 yaşındaki MİT ajanıdır. Kuzey Irak’ta MİT’E bağlı olan 

Feyzullah Yiğit ve onunla görüşmekte olan Anna Palitska adlı Rus ajanlarının 

öldürülmesiyle başlayan macera İstanbul’da devam eder. Hüsnü Baba lakaplı bir 

ajan görünüşte dini bir tarikat kurmuş ancak bu tarikat aracılığıyla devlet için 

çalışmalar yapmaktadır. Hüsnü Baba, Fatih Sultan Mehmet’in Sadık ismindeki 

çocukluk arkadaşını kiliseye soktuğunu bilmektedir. Sadık büyüdükten sonra kilise 

içinde bir ajanlar teşkilatı kurmuştur.  

Sungur Bey, Feyzullah Yiğit’in ölümünü araştırmaya başlar. Cenaze evine 

gittiğinde gözüne çarpan kimi ipuçlarını değerlendirir. Karmaşık bir ebced ve işaret 

dilinin de olduğu şifreler aracılığıyla eski bir Kur’an bulur, işaretli harfleri okur. 

Sonraki günlerde Hüsnü Baba’dan öğrendiği bir şifre ile Süleymaniye camisine 

gider. Orada da bilmeden tekrarladığı şifreli hareketler nedeniyle fark edilir ve 

Teşkilat tarafından gizli bir yere götürülür. Burada PKK ile işbirliği yapan “İflahsız” 

lakaplı Albay Kenan, şifreli sandığı açamayınca öldürülür. Sungur Bey ise sandığı 
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açar ve gizli olan emanetlere, tespih, sancak ve hançere sahip olur. Ülkenin ileri 

gelenleri ona biat eder ve Sungur Bey, Teşkilat’ın başına geçer.  

 Yazar Selman Kayabaşı istihbarat konularında çok sayıda araştırma yapmış 

bir kişi olarak bu birikimini romanına yansıtmıştır. Romanda, günümüz istihbarat 

çalışmalarının yanı sıra, tarihsel bilgilerin de yoğun biçimde kullanıldığı 

görülmektedir.  

İlk bakışta malzemenin bolluğu roman için olumlu gibi görünse de aslında 

sıradan okuyucuyu aşan bir karmaşıklık göze çarpmaktadır. Popüler romanların en 

önemli özelliği, daha önce de belirtildiği gibi, kolay tüketilebilir olmalarıdır. 

Teşkilat romanı ise çok sayıda bilgi ve komplo teorisi ile doludur. İstihbaratçıların 

kendi ağızlarından aktarılan derin sohbetler okumayı güçleştirmekte ve uzun süreli 

duruşlara neden olmaktadır. Bu nedenle okuyucu asıl maceradan uzaklaşmakta, 

sürekli olarak olaylar arasındaki karmaşık bağlantıları kurmaya çalışmaktadır. 

Olaylar zincirinden kopan okuyucudaki heyecan duygusu da kaybolmaya başlar. 

Yazarın derin istihbarat bilgisi romanda olumsuz bir etki meydan getirmiştir. 

Romanın dikkat çekici bir diğer özelliği ise Türkiye’nin sorunlarını farklı 

ağızlardan, farklı görüşler aracılığıyla tartışmaya açmasıdır. Yazar, Güneydoğu 

bölgesindeki sorunları irdelerken örgüte katılmış gençleri konuşturur. Katılım 

nedenlerini ortaya koyar. Bejndar adlı örgüt üyesi genç, İngiliz bir gazeteciyle 

konuşurken Türkler ve Kürtlerin kardeşliğine vurgu yapar ancak kültürel 

birikimlerinin ortaya konulmasını şart koşar389.  Yazar, roman arcılığıyla soruna 

farklı açılardan bakmaya çalışır ve okuyucuyu da bu konuda yönlendirmiş olur. 

Romanın toplumsal bir işlev kazanması da yine aynı yolla mümkün hale gelir.  

 Devletle bağlantılı gizli oluşumların öyküsü Orkun Uçar’ın Metal Fırtına 3: 

Kızıl Kurt390 adlı romanında da anlatılmaya devam eder. Önceki Metal Fırtına 

romanlarında temel karakterlerden olan Gökhan’ın maceraları burada da devam 

etmekte, onun yanında Koray adlı Gri Takım üyesi de rol almaktadır. Koray uzun 

yıllar farklı kimlikle, hiçbir görev verilmeden yaşadıktan sonra Orta Asya’daki 

Türki ülkelerin tekrar kazanılması için çalışmak üzere Kırgızistan’a gönderilir. 

Koray oraya gidip Kızıl Kurt lakabını alır ve mafya işleri yapan bir yer altı örgütü 

kurar. Kızıl Kurtlar örgütü büyük güç kazanır ve Rus Mafya örgütü Opriçnina ile 

çatışmaya başlar.  

                                                 
389 A. g. e., s. 92.  
390 Orkun Uçar, Metal Fırtına 3: Kızıl Kurt, İstanbul, Altın Kitaplar, 2006. 
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Gökhan ise ailesi ile birlikte aracında kaçarken Rusların kurduğu tuzağa 

düşer. Eşi ve kızı ölür Gökhan ise ağır yaralanır. Gökhan MİT ajanları tarafından 

Kayıp Naaş macerasında anlatılmış olan genetik şirketine götürülür ve orada 

nanoteknoloji yardımıyla tedavi edilir. Bu sırada Kurt adındaki Gri Takım lideri, 

Opriçnina tarafından kaçırılmıştır. Gökhan, Kurt’u bulmaya gönderilir. İsveç’teki 

hareketli bir maceradan sonra Gökhan, Kurt’un yerini öğrenir ve Orta Asya’ya 

gelerek Koray’la görüşür. Koray ve Gökhan, Kızıl Kurtların da dâhil olduğu bir 

operasyonla Kurt’u kurtarırlar. Ardından da Opriçnina’nın sığınağı olan yeraltı 

şehrini bombalayarak yok ederler. Ayrıca Opriçnina’nın yıllardır gizli yaşayan 

liderini de öldürürler.  

Orkun Uçar’ın hemen her romanında olduğu gibi burada da şiddetin yoğun 

biçimde kullanıldığı görülmektedir. Gerek Gökhan ve Koray’ın maceralarında gerek 

Opriçnina adlı örgütün işkencelerinin anlatıldığı bölümlerde çok fazla kanlı sahne 

yer almaktadır. Romanın başında Koray’a henüz görev verilmemişken yaşananlar bu 

yaklaşımın somut örneğidir. Koray yolda giderken birkaç erkeğin bir kadına 

tecavüze yeltendiğini görür ve müdahale eder: 

 

“Kadının boğazına bıçağını dayamış olanı, inanılmaz bir hızla saçından yakalayıp 

demir çubuğu gözünden beynine doğru soktu. Demirin yivleri adamın sol göz 

çukurunun çevresindeki kafatası kemiğinin üzerinde bir törpü işlevi görmüştü. 

Serseri acı bir çığlık attıktan sonra ölene dek elektriğe tutulmuş gibi titredi.  

… 

Koray bu küçük çeteden kalan tek adama baktı.  

Arkadaşlarının ölmesi üzerine gerçek sırtlan yüzünü gösteriyordu adam. Kasaturayı 

ona fırlatıp koşmaya başladı. Koray bıçaktan ani bir refleksle yana çekilerek 

kurtuldu. İki ucu da kanlı demir çubuğu –bir ucunda kandan başka geri beyin 

hücreleri de vardı- fırlattı. …. Suratını toprağa gömdükten sonra kollarından 

başlayarak kemiklerini kırmaya başladı.”391 

 

Şiddet popüler romanların birçoğunda özellikle de polisiye, casus, siyasal 

kurgu gibi türlerde sıkça okuyucunun karşısına çıkmaktadır. TV kültüründen de 

şiddete aşina olan okuyucu için bu durum yadırgatıcı değildir. Şiddet, cinsellikle 

birlikte modern popüler kültürün en çok kullandığı öğelerdendir. Okuyucu özelikle 

                                                 
391 A. g. e., s. 13.  
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macera yanı ağır basan eserlerde şiddeti bekler hale gelmiştir. Dolayısıyla paragrafın 

başında sayılan popüler edebiyat türleri şiddetsiz düşünülemez olmuştur. Okuyucu 

günlük hayatında bulamadığı heyecanı, şiddet dozu yüksek eserler aracılığıyla 

hisseder. Böylece insani bir “ihtiyaç” giderilmiş olur.  

Orkun Uçar da bu durumu iyi gözlemleyen bir yazar olarak şiddeti 

okuyucunun önüne getirir. Ancak Orkun Uçar’ın ortaya koyduğu şiddet, TV ve 

edebiyatta sık görülmeyen bir türdendir. Şiddet onun eserlerinde dehşet verici bir 

halde işlenir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi kötü adamın gözüne demirin 

sokulması zaten işlevsel bir anlatım iken Uçar bununla yetinmez. Demirin üstündeki 

beyin parçalarını da anlatır. Okuyucuda roman kahramanının neleri göze aldığını 

tüm çıplaklığıyla ortaya koyar. Dehşetin gerçek hayatta nasıl boyutlarda 

yaşanabileceğini gösterir. Yazar ortaya koyduğu dehşet görüntüsü ile okuyucuyu 

heyecanlandırır ve hemen ardından rahatlatır. Böylece popüler roman anlık tüketime 

yönelik olarak okuyucuda gelip geçici ama çarpıcı etkiler bırakmış olur.   

Kızıl Kurt’un bir başka özelliği ise ABD’nin soğuk savaş yıllarında Rambo 

ve benzeri filmlerle yaratmaya çalıştığı bir psikolojik ortam hazırlama isteğidir. 

1980’li yıllarda, ABD’de hazırlanan Hollywood filmlerinde ve aynı çizgideki 

romanlarda, ABD’nin Vietnam yenilgisi tersyüz edilerek bu sendromu aşmaya 

yönelik öyküler anlatılmıştır. Vietnam’daki savaş anlatılırken ABD’nin Doğu 

Bloku’na yönelik savaşımının haklı olduğuna yönelik kamuoyu yaratılmaya 

çalışılmıştır. Bu yaklaşımın başarılı olduğu ve tüm dünyada kültürel ürünler 

aracılığıyla bir hegemonya kurulduğu ortadadır.  

Orkun Uçar da Kızıl Kurt’ta benzer bir hegemonik söylem geliştirir. 

Koray’ın Orta Asya’ya gönderilmesi, oradaki devletlerin etki altında bırakılmasına 

yönelik bir çabadır. Koray bu görevi yasal yollardan değil, uyuşturucu dâhil her 

türlü ticareti yapan, kanlı eylemler ortaya koyan bir yeraltı örgütü aracılığıyla 

gerçekleştirir. Bu eylemlerin doğruluğu sorgulanmaz, tam tersine okuyucu, güç 

kazanmak için yapılan her türlü savaşın doğru olduğuna inandırılmaya çalışılır. Orta 

Asya ülkeleri, kendi hükümetleri, siyasal sistemleri olan ülkeler olarak görülmez, 

farklı birçok çevrenin etkisine açık, dolayısıyla edilgen ve her an Türkiye’ye 

bağlanabilecek zavallı devletler olarak görülür. Sonuçta Orkun Uçar Kızıl Kurt 

aracılığıyla Türkiye merkezli bir hegemonik çalışmanın meşruluğunu kanıtlamaya 

çalışır. Burada amaç, devlet adına, devlete rağmen onun çıkarlarını koruduğu iddia 

edilen bir düşünsel yapı ortaya koyabilmektir.   
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Ahmet Şafak’ın Kurt392 adlı romanı da benzer şekilde devlet için yeraltı 

faaliyeti gösteren bir örgütü anlatır. Burada da yine devletle bağlantıları olan ancak 

ondan bağımsız hareket eden Derin Millet Teşkilatı’nın Ermeni teröristlerle 

mücadelesi konu edilmektedir. Kızıl Kurt’ta olduğu gibi devletle ilişkileri çok derin 

olan bir teşkilat ülkeyi büyük saldırılardan korumak için harekete geçer.  

Romanın başında Ermeni Kurtuluş Ordusu, ABD’nin gizli desteği ile 

Türkiye’de eylemler yapmak için karar alır. Aynı zamanda ABD askerleri Andranik 

adlı teröriste nükleer bazuka verirler. Takip eden günlerde Türkiye’de Ermeni 

soykırımı iddialarına karşı çıkan aydınlar öldürülmeye başlar. Eski Özel Harpçi olan 

Kemal, komutanı tarafından göreve çağırılır. Aslında Kemal ve komutanı Derin 

Millet Teşkilatı’na mensupturlar. Bu teşkilatın tüm yurtta Yedi Uyuyanlar adındaki 

üyeleri vardır. Kemal, terörist Andranik’in Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına 

saldıracağını fark eder ve Adana’ya gider. Burada Yedi Uyuyanlar, Atatürk’ün 

Gençliğe Hitabesi’nin son cümlesindeki kelimeler kullanılarak göreve çağırılır. 

Kemal ve Yedi Uyuyanlar, Andranik ve diğer tüm teröristleri öldürerek görevi 

sonlandırırlar.  

Kurt’ta da temel tez ülkenin bir tehdit altında olduğudur. Tehditin bu sefer 

Ermeni teröristlerden gelmesi kamuoyu tartışmaları açısından oldukça anlamlıdır. 

Daha önce bahsedildiği gibi popüler roman günlük yaşamla, ekonomik, politik 

durumla bağlantı kurmadan piyasada başarı kazanmada zorlanacaktır. Son 

dönemlerde ise Türkiye’de en çok konuşulan konulardan olan Ermeni soykırımı 

iddiaları toplumda büyük çalkantılar yaratmıştır. Ahmet Şafak’ın da bu siyasal 

gelişmeleri kullanarak romanın piyasa başarısını arttırmayı hedeflediği 

anlaşılmaktadır. 

Kurt sadece teröristlerin peşinde koşulan maceralardan oluşmaz. Romandaki 

temel kahraman olan Kemal, daha önce, Ermenilerle işbirliği yapmış olan mafyacı 

Taso’nun kurduğu bir tuzakta karısını kaybetmiştir. Oğlu da yaralı kurtulmuştur 

ancak, romanın ilerleyen sayfalarında ölecektir. Kemal aracılığı ile yazar romana 

bireysel intikamı katar. Böylece okuyucu milli mesele olan bu konuda teröristlere 

kin duyarken aynı zamanda Kemal’in intikamını alış sürecini izler ve merak eder. 

Okuyucu, Kemal’in Taso’yu öldürmesiyle rahatlarken, Andranik’in yine Kemal 

tarafından öldürülmesi ile tam bir mutluluğa erişir. Romanda Kemal’in bireysel 

                                                 
392 Ahmet Şafak, Kurt: Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcut, İstanbul,  

Karakutu Yayınları, 2008. 
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öyküsü, kurgulanan olayların salt vatansever bir dille sunulmasının önüne geçmiştir. 

Bu yöntemle Kemal, somut, yaşayan bir kişiye dönüşür; sadece kahramanlık yapan 

ancak kişisel özelliklerden yoksun bir kimlikten kurtulmuş olur. Böylece romanın 

inandırıcılığı pekiştirilmiştir.  

Casusluk, siyasal kurgu, polisiye gibi maceraya dayanan birçok romanda 

olduğu gibi burada da roman, kahramanın ödüllendirilmesi ile sona erer. Ülkeyi 

büyük bir tehlikeden kurtaran, bireysel kayıpları yaşayan Kemal, gazeteci Meltem’e 

âşık olur. Meltem de bu duyguların benzerini yaşamaktadır. Onların aşkı ile roman 

sona erer.  

Kurt’ta diğer siyasal kurgularda olmayan ilginç bir sahneye de yer verilir. 

Kemal ve ekibi Adana’da bir çiftlik evini kuşatırlar ancak terörist Andranik’in evde 

olup olmadığı belli değildir. Andranik olmadan operasyon başlarsa onu ellerinden 

kaçırma ihtimali vardır. Çiftlik evinin içini göremezler. Bu sorunu çözmek için 

Kemal, Yedi Uyuyanlar’ı evin yakınındaki bir korulukta bir araya toplar. Kolkola 

girerler. Sonraki gelişmeler Kemal’in sözleri ile ortaya konur: 

 

“Kurt paradigmasına geçiyoruz. Etten ve kemikten sıyrılıyoruz. İçimizdeki ruhun 

hologramını gözlerimizde hissediyoruz. Gözlerimiz şimdi göklerin yardımıyla 

karanlığın bilinmezinin üstüne yürüyor. Güç hayvanımız yanı başımızda. O bizimle, 

biz onunlayız. İç içeyiz, ruhumuz ruhuna karışıyor. Göklerin yardımıyla. Karanlığın 

içinde yol alıyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Çiftlikteyiz. Binanın üst katındayız. 

Perdeler örtük. Loş bir ışık. Adamın biri sırtı dönük. Elinde bardak, bir şey içiyor. 

Pencereye doğru döndü. Gökyüzü karanlığa galip geldi. Mehtabın ışığı güç 

hayvanımızın yardımına koştu. Onu görüyoruz. Onu görüyoruz. Andranik. 

Andranik…”393 

  

Kemal ve arkadaşları kurt paradigması sayesinde Andranik’in çiftlik evinde 

olduğunu görür ve operasyona başlarlar.  

Siyasal kurgularda olaylar genellikle günlük hayatın gerçek kurallarına 

uygun biçimde kurgulanır. Bir savaş, bir terör eylemi, bir suikast her zaman 

gerçekleşmesi muhtemel olaylardır. Bu türden olaylar, gerçek oyuncuların 

rollerinin, gerçekliğe bağlı kalınarak yeniden dağıtılması ile kurgulanır. Ancak 

Kurt’un bu sahnesinde gerçeklikten kopulur ve fantastik bir eylem gerçekleştirilir. 

                                                 
393 A.g.e., s. 259. 
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Gerçek hayatta örneğine rastlanmayan, kahramanlara olağanüstü bir güç veren bu 

eylem aracılığıyla okuyucuya roman kişiliklerinin üstünlükleri gösterilmiş olur. 

Kemal ve diğerleri sıradan insanlar oldukları için değil, tam tersine, üstün 

özelliklere sahip oldukları için seçilmişlerdir.  

4. Dini Cemaatleri ve Dini Merkeze Alan Siyasal Kurgular  

Son yirmi yıl boyunca Batılı popüler edebiyatçılar gizemli dini grupları 

sıklıkla eserlerinde işlemişlerdir. Dan Brown’ın 2003 yılında piyasaya çıkan ve tüm 

dünyada milyonlarca satılan Da Vinci Şifresi adlı kitabı bu alana yönelik ilgiyi tepe 

noktaya ulaştırmıştır. Ortaya çıkan piyasa başarısı benzer eserlerin yazımını da 

beraberinde getirmiştir. Türkiye’de de yazarlar gizemli tarikatler, cemaatler ve dini 

grupları eserlerinde canlandırarak aynı türden bir başarı yakalamaya çalışmışlardır.  

Yücel Kaya’nın Papa’ya Suikast394 adlı romanında gizemli tarikatlar ve 

onların siyasal komploları temel yer teşkil eder. Romanın başında Oriana Cirioelle 

adlı bir gazeteci Propaganda Due (P-2) adlı bir tarikata üye olur. Ardından 

mesleğinde büyük ilerlemeler sağlamaya başlar. Bu sırada Papa, Türkiye’ye gelmek 

üzeredir. P-2 tarikatı Papa’nın Fener Rum Patrikhanesi ile görüşmesine karşıdır. Bu 

nedenle Türkiye’deki Sami İpek adlı üstada, Papa’ya suikast düzenleme emri 

verirler. Oriana da Papa’ya suikastle görevlendirilir.  

Batman’da, İran’dan geldiğini söyleyen bir Ayetullah, Papa aleyhine 

propaganda yaparak bir suikastçi seçer. Aslında bu Ayetullah, Amon adlı bir 

Yahudi’dir.  

Türkiye’de ise MİT müsteşarı, Kahraman Erdoğ adlı ajana muhtemel bir 

suikasti önleme emri verir. Kahraman, arkadaşları olan Davut ve Harun ile beraber 

Sami İpek’in bir suikastçi ile görüştüğünü tespit ederler. Bu sırada İstanbul’a 

gönderilen Oriana ve sekreteri Monica kaçırılır. Kahraman ve arkadaşları onları 

kurtarır.   

Sami İpek, İspanya’ya kaçar. Orada Opus Dei tarikatından Santiago Cortes 

ile görüşür. Beraberce gittikleri ormanda her ikisi de asılarak öldürülür. MİT her iki 

tarikatın da aslında Vatikan’dan yönlendirildiğini anlar.  

İstanbul’da Papa’nın geçişi sırasında Amon uzaktan kumandalı bombayı 

patlatır ve Papa ağır yaralanır. Romanın sonunda İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecat 

                                                 
394 Yücel Kaya, Papa’ya Suikast: 16. Benedict’i İstanbul’da Kim Öldürecek, İstanbul, Güçlü  

Yayımcılık, 2006.  
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yakınındakilere bomba yüklü bir ABD uçağının Kâbe’ye doğru yola çıktığını haber 

verir. Bu kötü haber ile roman sona erer. 

Siyasal kurgu romanlarda farklı dinlere karşı alınan tavrın geniş yer tuttuğu 

görülmektedir. Özellikle Hıristiyanlık ve Yahudilik, birçok siyasal kurguda, Türkiye 

aleyhtarı faaliyetlerin kaynağı olarak gösterilir. Daha önce Kayıp Naaş romanında 

da Vatikan ve Yahudi aleyhtarlığı ele alınmıştı. Papa’ya Suikast romanında da 

benzer durum söz konusudur. Ancak bu son romanda sadece isimler anılmakla 

kalmaz bizzat bu dinlerin kurumlarında, üst düzeylerde görev yapan kişilerin dini 

faaliyetlerine yer verilir. Romanın tamamında asıl konuya dâhil olanlar Vatikan’a 

mensup kişilerdir. Onların üyesi oldukları tarikatlar aracılığı ile yazar, Vatikan’ın 

sadece dini bir yapı olmadığını, ülkelerin iç işlerine müdahale eden, dünyadaki güç 

savaşının içinde yer alan bir devlet olduğunu ortaya koymaya çalışır.  

Gerek Opus Dei, gerek P-2 tarikatları isimlerinin üzerindeki gizem perdeleri 

nedeniyle birçok romanda ve ayrıca günlük hayatta merak konusudurlar. Yakın 

zamanda Da Vinci Şifresi adlı romanda da Opus Dei ve diğer tarikatların gizemleri 

kullanılarak büyük başarı sağlanmıştır. Piyasada belirli bir düzeyi yakalamak isteyen 

Yücel Kaya’nın da bu amaçla benzer bir konuyu işlediği görülmektedir. Ancak 

Yücel Kaya, tarikat gizemi ile o dönemde kamuoyunda çokça tartışılan Papa’nın 

İstanbul gezisini birleştirmiştir. Böylece roman, tarihi bir çerçeveden kurtulup 

bugünü anlatan bir yapı kazanmıştır.  

  Yazar, Hıristiyanlığın yanı sıra Yahudilikle ilgili bazı görüşlere de yer 

vermiştir. Yahudilik birçok siyasal kurguda gizemli bir güç olarak aktarılmıştır. 

Papa’ya Suikast romanında da Yahudiliğin, gizli olarak oynanan birçok oyunun 

temel aktörü olduğu düşüncesi işlenmiştir.  

Romanda Yahudi asıllı ABD vatandaşı David Hass, bir lobi toplantısında 

Yahudilerle ilgili olarak şunları söyler: 

 

“Yeryüzünde gelişen her olayın altında mutlaka bizim bir katkımız olmuştur. Ve 

yeryüzünde bu ana kadar yapılan hiçbir olay olmasın ki bunda İsrail devleti bir 

menfaat görmesin.”395 

 

Kendisine Hitler’in Yahudileri toplama kamplarında yok ettiği hatırlatılınca 

ise şunları ekler: 

                                                 
395 A. g. e., s. 173. 
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“Hitler, bize toplama kamplarında işkence yapmasaydı bizi Avrupa’daki 

topraklarımızdan sürmeseydi biz Filistin topraklarında toplanıp, nüfuz sahibi olup 

devletimizi kurabilir miydik sanıyorsun.”396  

 

Batman’da Papa aleyhine konuşmalar yapan Ayetullah’ın aslında bir Yahudi 

oluşu da Yahudilerin faaliyetlerinin derinliğini göstererek bu din etrafındaki gizemi 

arttırır.  

 Dünyayı din savaşları ekseninde gören yazar romanın temelinde konuyla 

bağlantılı olmamakla beraber Yahudiliğe de değinerek romanın gizemli yapısını 

güçlendirmeye çalışmıştır. Bu tavır bir yandan Yahudiliğin aleyhine görünmekle 

beraber öte yandan Yahudi inancının gücüne dair halk arasında yaygın olan 

düşünceyi pekiştirmeye de hizmet eder.  

Romanda Türkiye tarihindeki olumsuz kimi gelişmeler de Yahudilere mal 

edilir. Kahraman Erdoğ’un MİT müsteşarından aldığı zarftan çıkan metinde Türkiye 

tarihi ile ilgili ayrıntılı bir analiz vardır. Buradaki cümleler MİT’ten çok yazarın 

tarihe yaklaşımını yansıtmaktadır: 

 

 “Ardından İttihat ve Terakki partisi kurularak Ortodoks Balkanlar’ın 

bağımsızlaştırılması yoluna gidildi.  

Kurucularının tamamına yakını Rum, Yahudi ve Sebatayist olan İttihad ve Terakki 

Cemiyeti “Okullar Kanunu” adıyla bilinen yasayı çıkarabilmek için 2. Meşrutiyet 

çalışmalarına başladı.”397  

 
 
Yazar, Osmanlı Devleti’ndeki çözülmenin sorumlusu olarak İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’ni ve onun içerisinde ağırlıkta olan gayrimüslimleri görmektedir. 

Dolayısıyla önceki örnekteki gibi burada da gayrimüslimleri hedef alır ve 

toplumdaki verili düşmanlıkları besleyerek romanın beğenilmesini sağlamaya 

çalışır.  

Dini grupların merkezde olduğu, toplumsal gerilimlerin kullanıldığı bir 

başka eser ise Mustafa Karnas’ın yazdığı Çürük Elma Operasyonu, Kuzu Kesimi 

Operasyonu ve Süleyman Mabedi Operasyonu adlarını taşıyan roman üçlemesidir. 

Mustafa Karnas’ın romanlarında da, Türkiye, dışarıdan gelen din kaynaklı bir 
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tehdidin hedefi durumundadır. Üç romanda da Türkiye’de din değişikliği yapmak 

isteyen Evangelistlerin ülkeye yerleşmesi ve buna karşı verilen mücadeleler anlatılır. 

Serinin ilk romanı olan Çürük Elma Operasyonu398’nda Türkiye’de 

Evangelist Kiliseler Birliği kurulur. Birlik’in kurulmasından hemen sonra kimi 

Evangelistler silahlı saldırılarla öldürülür. Batı dünyası bu durumu kullanarak 

Türkiye’ye baskı yapar ve Evangelistlerin daha rahat ve güvenli bir ortamda faaliyet 

göstermesi sağlanır. Tüm bunlara karşı çıkan Yusuf Hoca ise yıllar önce 

Darüşşafaka’da öğrencisi olan kişileri toplayarak ülkenin işgal altında olduğunu ve 

mücadele edilmesi gerektiğini söyler. Toplantıda bu mücadele için en iyi yolun 

Evangelist kilise içine bir ajan sokarak ABD’ye göndermek ve bu inancı kendi 

topraklarında çürütüp yıkmak olduğu fikrine varılır. Elma sepetinin içine çürük bir 

elma konulacaktır. Barış adlı bir genç Evangelistlerin yanında Aramice sözler 

söyleyerek onları, kendinin Tanrı tarafından gönderildiğine ikna eder ve kiliseye 

girer. Böylece Çürük Elma Operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiş olur. Yusuf Hoca 

ve diğerleri kimliklerini dolaylı yollardan Evangelist kilisenin öğrenmesini sağlar. 

Barış’ın dikkat çekmemesini için kendilerini feda ederler. Yusuf Hoca ve 

arkadaşları öldürülür. Sonuçta operasyon başarıya ulaşmıştır.  

Mustafa Karnas’ın her üç romanı da Türkiye’nin Hıristiyan misyonerlerin 

tehdidi altında olduğu fikrine dayanmaktadır. Yine bir popüler roman yazarı 

toplumda sıkça tartışılan bir konuyu ele almış ve misyonerlik faaliyetlerinin yarattığı 

tehlikeye dikkat çekmeye ve bu yolla da romanın okuyucu tarafından kabulünü 

kolaylaştırmaya çalışmıştır.  

Son dönem siyasal kurguların din kavgalarını sıkça ele aldıklarına yukarıda 

değinilmişti. Mustafa Karnas’ın romanının ayırt edici özelliği, bu kavgaların 

misyonerlik faaliyetleri aracılığıyla gerçekleşeceğine yönelik ön kabulüdür. 

Evangelistler Batılı güçleri arkalarına alarak ve demokrasi düşüncesine sığınarak 

ülkeyi işgale kalkışacaklardır. 

 

“Türkiye’ye gelen Evangelist genç maceracı misyonerler usta bir şekilde organize 

edilerek Türkiye’nin dört bir yerindeki yerel Evangelist kiliselerine dağıtıldılar. Her 

kilisenin çevresindeki binalar ya satın alındı ya da kiralandı. Yerel Evangelist 

kiliseleri kendilerini artık daha korunaklı hissediyorlardı.  

                                                 
398 Mustafa Karnas, Çürük Elma Operasyonu, Ankara, Elips Kitap, 2005, bs.2. 
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… 

Avrupa Birliği ve Amerikan hükümeti Türk hükümetine baskı yapmaya başladı. 

Eğer Türk hükümeti Evangelistleri koruyamıyorsa ve olayların failleri 

yakalanamıyorsa, bu durumda Evangelistlerin kendilerini korumaya hakları 

vardı.”399 

 

Evangelistlerin kendileri Türkiye içinde ayrı bir güç olup devlete kafa 

tutmaya başlarken Batı’dan da siyasal ve maddi destek görmektedirler.  

Mustafa Karnas’ın Türkiye’deki misyonerlik tehlikesini gösterirken 

kullandığı inancın Evangelizm olması da önemli bir ayrıntıdır. Gerçek hayatta bu 

inanç mensuplarının Türkiye’de faaliyet gösterdiğine dair fazla bir bilgi yoktur. 

Ancak ilginç olan, ABD hükümetinin son dönem politikalarında etkili isimlerin 

hemen hepsinin Evangelist olmasıdır. Yazar, bu kadar etkili bir noktada kendine yer 

bulan bu inancın gücünün Türkiye’yi de hedef alabileceği düşüncesinden hareket 

etmiştir. Bir başka önemli konu ise Evangelizm ile Yahudilik arasında kıyamet 

gününe dair kurulmuş olan yakınlıktır. Evangelizm de tıpkı Yahudilik gibi kıyamet 

gününü yakınlaştırmak istemektedir. Romanda bu bağa ve Yahudilerin, Evangelist 

faaliyete desteklerine de değinilmiştir. Yazar sadece Hıristiyanları değil, onlara 

Türkiye’yi yıkma faaliyetinde destek olan Yahudileri de hedef almıştır.  

Serinin ikinci romanı olan Kuzu Kesimi Operasyonu’nda400, Türkiye 

devletiyle Evangelistlerin savaşı sürer. Devlet, Evangelistleri sınırdışı etmeye 

başlayınca ekonomik ambargo uygulanır. Türkiye devleti de sınır dışı işlemlerine 

ara verir. Bu arada MİT Antalya’daki Evangelist kiliseye sızar ve ellerinde kuzu 

döğmesi olan Armageddon savaşçılarının bölgeye geldiğini öğrenir. Evangelistler 

“Kuzular” da denen bu grubun yardımıyla Hatay civarında bir din devleti kurmaya 

çalışmaktadırlar. Evangelist kilise birçok ilde yerel seçimlere katılacak kadar 

güçlenmiştir. Seçimlerde birçok ilçe ve muhtarlığı kazanırlar.  

MİT’ten de önce var olan Türk istihbarat birimi GERA’da çalışan Kemal 

Bey Alman BND ajanlarıyla ilişki kurar ve yapılacak operasyona onların da destek 

vermesini sağlar. Böylece Kuzu Kesimi Operasyonu başlar. Antalya’da bütün 

“Kuzu”ların merkez kiliseye toplanması sağlanır, ardından 200 Türk ellerinde 

kılıçlarla saldırıya geçer. Beş bin Kuzu’dan sadece otuz kadarı ölümden kurtulabilir. 

                                                 
399 A. g. e., s. 17.  
400 Mustafa Karnas, Kuzu Kesimi Operasyonu, Ankara, Elips Kitap, 2005. 
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Kemal Bey ve ona yardım eden Ali Rıza Bey ile diğer Türkler de hayatını kaybeder. 

Böylece Evangelistlerin devlet kurmak için giriştikleri ALAMO operasyonu 

başarısızlıkla sonuçlanır. 

Kuzu Kesimi Operasyonu’nda Hıristiyanların saldırısının tek hedefi Türkiye 

değildir. Yazar geleceğe dair kurduğu bu senaryoya diğer Orta Doğu ülkelerini de 

dâhil eder. ABD, İran ve Suriye’ye saldırır. Ayrıca Mescid-i Aksa işgal edilir ve 

Müslümanlar buradan kovulur. Yazar’ın romanında 2000’li yıllarda çokça tartışılan 

Büyük Orta Doğu Projesi’nden hareket ettiği anlaşılmaktadır. Bu projenin Orta 

Doğu’yu Hıristiyanlaştırma amacında olduğu tezini işleyen yazar, sadece 

Türkiye’nin değil, diğer bölge ülkelerinin de hedef olacağını ortaya koymaya çalışır.   

Bu romanda da daha önce Metal Fırtına’da rastlanan bir durum ortaya çıkar. 

Metal Fırtına serisinde Alman istihbaratı BND Türklerin dostu olarak 

görünmektedir. ABD’nin Türkiye’yi işgal edeceği daha önce BND tarafından 

Türkiye’ye bildirilmiştir. Bu romanda da BND ajanları Türklere yardım etmektedir. 

Her iki örnekten de anlaşılacağı gibi Türk siyasal kurgu yazarlarının zihinlerinin 

gerisinde Birinci Dünya Savaşı’nda Almanlarla yapılan ittifakın izleri yer 

almaktadır. ABD ise yeni süper güç olarak güvenilmeyen ve her an Türkiye 

aleyhine faaliyet gösterebilecek bir devlet olarak görülmektedir. 

Yazarın roman aracılığıyla ortaya koyduğu bir mesaj da vatandaşların 

seçimlerdeki tavrına yöneliktir. Yazar yerel seçimlerde Evangelistlerin başarı 

kazanmasına değinirken şunları söyler: 

 

“Bu memleket yıllardır, kutsal oylarını bir çift ayakkabıya ya da beş kilo pirince 

satmış on binlerce cahil, namussuz ve şerefsiz görmüştü. Ve bir Cumhuriyet altını 

karşılığında oylarını Amerikalı misyonerlere satacak yüz binlerce şerefsizin olduğu 

açıktı.”401  

 

Yazar siyasi bazı meselelerdeki öfkesini yenemeyip kendi vatandaşlarına 

tepki duyar hale gelmiştir. Yazar için sorunun kaynağından çok sonuçları önemlidir. 

Bu nedenle okuyucunun ruhsal durumuna dair herhangi bir yorumda bulunmaz. 

Oyların neden satıldığı onu ilgilendirmemektedir.  

                                                 
401 A. g. e., s. 87.  
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Serinin üçüncü romanı olan Süleyman Mabedi Operasyonu’nda402 ise olaylar 

Türkiye dışına taşar. Evangelistler Tarsus civarında ayaklanma planlarlar. Türk 

devletinin müdahalesi sonucu elli bin civarında Evangelistin ölmesi beklenmektedir. 

Aynı sırada Suriye’de bekleyen ABD askerleri de bunu bahane ederek işgale 

girişecektir. GERA’dan Cemal Bey bu defa ön plandadır. Genelkurmay onunla 

bağlantıya geçer. ABD’de ise GERA başkanı Ömer Bey Kızılderililerin ve 

Meluncanların desteğini alarak bir ayaklanma başlatmak istemektedir. Evangelist 

kilisenin başpapazı Ryan, Kabala hesapları yaparak sekiz gün sonra Süleyman 

Mabedi’nin temellerinin atılacağını ve kutsal devletin kurulacağını söyler. Birçok 

ülkenin başkanı bir araya gelirler ve Türkiye’ye destek olmaya karar verirler. Hepsi 

de “Göz” adlı bir tarikata mensuptur. ABD başkanı da Evangelistlere karşı onlardan 

yardım ister. BM, ABD ve İsrail’in bu planlardan vazgeçmesi kararını alır ancak bu 

iki devlet kararı uygulamaz. AB’nin kendi ordusu olmadığı için Türkiye hemen AB 

üyesi yapılır ve Türk ordusu AB şemsiyesi altında göreve başlar. Güneyde sert 

çatışmalar olur. Sonunda Türk ordusu Kudüs’e girer. Başpapaz Ryan ve yanındaki 

“Kuzular” teslim olmayınca çatışma çıkar. Tüm Kuzular ve yüzlerce GERA üyesi 

ölür.  

Romanda ayrıca Barzani ve Talabani’nin kimliği belirsiz kişilerce 

öldürüldüğüne de yer verilir. Türk okurun yıllardır dertli olduğu bir bölgeye yapılan 

en radikal müdahale roman aracılığıyla gerçekleştirilerek rahatlama sağlanır.  

ABD ve İsrail de romanda Türkiye’nin başına bela olan iki devlet olarak 

gösterilir. Bu iki devlet halen Türkiye’nin müttefiki olmakla birlikte Mustafa Karnas 

ve başka siyasal kurgu yazarlarınca güvenilmez bulunmaktadırlar. Yazarların bu 

tavrında Türkiye’nin yaşadığı terör sorununun yanı sıra, İslam ülkelerinin genel 

politik ezikliğinin de katkısı vardır. Müslüman dünya çeşitli baskılara maruz 

kalmakta ve roman aracılığıyla bunlar dillendirilmektedir.  

Mustafa Karnas’ın bahsedilen romanlarının bir başka özelliği ise 

boyutlarının küçük oluşudur. Her üç roman da küçük boyut basılmıştır, ayrıca 

ortalama yüz kırk sayfa uzunluğundadır. Bu haliyle Karnas’ın romanları Amerika ve 

Avrupa’daki “Ucuz Roman” (Dime Novel) türünü hatırlatmaktadır. Daha önceki 

bölümlerde de anlatıldığı gibi ucuz romanlar hem kısa hem de cebe sığabilecek 

boyutları nedeniyle bir dönem satış rekorları kırmışlardır. Nat Pinkerton, Nick 

                                                 
402 Mustafa Karnas, Süleyman Mabedi Operasyonu, Ankara, Elips Kitap, 2005. 
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Carter gibi kahramanların maceralarının anlatıldığı bu romanlar kâğıt kapaklı 

oluşları nedeniyle de diğerlerine göre daha ucuza satılmıştır. Karnas’ın romanları 

her üç özelliğe de uymaktadır. Ucuzdur, kısadır ve rahat taşınabilmektedir. 

Türkiye’de tüm popüler romanlar içerisinde ucuz roman geleneğinin en iyi 

temsilcileri oldukları söylenebilir.  

Bu romanların ucuz romanlarla benzeştiği bir başka yön ise kişiliklerin 

olabildiğince yüzeysel anlatılmasıdır. Genel olarak popüler romanlarda yüzeysellik 

hâkim olsa da bazı popüler romanlar kişilik özelliklerini daha derin çizebilmektedir. 

Mustafa Karnas’ın romanlarında ise kişilerin sadece adları ve operasyonlardaki 

yerleri anlatılır. Çürük Elma Operasyonu’nda Yusuf Hoca, Kuzu Kesimi 

Operasyonu’nda Kemal Bey, Süleyman Mabedi Operasyonu’nda ise Cemal Bey’in 

kişiliklerine dair hiçbir şey anlatılmaz. Olaylar hakkındaki kişisel yorumlarına, 

öfkelerine bile başvurulmaz. Sadece operasyonlara katılımları ön plandadır. Bu 

haliyle Karnas’ın romanları ucuz roman kategorisinin en iyi örneklerindendir. 

Turgay Güler’in yazdığı ve son dönemin en çok satan kitaplarından olan 

Mehdix403 de dinin merkezde olduğu eserlerden biridir. Orta Doğu, Avrupa ve 

Amerika’yı içine alan Türkiye kaynaklı krizin merkezinde yine din olgusu vardır. 

Romanın başlangıcı 2019 yılına denk gelmektedir. Bu tarihte Genelkurmay başkanı 

bir kâbusla uyanır. Bilgisayarda rüya tabirlerine bakmak isterken “Deccal” yazısının 

ekrana geldiğini görür. Böylece ilahi güçlerle iletişime geçmeye başlar. Daha sonra 

posta eri Ceyhun’un Çemberlitaş’ın altında saklanmış olan Musa’nın asasını 

getirmesiyle Paşa gizemli güçler elde eder. 2020 yılında AB, Türkiye’yi üyeliğe 

almayacağını bildirir ayrıca AB liderleri Ayasofya’nın Patrikhane’ye bağlanmasını 

ister. Türkiye bunu kabul etmez. Paşa, Başbakan’ı arar ve Ayasofya’yı ibadete 

açmasını ister. Ardından bu dediği olur. Tüm halk ve devlet ricali Ayasofya’da 

namaz kılar. AB ve ABD bunu savaş sebebi sayacaklarını duyurunca Paşa elinde asa 

ile TV’ye çıkıp Batı’ya kafa tutar. ABD saldırı planları yapınca Paşa 17 Ağustos 

depreminin merkezi olan Gölcük’teki bir çukurun başına giderek asayı sürer. Aynı 

anda ABD’de bir deprem olur ve yüz bin kişi ölür. 

İsrailliler, asa kendilerine verilmezse Kâbe’yi vuracaklarını duyururlar. 

Ayrıca Kubbet’üs Sahra ve Mescid-i Aksa’yı havaya uçururlar. Türkiye’de 

seferberlik ilan edilir. Paşa tüm Müslüman dünyasında Mehdix adıyla anılmaya 
                                                 
403 Turgay Güler, Mehdix, İstanbul, Popüler Kitaplar, 2007, bs. 21.  
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başlar. Paşa, posta eri Ceyhun’dan aldığı bilgilerle Batı’dan yola çıkan Haçlı 

gemilerinin yine Batı’dan atılan füzelerle vurulmasını sağlar. Daha sonra İsrail’de 

yönetimi almış olan kutsal Siyon’u arayıp tüm kutsal yerlerin tekrar yapılmasını 

emreder ve bir ay sonra da oraya gidip namaz kılar. Tüm İsrail askerleri ABD’ye 

gönderilir. Ülke Filistinlilerin yönetimine verilir. Ardından Türk ordusu çekilir. 

Mehdix romanı, her şeyden önce, ortaya konan Genelkurmay başkanı kişiliği 

ile dikkati çeker. Türk kamuoyunda sıkça tartışılan laiklik-din karşılaştırmasında 

askerlerin bulunduğu tarafa bir gönderme yapılmaktadır. Romandaki Paşa 

alışılmışın dışında dini duyguları keşfeden ve bunlara çok kuvvetle sarılan bir 

kişiliktir. Batı’ya kafa tutarken geleneksel resmi uygulamaları da terk edip 

Ayasofya’nın ibadete açılmasını isteyecek kadar radikal adımlar atılmasını sağlar.  

Yazar, siyasal İslam’ın yıllar boyunca kullandığı sloganlardan birini 

romanda gerçekleştirerek belirli bir okuyucu kitlesine mesajlar verir. Bu eylemin 

halkın manevi duygularını ne kadar güçlendireceğini ortaya koyar. Ayasofya politik 

bir mücadelenin en önemli simgelerinden biri olarak romana girmiştir.  

Paşa’nın bir diğer özelliği Batı’ya meydan okumasıdır. Paşa bunu yaparken 

ilahi güçlerin asa aracılığıyla kendisine verdiği iradeyi kullanmaktadır. Bu noktada 

Batı ile yakın ilişkiler kuran askerlerin yerini, maneviyata sığınan ve Batı’nın dini 

hesaplarını alt üst eden bir kişilik alır.  

Daha önce de belirtildiği gibi romanda Batı ile Türkiye arasındaki temel 

çelişki din olarak görüldüğü için bütün olaylar din merkezli olarak gelişmektedir. 

Paşa dini keşfettikten sonra müthiş bir güç elde etmiş ve bunu Hıristiyan-Yahudi 

ittifakına karşı kullanmıştır. Diğer siyasal kurgularda olduğu gibi burada da 

Yahudiler ve Hıristiyanlar bir olmuş ve Türkiye’yi ezmek istemektedirler. Paşa ise 

buna karşılık asayı kullanır ve ilahi güçler yardımıyla hiç savaşmadan Batılıları 

yener.  

Paşa’nın takma adı da İslam dünyasının ona bakışını yansıtmaktadır. Mehdi, 

bilinen, beklenen kurtarıcıyı ifade ederken “X” ise bilinmezliği, gizliliği 

anlatmaktadır.  

Mehdix romanı, bugünün dünyasında batıl diye adlandırılan olaylarla 

şekillendirilmiştir. Posta eri Ceyhun’un durup dururken Paşa’ya sürekli olarak elde 

edilemeyecek bazı bilgileri ve güç kaynaklarını taşımasının bir açıklaması yoktur. 

Yüzyıllardır kayıp olan Hz. Musa’nın asasının Çemberlitaş’ın altında saklı olması 

da bir şehir efsanesinden öte bir şey değildir. Ancak yazar tüm bu batıl, efsanevi 
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bilgileri kitabında bir araya getirmiştir. Kitabın bu kadar çok satmasının 

nedenlerinden biri halk arasında yaygın kabul gören bazı inanışların ve ayrıca dini 

duyguların hiçbir çekince olmadan romanda ifade edilmesidir. Okuyucu bu romanda 

okuduklarına günlük hayatında inanmakta ya da en azından inanıldığını bilmektedir. 

Bu nedenle herhangi bir yabancılık çekmez. Romandaki yenilik bu türden 

inanışların yeniden birleştirilmiş olmasıdır. Okuyucunun inanç dünyası yazar 

tarafından düzenli bir halde yeniden şekillendirilip roman şeklinde sunulmuştur.  

Kitabın başarısının bir başka nedeni de son dönemde AB tartışmaları ve 

ABD’ye olan tepkilerin, tıpkı yukarıda anlatılan başka siyasal kurgularda olduğu 

gibi, dile getirilmesidir.  Kamuoyunun duyarlılığının romana yansıması, bir yandan 

okuyucunun inandıklarından emin olmasına, bir yandan da romanda dile getirilenleri 

onaylamasına yardımcı olmaktadır.   

5. Küresel ve Bölgesel Krizlerin Konu Edildiği Siyasal  

    Kurgular 

Siyasal kurgular içinde sayıca az olmakla birlikte küresel ve bölgesel 

krizlerin işlendiği romanlar da yer almaktadır. Bu romanlar sadece Türkiye 

dışındaki ülkeleri konu edinmemektedirler. Türkiye’nin yine merkezde olduğu 

ancak küresel güç paylaşım savaşlarının geniş yer tuttuğu bu romanlarda dünyada 

meydana gelebilecek olası siyasal sorunlar anlatılmaktadır. 

Burak Turna’nın yazdığı Üçüncü Dünya Savaşı404 adlı roman tüm dünya 

ülkelerinin katıldığı bir savaşı anlatması bakımından siyasal kurgu türü içinde tek 

örnektir. Turna’nın romanında olaylar Avrupa’da başlar. 2010 yılında Avrupa’nın 

her yerinde ırkçılık hortlamıştır. Yabancılara karşı çok sayıda saldırı olmaktadır. 

Almanya’daki Germen Birlik Hareketi (GBH) ve ona bağlı olan Çelik Miğferler 

grubu Avrupa’yı kendi liderlikleri altında birleştirip Katolik-Protestan birlik kurarak 

Ortodoksluğa karşı savaşmak isterler. Avrupa’daki Türkler ırkçı saldırıların hedefi 

olur. Ayrıca ABD, Çin, Rusya gibi büyük devletler de savaş istemektedir. 

Türk askerlerinin disiplini sevmeyenlerinden beş kişilik bir tim oluşturulur 

ve adına “Bölüm 18” denir. Oğuz adlı komutanın liderliğindeki grup Kuzey Irak’ta 

şehit edilen bir grup Türk askerinin intikamını almak üzere ABD’ye gider ve 

sorumluları öldürürler. Ancak bu görev sırasında Çinli ajanlarla karşılaşırlar. 

Çinliler Kennedy uzay üssünden kalkacak bir roketin muhtemel Doğu-Batı 

                                                 
404 Burak Turna, Üçüncü Dünya Savaşı, İstanbul, Timaş Yayınları, 2005. 
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savaşında kullanılacağını düşünmektedir. Bölüm 18’in bir kısmı onlara yardım için 

ABD’de kalırken, diğerleri Avrupa’ya Türklere yardıma gider.  

Tüm dünya ülkeleri savaşa tutuşur. Ölüm Kardeşliği adlı bir tarikat ise ABD 

başkanını da etkisine alarak savaşın giderek yayılmasını sağlamaya çalışmaktadır. 

Bu tarikat karanlık gücün dünyaya hâkim olmasını istemektedir. Doğu’da Rusya, 

Çin ve Hindistan orduları Batı’ya karşı beraber savaşmaktadır.  

Bölüm 18’den Oğuz ve Tuğrul Almanya’da Türklerin direnişine katılırlar ve 

ırkçı liderleri öldürürler. Daha sonra ABD’ye dönüp uzay sondasının gönderildiği 

üsse baskın yaparak projeyi durdururlar.   

  Üçüncü Dünya Savaşı’nda belirgin olan nokta yöntem olarak Metal 

Fırtına’ya benzerliğidir. Bu romanda da Metal Fırtına’daki gibi tekil savaş sahneleri 

çokça yer almaktadır. Doğu’da ve Batı’da savaşan orduların genel durumunun yanı 

sıra, film sahnelerinde olduğu gibi, genel gidişe dair fikir vermek için yazar bu tekil 

sahneleri kullanır. Örneğin Çinlilerin Tayvan’a saldırması, Hint donanmasının da 

onlara destek için okyanustaki ABD üslerine saldırılar düzenlemesi ayrıntılı olarak 

anlatılır.  

Okuyucu, romandaki bu tanıdık savaş sahneleri aracılığıyla alışkın olduğu 

bir savaş filmi izler gibi romanı okur. Ancak yazar, sadece eski klişe sahneleri 

tekrarlamakla kalmaz, ayrıca romana gizem de katarak daha ilgi çekici hale getirir. 

Bunun için de yine son dönemde popüler romanlarda çok kullanılan başka bir 

konuyu alır ve romanın içine yerleştirir; yazarın kullandığı bu konu gizli 

tarikatlardır. Da Vinci Şifresi adlı kitapla bütün dünyaca meşhur olan tarikatlar 

konusu tüm okuyucular için derin gizemlerin ve heyecanın simgesidir.  

 

“Ölüm Kardeşliği… 

Medyanın ve dünya insanlarının akıllarını çelen bir sürü örgüt, hepsi de Ölüm 

Kardeşliği’ni perdelemek için kurulmuş sahte düzenlemelerdi. Kurukafa ve 

Kemikler… İlluminati… Gül ve Haç… Hepsi de birer aldatmacadan ibaretti. 

Hepsinin temelinde tek bir örgüt vardı ve o da Ölüm Kardeşliği örgütüydü. Örgüt, 

Amerika’da kurulmuştu, bazı üyeleri ayrılıp Kurukafa ve Kemikleri oluşturmuş ve 

kendilerini İlluminati’nin devamı gibi göstermişlerdi. Ancak onlar kendilerini açığa 

çıkarıp egolarını tatmin ederken ve olmayan bir gücü sahiplenirken Ölüm 

Kardeşliği bütün dünyaya yayılmıştı. Örgüt, sadece gücü temsil ediyordu. Saf 

evrensel gücü. İçlerinde stratejik önemi olan her ülkeden üyeler ve bağlantılar 
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vardı: ancak bu gizli toplantılara sadece saf beyaz, Katolik veya Protestan olanlar 

katılabiliyordu. Geri kalanlar, sadece emirlere uyuyordu.”405  

 

 Burak Turna sıradan gibi görünen ülkeler arası çekişmeyi üçüncü dünya 

savaşı gibi sıra dışı bir noktaya sürüklemenin yanında romana bu gizemi de katarak 

sıra dışılığı pekiştirir. Roman popüler bir siyasal kurgunun sıradan özelliklerini taşır 

ancak her popüler romancının yapması gerektiği gibi kişisel eklemeler de ihtiva 

eder. Okuyucunun daha önceki bilgilerinde Gül ve Haç, İlluminati gibi örgütler yer 

almaktayken, Burak Turna bunların hepsinin göstermelik olduğunu asıl tarikatın 

Ölüm Kardeşliği olduğunu ortaya koyar. Böylece bir Türk yazarın özgün, kişisel 

bakışı ortaya konmuş olur.  

Romanda gizem havasını geliştirmek için eski tarihlerden kalan kehanetler 

de devreye sokulur. İlyas isimli bir genç Hindistan’daki bir manastırdan yola çıkıp 

Mardin’e oradan da ABD’ye gider. Aramice bir tablette yazılı olan kehanetlerde 

üçüncü dünya savaşından bahsedilmektedir. İlyas bu kehanetin izinde yoluna devam 

etmektedir. Ancak bundan haberdar olan Ölüm Kardeşliği tarikatı onu Mardin’de 

öldürmeye kalkışır, başaramaz.  

 Yazar sadece büyük çaplı olayları işlemekle kalmaz. Romana duygusal bir 

boyut katmak amacıyla Almanya’daki ırkçı saldırılar sırasında kaybolan Türk kızı 

Rüya’nın kaçırılması ve peşinden gelişen olayları da ekler. Rüya, Bölüm 18 

komutanı Oğuz’un yıllar önceki sevgilisidir. Oğuz onun kaçırıldığını öğrenince çok 

üzülür ve ırkçılara kini artar. Böylece Oğuz’un eylemleri salt askeri müdahaleler 

olmaktan çıkar ve kişisel duygular devreye girer. Okuyucu sadece büyük devletlerin 

oyunlarını izlemekle kalmaz, sıradan insanların öyküleri de onun için merak unsuru 

olur.  

  Romanda kehanetler, tarikatlar eşliğinde ilerleyen bir savaş anlatılırken 

teknolojik dünya da ihmal edilmez. Çinlilerin ABD’ye yönelik saldırı planlarının 

temelinde nanoteknolojik bir silah bulunmaktadır. Çinliler, ABD’ye sattıkları tekstil 

mallarına bu nanoteknoloji silahını yerleştirirler. ABD’liler bu elbiseleri giymeye 

başlar. Çinliler bir uydu aracılığı ile komut gönderip silahı çalıştırarak milyonlarca 

Amerikalının hasta olmasını sağlama amacındadırlar.  

Modern teknolojinin devreye girdiği bir başka nokta ise ABD’lilerin dev bir 

uzay sondası ile yaptıkları plandır. Bu uzay sondası dünyaya yaklaşan bir göktaşını 
                                                 
405 A. g. e., s. 262.  
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yörüngesinden çıkarıp Çin’e yönlendirmek üzere yapılmıştır. Romanda her iki silah 

da kullanılmadan devre dışı kalır. Ancak yazarın romanı oluştururken farklı 

açılardan düşündüğü, yenilikçi fikirler ortaya koymaya çalıştığının örnekleri olarak 

okuyucunun karşısına çıkmışlardır.  

Burak Turna birden fazla unsuru bir araya getirerek siyasal kurguya önemli 

bir katkıda bulunmuştur. Son dönem siyasal kurgularında okuyucunun ilgisini 

çekebilecek orijinal konulara çok rastlanmaktadır. Ancak yazarlar, bu konuları 

işlerken her zaman aynı başarıyı yakalayamamaktadır. Burak Turna ise gizemli 

tarikatlerden, süper güçlerin savaş makinelerine kadar birçok unsuru bir araya 

getirerek okuyucu kitlesini genişletmeye çalışmıştır.   

Bölgesel krizleri konu edinen bir başka roman ise Haldun Aydıngün’ün 

yazdığı Planımız Katliam406 adlı eserdir. Aydıngün, eserinde ilk bakışta hayali gibi 

görünen ancak okuma sırasında Türkiye ve Rusya’yı tarif ettiği anlaşılan Kuzey ve 

Güney ülkelerin savaşını anlatır. Eser, konusu itibariyle, “Dış Düşman Tehlikesini 

Konu alan Siyasal Kurgu” başlığına uygun gibi görünmektedir. Ancak söz konusu 

olan savaş, Kuzey Ülke’nin Türkiye’yi ele geçirme isteğinden kaynaklanmamakta, 

iki tarafın yöneticilerinin beraberce hazırladıkları bir komplonun sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, roman, saldırgan bir yabancı ülke ve kendini 

savunan Türkiye klişesine dayanmamaktadır. İki ülkenin ortaklaşa çıkardıkları, 

savaşa kadar giden bir kriz söz konusudur.  

Romanda anlatıldığı kadarıyla Kuzey ve Güney ülkelerin ekonomisi gittikçe 

kötüleşmekte, buna karşılık nüfusları ise artmaktadır. Güney Ülke Başkanı’nın 

danışmanı Rıfat Saner bu sorunları aşmak için Kuzey Ülke ile savaşa girilmesini 

önerir. Başkan vicdani olarak buna katılmasa da sorunları çözmek için başka yol 

kalmadığını belirtip kabul eder. Rıfat Saner, Kuzey Ülke Başkanı’nın danışmanı ile 

gerekli planları yapar. Güney Ülke’de görev yapan misyonerlerin öldürülmesi ile 

gerilim suni olarak arttırılır ve sonunda savaş başlar.  

Güney Ülke Başkanı, kuzey bölgesinde hiçbir silahı olmayan bir milyon 

kişilik bir ordu kurdurur. Rıfat Saner savaşta ölen askerlerin aileleri için bir şehir 

kurulacağını ve bu şehrin Kuzey Ülke uçakları tarafından bombalanması ile binlerce 

kişinin öleceğini söyler. Böylece nüfus azalmaya başlayacaktır. Ayrıca yaralı 

askerlerin yattığı sahra hastanelerinin yeri de düşmana bildirilecektir.  
                                                 
406 Haldun Aydıngün, Planımız Katliam, İstanbul, Okuyan Us Yay., 2001. 
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Rıfat’ın planlarına güvenen Kuzey Ülke askerleri saldırıya geçer ancak 

ülkesini korumak için çabalayan Arif Paşa’nın aldığı önlemler sonucu ağır kayıplar 

vererek geri çekilirler. Rıfat Saner ülke içinde savaşa karşı olan kişileri başta eski 

Genelkurmay Başkanı olmak üzere yok etmek için suikastler düzenletir.  

Güney Ülke askerleri Başkan’a karşı gelerek yeniden düzenlemeler yapar ve 

Kuzey Ülke askerlerini yenilgiye uğratır. Kuzey Ülke’de darbe olur. Hükümet 

değişir. Güney Ülke’de de Başkan toplam dört milyon kişinin öldüğü bu savaşın 

vicdani yükünü taşıyamaz. Yardımcısı Rıfat’ı öldürür ve ardından intihar eder. 

Planımız Katliam mevcut siyasal ortamı kullanmayan, büyük savaşların 

insani yıkımına dair okuyucuyu uyarmaya çalışan bir romandır. Bir yandan 

gerçekleşecek bir savaşın yıkımını anlatırken, bir yandan da perde arkasında 

yaşananları ortaya koymaya çalışır.  

Romandaki temel kişiliklerden olan Rıfat tam anlamıyla bir teknokrattır. 

Sadece sayılarla düşünmektedir. Bu nedenle, sürekli olarak, olası bir savaşta ölecek 

kişilerin sayısını, bu sonucun ülkeye kazandıracaklarını hesaplar. Onun için insani 

değerler yoktur. Ayrıca bu konuda Başkan onu zorladığında refah içinde yaşayacak 

insanları ön plana çıkarır. Rıfat, matematiksel olanın insani olana üstünlüğünü 

ispatlamaya çalışan bir bürokrat olarak yöneticilerin ne kadar kirli planlara 

başvurabileceğini gösterir.  

Bunun yanında böyle bir savaşta basının sürekli olarak milliyetçiliği 

kullanması ve bu yolla satışları arttırmaya çalışması da kirli politikaların ülke 

geneline nasıl yayıldığını ifade etmektedir.  

Yazar politik oyunların yanında bireylerin içine düştüğü açmazlara da 

değinir. İşini kaybeden Tayfun ve eşi Nur, yeni doğan bebeklerinin geleceğini 

düşünmektedirler. Tayfun iş bulamayınca sonunda düzenli bir gelir kapısı olan 

askeriyeye başvurur ve böylece savaşa katılır. Tayfun ve onun yanındaki askerlerin 

tek derdi ülkelerini düşmana karşı korumaktır. Bu nedenle her türlü güçlükle başa 

çıkmaya çalışırlar.     

Romanın en önemli yanı siyasal eylemlerin öncesini ve sonrasını tamamen 

insani nedenlerle eleştirmesidir. Yazar okuyucuların tamamının onaylayacağı bir 

zeminden hareket eder. Tüm okuyucular binlerce insanın kirli politikalar sonucu 

öldürülmesine karşı çıkacaklardır. Bu insani temeli kaybetmeyen roman, milliyetçi 

tezlerden uzak durur. Her iki ülkenin de bu savaştan kayıpları olduğunu, dolayısıyla 

iki tarafın insanlarının da mağdur olduğunu ortaya koyar.  
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Romanın kapağında bilim kurgu olduğu iddia edilse de bilimsel hiçbir veriyi 

kullanmayan eserin siyasal kurgu olduğu açıktır. Yayınevinin bu tanımlaması son 

dönem popüler edebiyat eserlerinin sorunlarından birini gündeme getirmektedir, bu 

da kategorileştirme sorunudur. Polisiye ve aşk romanları dışındaki popüler edebiyat 

ürünlerinin ülkemizde son dönemde gelişmeye başladığı göz önünde bulundurulursa 

eserlerin sınıflandırılmasındaki sorunların kaçınılmaz olduğu görülecektir. 

Aydıngün’ün romanı gibi birçok roman bu tanımlama hatasıyla karşı karşıya 

gelmiştir. Sorunun aşılmasının en iyi yolunun ise popüler edebiyatın giderek 

gelişmesi ve Batılı örnekleri gibi büyük bir endüstriye dönüşmesidir. Ancak bu 

durumda, sınıflandırmaların belirli standartlara göre yapılması mümkün 

olabilecektir.  

 

*** 

1980’li yıllarda siyasal kurgular çok yazılmayan ve tanınmayan eserlerdir. 

Ancak 1990’lı yıllarla birlikte bu türdeki eserlere olan ilgi artmıştır. Bu ilgi artışının 

birçok nedeni olmakla birlikte Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi adlı eserinin tüm 

dünyada olduğu gibi Türk okuru da derinden etkilediği anlaşılmaktadır. Bahsi geçen 

eser ülkemizde de satış rekorları kırmış, tarikatlerin, tarihsel figürlerin eşliğinde 

gelişen gizem dolu maceralar, eserin, piyasada büyük başarı kazanmasını 

sağlamıştır.   

Türkiye’de sürekli hareket halinde olan ve krizlerden bir türlü kurtulamayan 

siyasal yapı, okuyucuların, olayların ardındaki gerçekleri öğrenmek konusundaki 

meraklarını sürekli ayakta tutmaktadır. Bu yapıdan ve küresel sistemin 

sorunlarından beslenen siyasal kurgular son dönemde kitap satışlarına büyük bir 

ivme kazandırmıştır.  

Siyasal kurgu romanları özellikle Metal Fırtına adlı eserin başarısından 

sonra geniş kitleler tarafından tanınıp sevilmiştir. Metal Fırtına, uzun süredir 

müttefikimiz olan ABD’nin Türkiye’yi işgalini anlatmaktadır. Bu konu kitlelerin 

büyük ilgisini çekmiştir. Bahsedilen konunun daha önce işlenmemiş olması bir yana, 

pek çok kişi tarafından akla bile getirilmemiş olması romanın şok edici etkisini 

arttırmıştır. Orkun Uçar ve Burak turna daha sonra ayrı ayrı yazdıkları eserlerde de 

orijinal konular üretmeye çalışmışlardır. Her iki yazarın da, eserlerinde, tarihsel 

düşmanlıkları ve kaygıları kullandıkları dikkat çekicidir. Başka milletlere ve dinlere 

mensup insanların Türkiye aleyhine komplolar hazırladıkları düşüncesi her iki 
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yazarın diğer eserlerinde tekrarlanmıştır. Yazarlar, bu yolla toplumsal psikolojiyi 

kullanarak eserlerinin başarısını arttırmaya çalışmışlardır.  

Türkiye’nin doğal kaynakları nedeniyle işgale uğraması Can Giray 

tarafından da Bor Büyüsü adlı eserinde konu edilmiş ancak bu eser aynı tarihte 

yayımlanmış olmasına rağmen Metal Fırtına’nın tanınmasından sonra ilgi 

toplayabilmiştir.  

Siyasal kurgularda ülke içindeki tehditler de dile getirilmiştir. Hakan Yel 

Sultana Dokunmak adlı eserinde parapsikolojik güçleri de kullanarak, polisiye 

edebiyata getirdiği yeniliği siyasal kurgu türünde de devam ettirmiştir. Aytekin 

Gezici ise İmralı Firarisi’nde İsrail ve ABD gibi güçlerin Türkiye’ye yönelik 

oynadığı oyunları kurgulamıştır.  

Devletin gizli yapılanmalarla ilişkisi son yıllarda kamuoyunda en çok 

tartışılan konularından biri olmuştur. Popüler roman yazarları da bu tartışmaları 

eserlerine taşımıştır. Selman Kayabaşı, Orkun Uçar ve Ahmet Şafak gibi yazarlar bu 

gizemli bağlantıların kökenleri ve boyutlarına dair spekülasyonlar geliştirmiştir. 

1980’lerden itibaren dini yönelimlerin tüm dünyada etkisinin artması 

edebiyata da yansımıştır. Dini yapılanmalar, gizemli ve tarihin eski çağlarına uzanan 

örgütlenmeler siyasal kurguların sıklıkla ele aldığı konulardandır. Dan Brown’ın ve 

takipçisi olan diğer yazarların eserinde adları geçen Opus Dei, P-2, İlluminati gibi 

tarikatlerin adları son dönem siyasal kurgularda sıklıkla anılmaya başlanmıştır. 

Yücel Kaya, Mustafa Karnas gibi yazarlar din merkezli hareketleri romanlarında 

kurgulamışlardır. Turgay Güler’in yazdığı Mehdix ise bu türde en çok başarı 

kazanan eser olmuştur. Türkiye’yi İslam dünyasının lideri olarak kurgulayan Güler, 

tüm dünyaya karşı İslami birlikteliğinin kazandıracaklarını anlatmıştır.  

Küresel krizler siyasal kurguların el attığı konulardan biri olmuştur. Burak 

Turna’nın Üçüncü Dünya Savaşı adlı eseri küresel bir savaşta olası gelişmelere 

yönelik bir kurgudur. Yazar, eserinde Avrupa’da gelişmekte olan ırkçılığa da 

değinmiş ve bunun karşısına çıkan Türklerin direnişini anlatmıştır.  

Haldun Aydıngün’ün, Planımız Katliam adlı eseri ise diğer tüm siyasal 

kurgulardan farklı bir yapıdadır. Eserde insani duygular ön plana çıkarılmış, 

politikacıların hırsları nedeniyle yüz binlerce insanın ölümünün ardında yatan kirli 

ilişkiler eleştirilmiştir.  

Siyasal kurgular son dönem popüler romanları içerisinde en başarılı olan 

gruplardan biridir. Bu gelişmede Türkiye’nin aşırı politik ortamının da büyük 



 550 

etkisinin olduğu şüphe götürmezdir. Sonraki dönemlerde de, yaratıcı olduğu 

müddetçe, siyasal kurguların bu başarıyı sürdürecekleri öngörülebilir.  

 

İ. Popüler Tarihi Romanlar 

Popüler tarihi romanlar, 1980 sonrası popüler edebiyatımızda, eskiye oranla 

daha az sayıda da olsa, varlığını sürdürmeye devam etmektedir. “Siyasal Kurgu” 

başlıklı bölümde ifade edildiği gibi popüler tarihi romanlar, değişen toplumsal yapı 

ile birlikte eskisi kadar rağbet görmemekte, bu eserleri yazan ve tüketen insan sayısı 

azalmaktadır. Okuyucuların farklı türlerde eserlere ilgi görmeye başlaması ile 

birlikte popüler tarihi romanlar eski dönemdeki başarıya ulaşamamış, siyasal kurgu, 

bilim kurgu, fantastik roman gibi türler daha çok ilgi görmeye başlamıştır. Yine aynı 

bölümde değinildiği gibi tarihin karikatürize biçimde, klişelerle ele alınması yeni 

dönemin daha eğitimli, tarih bilgisi daha kuvvetli nesilleri tarafından olumlu 

karşılanmamaktadır. Yeni yetişen nesiller tarihe daha sorgulayıcı bir gözle bakmaya 

başlamış, eski dönemde hâkim olan kuru hamaset bu nesilleri tatmin etmemiştir. Bu 

dönemde gerek tarih araştırmalarının giderek artması, gerek toplumun daha çok 

tarihi bilgiye ulaşmaya başlaması tarih konusundaki önyargıların etkilerinin 

azalmazına neden olmuştur. Tarih, bilgiden yoksun biçimde övünülecek bir alan 

olmaktan çıkarak bilinçli biçimde ele alınmaya başlanmıştır. Popüler tarihi 

romanlar, içerdikleri açık tezleri, sürekli olarak yüceltilmiş kişiliklerin kullanılması, 

tarihin tek yanlı ele alınışı gibi nedenlerle yeni okuyucuların beğenilerine yeteri 

kadar hitap edememektedir. Özellikle sinema endüstrisinin gelişimi ile birlikte 

popüler tarihi romanlarda kullanılan klişeler son dönemde sıklıkla mizah unsuru 

olarak kullanılmış, potansiyel okurlar da bu eserlere daha eleştirel bir gözle 

bakmaya başlamışlardır.  

Bununla birlikte, 1980 sonrasında kaleme alınan popüler tarihi romanlar 

eskiden alınan geleneği devam ettirerek Türk tarihini, artık toplumda da çok iyi 

bilinen klişelerle,  yüceltilmiş tiplerle anlatmaya devam etmektedirler. Popüler tarihi 

romanlarda her zaman cengâverlerin yaşadığı tarihsel dönemlere özlem dile getirilir. 

Bu romanlarda sıradan Türkler çok az görünürler; çoğunlukla, hayatları, savaş 

meydanlarında, sınır boylarında akınlar yaparak, savaşarak geçen yiğit erkeklerin 

maceraları anlatılır. 
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Popüler tarihi romanlarda tekrarlanan formül şudur: Öncelikle iyi ve kötü 

taraflar belirlenir. İyi tarafta Türkler vardır; kötü tarafta ise Rumlar veya 

Avrupalılar. Kötüler, iyilere saldırarak hareketi başlatırlar.  Ardından iyiler karşı 

saldırıya geçerek düşmanı bir şekilde yener ve adaleti sağlarlar.  

Siyah ve beyaz renklerin hâkim olduğu bu tür bir dünyada yazara düşen 

görev sadece macera kurgulamaktır. Hareketin hiç eksik olmadığı bu maceralarda 

düşman taraflar sık sık karşılaşır ve güçlerini çeşitli defalar ortaya koyarlar. Mutlu 

son aracılığı ile okuyucu iyilerin kazanmasının hazzını yaşar. Popüler tarihi roman 

bu formülü kullanırken bazı klişelere başvurur. Bunlardan ilki geçmişin 

yüceltilmesidir. Macera dolu olaylar anlatılırken ataların iyi yanları öne çıkarılır. Bu 

maceraların kahramanları, genellikle, tehlikenin tam ortasında yani Bizans 

sınırlarında ya da Akdeniz’de gezinen akıncılar ve leventlerdir. Her iki gruba 

mensup askerler de kahramanca mücadeleleri ile öne çıkarlar. Popüler tarihi 

romanlar “biz” ve “öteki” ayrımlarını ince bir çizgide ele alırlar. Bu eserlerde 

düşmanca bakış dile getirilmez. Ancak, Türklerin “ötekiler”den üstün olduğu 

taraflar dolaylı biçimlerde anlatılır. Popüler tarihi romanlarda sık sık din 

değiştirmelerden bahsedilir. Yabancılar, İslam’ı tanıdıktan sonra hiç çelişki 

yaşamadan hemen Müslüman olurlar. Din değiştirmeler de aslında “biz”e ait olanın 

ne kadar doğru olduğunun kanıtlarındandır.  

Yukarıda bahsedilen klişeler ayrı ayrı ele alınmayı gerektirmektedir.     

1. Popüler Tarihi Romanlarda Geçmişin Yüceltilmesi  

Popüler tarihi romanlarda, bahsedilen dönemin toplumu, kendi içinde 

problemsiz yaşayan insanlardan oluşur. Romanlara bahis konusu olan dönemlerdeki 

Türk toplumunun tek sorunu dış düşmanlardır. Millet içinde ise çoğunlukla birlik ve 

beraberlik duygusu hâkimdir, bu nedenle ideal toplumsal yapılardır. Popüler tarihi 

romancılardan olan Kadir Mısırlı, Malkoçoğlu Kardeşler: Bali Bey ve Yahya Paşa407 

adlı eserinde ideal, uyumlu toplumsal yapının ayrıntılı tasvirini yapar. Eserde devleti 

yöneten ve yönetilenlerin birbirlerine karşı uyumlu, saygılı birliktelikleri öne 

çıkmaktadır.   

Eser, Malkoçoğlu Hamza Bey’in, Eflak voyvodası Drakula tarafından şehit 

edilmesiyle başlar. Hamza Bey’in ilk oğlu Bali Bey, Enderun’da yetişmiş sonra da 

sınır boylarında akınlara katılmaya başlamıştır. Yahya Bey de aynı yolu izler. 

                                                 
407 Kadir Mısırlı, Malkoçoğlu Kardeşler: Bali Bey ve Yahya Paşa, İstabul, Sebil Yayınları, 2007.  
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Enderun’daki eğitimini 1464 yılında tamamladıktan sonra Rumeli’ye geçer. 

İzvornik’te, Drakula’nın adamları Türk köylülere saldırınca Yahya Bey ve diğer 

askerler karşılık verirler. Mihaloğlu İskender Bey’in kızı Diruba’yı kurtaran Yahya 

Bey ona âşık olur ve romanın ilerleyen sahnelerinde evlenirler. Romanda Fatih 

Sultan Mehmet’in Drakula’ya karşı yaptığı sefer geniş ayrıntılarla anlatılır. Eserin 

sonunda ise Silistre Sancakbeyi olan Bali Bey “şehidliğe hasret” olarak vefat eder.      

Malkoçoğlu Kardeşler’de, padişahın ve diğer yöneticilerin halkın 

düşmanlara karşı savunulması, barış ortamının sağlamlaştırılması için büyük çaba 

gösterdiği anlatılır. 

Malkoçoğlu kardeşlerin kişiliğinde yazar, Osmanlı Devleti’nin adaletli 

yönetimine vurgu yaparak okuyucunun geçmişteki güzel günlere yönelik özlemini 

dile getirir. Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi okuyucular her dönemde kendi 

yaşadıkları zamandan şikâyet ederler ve eskiden yaşandığı söylenen mutlu devirlere 

dönmek isterler. Popüler tarihi roman yazarları bu duygulardan faydalanırlar.  

 

“Böyle yazarlar genel olarak büyük bir yazar olmak iddiasında değildirler. 

Okuyucunun psikolojisini çok iyi bilirler. Buna dayanarak onun hoşuna giden 

şeyleri yazarlar. Aslında bu işi meslek haline getirmişlerdir. … Çoğu zaman 

kurguda tekrara düşen bu yazarların gayesi, mümkün olduğu kadar beğendirmek ve 

çok satmaktır. Çok beğenilen ve satılan kahramanın hikâyesinin anlatıldığı 

romanlar seriler halinde devam ettirilebilmektedir.”408 

 

Okuyucunun beklentilerini göz önünde bulunduran yazarlar eserlerinde buna 

karşılık gelecek bir dünya kurarlar. Kimi zaman Hz. Muhammed’in yaşadığı dönem, 

kimi zaman eski Türk devletlerinin hâkim olduğu günler, kimi zaman da Osmanlı 

Devleti’nin güçlü devirleri okuyucunun rüyalarını süslemektedir. Okuyucu, kendi 

çağının yarattığı kaostan kurtulmak ve mutlu olmak için, insanlar arasındaki bireysel 

ilişkilerin çok daha derinlikli yaşandığı zamanlara dönmenin şart olduğunu düşünür. 

Bugünün dünyası bu tür ilişkiler için yeterli imkânı vermemektedir.  

Popüler tarihi romanların okuyucuya sunduğu bir başka düşünce ise idealler 

uğruna yaşamdır. Modern zamanda yaşayan bir okuyucu sıradan bir kişilik olmanın 

ötesine geçemez. Hayatı belirli çizgiler üzerinde ve tüketim merkezli geçmektedir. 

                                                 
408 Hülya Argunşah, “Tarihi Romanın Yükselişi”, Hece (Türk Romanı Özel Sayısı) No: 65-66-67,  

Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, s. 448. 
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Oysa geçmişte olduğu söylenen mutlu devirlerde, idealler uğruna yaşayan insanların 

çokluğu dikkat çekmektedir. Bu devirlerde bireyler, dünyevi hırsların tatmini için 

değil, manevi amaçların yerine getirilmesi için yaşamaktadır. Dolayısıyla modern 

toplumun günlük kaygılarından çok uzak noktalarda durmaktadırlar. Okuyucu, tarihi 

romanlardaki bu atmosferi gördüğünde kendi özlemlerinin anlatıldığı hissine kapılır. 

Böylece tarihi romanlar, okur çevrelerinin özlediği dünyaya açılan kapılar olarak 

görünürler.  

Malkoçoğlu Kardeşler’de sık sık Osmanlı’nın ideal devlet yönetimine sahip 

olduğu vurgulanır. Yahya Bey, Enderun’da okurken hocalarından olan Şahin Bey 

bir derste şunları söyler: 

 

“Bizim devletimiz, tam manasıyla bir hukuk devletidir. Bunun manası, 

arkadaşlarınızdan birinin de ifade ettiği üzere, herkesin, ama herkesin, padişahtan 

dağdaki çobana kadar, inanıp kabul ettiğimiz hukuk kaidelerine bağlı olmasıdır. 

İslam’da “velayet-i amme” denilen ve topluma aid bütün işlerin görülmesiyle 

vazifeli olanlar, kullandıkları salahiyeti kanunlardan alırlar. Bir kimsenin kendi 

aklına veya nefsanî arzularına tâbi olarak umum nâmına bir muameleyi icra etmesi 

bizim hukukumuzda asla câiz olan bir husus değildir.  

…. 

Bu sebepledir ki, yeryüzünde gerçek manasıyla bir hukuk devleti olan, sadece bizim 

sahip olduğumuz Devlet-i Aliye, yani Osmanlı Devleti’dir. Öbür devletlerin 

idarecileri, tâbi olacakları kanunları kendileri vücuda getirirler.”409  

 

Şahin Bey sözlerinin doğruluğunu ispat için, Fatih Sultan Mehmet ile ondan 

davacı olan Mimar Atik Sinan’ın davalarını örnek gösterir. Bu davada padişah da, 

davalı gibi kadı huzurunda ayakta bekleyerek kararı beklemiştir.  

Bugünün okuyucusuna tarihi sevdirmeye çalışan popüler tarihi romanlar, 

geçmişin olumlu özelliklerini öne çıkararak bugünden şikâyetçi olan okuyucunun 

ilgisini çekmeye çalışırlar. Bugünün yaşam tarzı içerisinde hukuk ve adaletin 

sıklıkla çiğnenmesi nedeniyle bu kavramlara olan inancı defalarca sarsılmış olan 

okuyucu, yukarıda Şahin Bey’in söylediği sözlerde, aradığı ideal toplumsal düzeni 

bulur. Böylece geçmişi boşuna özlemediğini daha iyi anlar. Geçmiş, şimdiden farklı 

olarak, toplumsal yapının iyi özelliklerinin korunduğu bir zaman dilimidir; 

                                                 
409 Kadir Mısıroğlu, Malkoçoğlu Kardeşler: Bali Bey ve Yahya Paşa, İstabul, Sebil Yayınları,  

2007, s. 41, 48. 
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bireylerin devletle ve diğer bireylerle barış içinde yaşadığı, huzurlu bir ortamdır. Bu 

nedenlerle popüler tarihi romanlardaki dünya, okuyucunun her zaman içinde olmak 

isteyeceği bir yerdir.  

Popüler tarihi romanların en çok kullanılan klişesi cengâver kişiliklerin 

yüceltilmesidir. Bu tür eserlerdeki savaşçı tip her zaman yüceltilerek, diğerlerinden, 

özellikle de rakipten üstünlüğü vurgulanarak anlatılır. Bu kişiler kendi başlarına 

kahramanlık dışında bir eylem sergilemezler. Sunguroğlu, Hanoğlu, Aksungur gibi 

kişilikler sadece maceraları aktarmak için şekillendirilmez, aynı zamanda geçmişte 

yaşamış fedakâr, gözüpek atalara dair gurur duygusunun oluşmasına yardım ederler.  

Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın yazdığı Malazgirt’in Üç Atlısı410 adlı eserde de 

geçmişin yüceltildiği birçok bölüm vardır. Aksungur adlı kahramanla beraber Halit 

Ağa ve ikisinin at uşaklarının maceralarının anlatıldığı kitap Malazgirt Savaşı’ndan 

hemen öncesini konu almaktadır.  

Aksungur ve Halit Ağa, Emir Afşin’in verdiği kitapları Bağdat kadısına 

götürmektedirler. Yolda bir grubun saldırıya uğradığını görüp müdahale ederek 

Prenses İrini’yi eşkıyalardan kurtarırlar. Aksungur yolda karşılaştıkları Apostol 

adındaki aslen Türk olan bir Bizanslı subayı kavgada yener. Bunun üzerine Apostol 

da onlarla gelir. Bağdat’a gidip kitapları teslim ederler. Bu sırada bir adam onları 

bularak Aksungur’un kız kardeşi Çiçek’in hac sırasında kaçırıldığını söyler. Arkadaş 

grubu, Çiçek’in tutulduğu Kahire’ye hareket eder. Çiçek’i kaçırtan Hasan Sabah, 

Aksungur’dan Alp Arslan’a suikast yapmasını ister. Aksungur, bu iş karşılığında, 

kardeşini ve çok miktarda para alacaktır. Aksungur ve arkadaşları Çiçek’i kaçırırlar. 

Yolda Hasan Sabbah’ın adamları saldırdığında Aksungur esir düşer ve işkence 

görür. Halifenin kızı Prenses Süreyya sayesinde kaçar ve İstanbul’a gelerek 

arkadaşlarını bulur.  

Bu sırada Malazgirt Savaşı için iki ordunun toplandığını duyunca hepsi 

Malazgirt’e giderler ve savaşa katılırlar. Savaştan sonra Aksungur, yeni Bizans 

hükümdarının Prenses İrini’yi kendisiyle evlenmeye zorlandığını ve bu amaçla onu 

esir aldığını öğrenir. İstanbul’a gelip prensesi kurtarırlar.    

Romanın anlatıcısı olan Aksungur küçüklükten itibaren savaşçı olmak için 

çalışmıştır. Onun bu çabaları sonuç vermiş ve pek çok kişiden daha iyi ok atan, kılıç 

kullanan biri haline gelmiştir. Bu nedenle kavga ve savaştan çekinmez. Romanın ilk 

                                                 
410 Ahmet Yılmaz Boyunağa, Malazgirt’in Üç Atlısı, İstanbul, Timaş Yay., 2006, bs. 7. 
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sahnelerinde iki sevgiliyi Kanlı Yani adlı bir Bizanslı’nın elinden kurtaran Aksungur 

ona şöyle seslenir: 

 

“- Affet yiğidim! Ama huyumuzdur bu bizim. Yoksullara, çaresiz kalmışlara, 

yardım etmek kanımızda var. Biz Müslüman Türk’üz. Yardım isteyen, yalvaran 

kimselere yardım etmeden duramayız. Anlaşılan kıyamete kadar da bu huyumuzdan 

vazgeçmeyeceğiz.”411  

 

Aksungur’un tek özelliği savaşçı olmak değildir. Küçüklüğünden itibaren 

başta Numan Dede olmak üzere çevresindekiler onu manevi olarak da beslemiştir. 

Aksungur’un, ihtiyacı olana yardım etmesi kendi kişiliğinden çok içinde büyüdüğü 

ortamdan, Türk kültüründen kaynaklanmaktadır. Bu değerler sadece o gün için 

geçerli değildir. Roman aracılığı ile bugünün gençlerine de aktarılmak istenir. 

Numan Dede’nin, Aksungur’a yıllar önce verdiği öğüt de bugünün gençlerine 

seslenen cümlelerden oluşur. Numan Dede, “Türk eri vatan için doğar, vatan için 

ölür.”412 sözlerini Aksungur’la birlikte bugünün gençleri için söylemiştir. Türklerde, 

o tarihte, henüz bugünkü manada vatan kavramının olmadığı göz önünde 

bulundurulacak olursa aktarılan sözlerin kime yönelik olduğu daha iyi 

anlaşılmaktadır. Popüler romancı tarihsel bir sahne aracılığı ile bugünkü 

okuyucunun milliyetçi değerleri kazanmasına çalışmaktadır. Bu noktada popüler 

tarihi romanlarla resmi ideoloji söylemi örtüşür. Popüler tarihi romanlar sadece 

okuyucunun değil resmi devlet düşüncesinin de paralelinde hareket ederler.  

 

“Özellikle ulus devletlerin kuruluşundan sonra, resmi tarihin amacı, insanların 

zihninde kaçınılmaz bir biçimde oluşan/oluşturulan “ben kimim” sorusunun 

yanıtına müdahale etmektir. Burada tarih bilinci, ulusal kimliğin yapılanmasıyla çok 

sıkı bir bağ içinde geliştirilir.”413 

 

Popüler tarihi romanlar ulusal kimliğin oluşum sürecinin bir parçası haline 

gelirler. Temelde piyasa için üretilen eserler ideolojik olarak da görev yaparlar. 

Türkiye’de popüler tarihi romanlar eğlencelik macera romanları olmaktan öteye 

                                                 
411 A. g. e., s. 12.  
412 A. g. e., s. 40.  
413 Jale Parla, “Türk Romanında Tarih ve Üstkurmaca”, Virgül, Ekim 2006, Sayı: 100, s. 6-10. 
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geçecek şekilde kurgulanmıştır. Bu eserler, yazarların tahayyülüne uygun bir ulusun 

yaratılmasının araçları olarak işlevsel hale gelmiştir.     

2. Yüceltilmiş Tipler: Akıncılar ve Leventler 

Popüler tarihi romanlardaki temel kişilikler arasında akıncılar geniş yer tutar. 

Akıncıların sınır boylarında cihat ederken yaşadıkları maceralar sonsuz bir anlatı 

malzemesi oluşturmaktadır. Yazarlar, olay örgüsü ve kişilikler bakımından birbirine 

benzeyen eserlerde akıncıların hayatını anlatırken onları yüceltmeye çalışırlar. 

Akıncılar sıradan askerler değildir; hem yetenek hem de kişilik olarak çok 

farklıdırlar. Akıncılar, popüler tarihi romanlarda dinine ve devletine bağlı, milletinin 

çıkarlarını düşünen, mazluma ilişmeyen, zalime karşı ise acımasız kişilikler olarak 

çizilirler. Hiçbirinin kötü alışkanlıkları, toplumsal değerlere aykırı davranışları 

görülmez.  

Popüler tarihi romanların en çok tanınan ismi şüphesiz Yavuz 

Bahadıroğlu’dur414*. Bahadıroğlu, yazdığı çok sayıda eserde akıncıların 

kahramanlıklarını dile getirir. Özellikle Sunguroğlu adlı akıncı, yiğitliğinin yanında 

mazlumu koruması, aman dileyene kılıç kaldırmaması gibi iyi özellikleri ile dikkati 

çeker. Defalarca saldırıya uğradıkları halde Sunguroğlu ve arkadaşları üstün 

yetenekleri sayesinde kurtulurlar. Bahadıroğlu’nun bu kahramanları aşağıda ele 

alınacaktır.  

Hadi İstek’in yazdığı Serhat Fatihleri: Tarihin Gizli Kahramanları415 adlı 

roman akıncıların hayatını anlatmayı amaçlamaktadır. Ahmet adlı bir çobanın 

akıncılara katılmasıyla başlayan eser, Ahmet’in, üzerlerine gelen bir ayıyı öldürerek 

kendini ispat etmesiyle devam eder. Sonraki günlerde akıncı grubu, bir Macar 

çetesinin saldırısına uğrar. Ancak bir anda ortaya çıkan Delilerin de yardımıyla 

Macarları yenerler. Aynı çete ile daha sonra yine karşılaşır, çoğunu öldürür, bir 

kısmını da esir alırlar. Macarlar, Bosna’dan gelen vergileri çalıp bir kaleye 

saklamıştır. Akıncılar ellerinde esir olan Prens Alexander’dan kalenin yerini 

öğrenirler. Kaleye gizlice giren Ömer ve Ahmet yakalanır. Bunun üzerine akıncılar, 

prensi verip, vergi paraları ile iki akıncıyı almayı teklif eder. Ancak Prens, kendisine 

                                                 
*414 Yavuz Bahadıroğlu’nun 1980 sonrasında yazdığı otuzdan fazla tarihi romanı vardır. Bunlar  

içerisinde yer alan ve 1973’te başlamış olan Sunguroğlu serisi günümüzde devam 
etmektedir. Yazar ayrıca çok sayıda çocuk romanı kaleme almıştır. Bahadıroğlu’nun tüm 
romanlarında aynı formül ve klişeler kullanıldığı için burada birkaç romanını ele almak 
yeterlidir. Aynı durum Kadir Mısırlı, Ahmet Yılmaz Boyunağa, Kemal Arkun gibi yazarlar 
için de geçerlidir. 

415 Hadi İstek, Serhat Fatihleri: Tarihin Gizli Kahramanları, İstanbul, Timaş Yay., 2005. 
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düşman olan ağabeyi öldürüldükten sonra sözünde durmayarak akıncılara 

saldırılmasını emreder.  Çatışmada Prens ve Abdullah adlı akıncı ölür. Akıncılar 

vergi paralarını alarak dönerler.  

  Romanın başında yazarın akıncıları tanımlayışı onların dünyaya bakışını, 

yaşama amaçlarını ortaya koymaktadır.  

 

“Akıncı yiğitleri inandığı değerleri yaşayarak gösteren, inandığı ideal uğruna canını 

dişine takarak, diyar diyar dolaşarak vatanını müdafaa eden. Hakkın rızasından 

gayrı hiçbir gayesi olmayan dava adamlarıydı. Vazifelerinin ağırlığını hissettiren bu 

er oğlu erler kalplere de tesir edecek kadar manevi boyutluydular.”416 

 

“Manevi boyutlu” olan akıncıların bu özellikleri liderleri olan Talha Çavuş 

tarafından da vurgulanır: “… biz Allah için savaşır, Allah için yaşarız. Bize 

dokunmayana dokunmayız. Kibir ve çalımdan sakınıp, gururdan uzak 

durmalıyız.”417  

Akıncıların dini değerlerle de desteklenmiş olan yaşamları sürekli olarak 

düşmanla burun buruna geçer. Buna rağmen durumlarından şikâyetçi olmazlar, zira 

hepsi de dini bir görevin yılmayan savaşçılarıdır. Alıntıda anlatıldığı gibi akıncılar 

dava adamlarıdır. Bu dava, dinin ve milletin korunmasıdır. Kendileri için hiçbir 

zenginlik istemezler, tam tersine sahip oldukları her şeyi, canları dâhil, davaları için 

harcamaktan mutluluk duyarlar.   

Akıncılar, ellerinde güç olduğu halde başka dinden olanların köylerine 

saldırmaz, insanları soymazlar. Onların rakibi olan Macar çeteleri ise sürekli olarak 

eşkıyalık yapmak peşindedirler. Yazar iki farklı grubu karşı karşıya getirerek 

okuyucuya ataların iyi huylu, fedakâr kahramanlar olduğunu, kan dökerlerse bile 

bunun sorumluluğunun her zaman için karşı tarafta olduğunu gösterir. Böylece 

akıncılar, okuyucunun övünmesi ve gururlanması gereken insanlar olarak 

şekillenirler.  

Romanın ilerleyen sayfalarında ise Ahmet sık sık sorular sorarak davalarının 

ne olduğunu öğrenmeye çalışır. 

 

                                                 
416 A. g. e., s. 10. 
417 A. g. e., s. 20.  
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“İslam’ın zuhur ettiği dönemden bugüne kadar yaka paça olduğumuz düşmanla 

gerektiğinde bugün olduğu gibi silahlı mücadele edilmiştir. Bu konunun 

dinimizdeki yeri ve gerekliliği nedir?”418 

 

“Büyük olarak ifade edilen cihat nedir pekâlâ?”419    

 

Ahmet’in sorduğu sorular ve aldığı cevaplar daha çok tebliğ niteliğini 

taşımaktadır. Soruların okuyucu tarafından tahmin edilebilir olan cevapları 

aracılığıyla dinin ve milletin tarihine dair bilgiler verildiği gibi geçmişin 

yüceltilmesi sağlanır. Yüceltilen geçmiş, okuyucunun dini ve milli değerlerine daha 

çok bağlanmasını sağlayacaktır. 

Popüler tarihi romanlarda yazarlar vermek istedikleri mesaja göre metni 

şekillendirmekte bu nedenle kimi zaman metnin geneli ile ilintisiz sahneleri de 

ekleyebilmektedirler. Popüler tarihi romanlardaki müsabaka sahneleri de yazarların 

bilinç aşılama isteğinin birer sonucudurlar.  

Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın Malazgirt’in Üç Atlısı adlı eserinde, Aksungur 

ve arkadaşları Kahire’de Çiçek’i kaçırma planları yaparlarken halife onları yarışlara 

davet eder. Aksungur yarışlarda birinci olarak herkesin takdirini toplar. Bu sahne 

akıncı Türk’ün yeteneklerinin sergilenmesini sağlamıştır. Yarışlarda birinci olan 

Aksungur, halifenin kızının ilgisini çeker ve Süreyya ona âşık olur. Süreyya’nın ve 

daha önce de Prenses İrini’nin Aksungur’a âşık olması tarihi macera romanlarının 

sık kullanılan klişelerinden birini gündeme getirir; cesur ve atak Türk genci yabancı 

kızların gönlünü çalar. Yabancı kızlar, âşık oldukları bu Türk gençleri için her türlü 

fedakârlığa hazırdırlar. Prenses Süreyya da Aksungur’a para ve mevki vaat eder. 

Bunları reddeden Aksungur’un sözleri onun idealizmini yansıtmaktadır: 

 

“-Yiğit neden bunları kabul etmiyorsunuz? 

-Söyleyeyim Prenses! Ben, küçüklükten beri bir gaye için yetiştim. Bu gaye 

sancağıma ve milletime layık olabilmek, dinime, vatanıma, milletime hizmet 

edebilmek ve şerefli sancağımın altında ölebilmektir.”420  

 

                                                 
418 A. g. e., s. 48. 
419 A. g. e., s. 68.  
420 Ahmet Yılmaz Boyunağa, Malazgirt’in Üç Atlısı, İstanbul, Timaş Yay., 2006,bs. 7, s. 134.  
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Aksungur, bir akıncı olmak yoluyla yaşamını tek bir amaca bağlamıştır. Bu 

nedenle herhangi bir yerde kalıp maddi zevklerle hayatını geçirmek ona göre 

değildir.  

Popüler tarihi romanlarda Türk kızları aşk duygusu ile tanışmazlar. Aşkın 

işlendiği tüm sahneler Türk olmayan kızları içerir. Çoğunlukla Bizans’lı kızlar ve 

hatta kraliçeler Türk akıncılarına, yeniçerilerine âşık olurlar. Türk kızlarının 

erkeklerle ilişkisi ancak meşru zeminde, yani evlilik kurumunda söz konusu olabilir.  

Yakın dönem popüler tarihi romanların bir başka özelliği eskiye oranla 

cinselliğin hemen hiç kullanılmamasıdır. Eski dönemde, A. Ziya Kozanoğlu, F. 

Fazıl Tülbentçi, Turhan Tan, Murat Sertoğlu gibi yazarların eserlerinde Türk 

akıncıları ile Bizanslı kızların cinsel birliktelikleri sık rastlanan sahnelerden iken, 

yeni dönemde yazılan eserler bu konuda imalarda bile bulunmamaktadır. Bizanslı 

İrini’nin Aksungur’a olan aşkı anlatılır ancak aralarında kesinlikle cinsellik 

yaşanmaz. Aynı şey Süreyya için de geçerlidir. Bu türde en çok eser yazan Yavuz 

Bahadıroğlu da cinselliği anlatmaktan kaçınır. Dolayısıyla yakın dönem popüler 

tarihi romanların eskiye nazaran daha tutucu bir çizgide yazıldıkları anlaşılmaktadır.  

Popüler tarihi romanlarda Türklerin savaşçı yetenekleri sıklıkla tekrarlanır. 

Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın Hanoğlu: Bir Selçuklu Kahramanı421 adlı eserinde de, 

bu konu işlenmektedir. Türklerin İslamiyet’i kabul ettikleri ilk dönemin anlatıldığı 

eser, 1043 yılında Türklerin kendi içlerindeki çatışmaları anlatarak başlar. Bu 

tarihten üç yıl önce Mehmet Buğra Han, başında olduğu kabilenin Müslüman 

olmasına karar vermiştir. Müslümanlığı benimsemeyen diğer Türk kabileleri onlara 

savaş ilan eder. Boğa Bey çok kalabalık olan ordusu ile Buğra Han’ın kabilesine 

saldırır. Savaşta Boğa Bey yenilip geri çekilir. Bu kargaşa sırasında Buğra Han’ın 

henüz bebek olan oğlu Ahmet bir kayığa konulup nehre itilerek kurtarılmaya 

çalışılır. Savaş bittiğinde Ahmet bulunamaz. Ahmet, Savcı Bey tarafından nehirde 

görülerek kurtarılır ve onun tarafından büyütülür.  

Ahmet büyüyünce Tuğrul Bey’in askerlerine katılır ve Büveyhoğullarına 

karşı yapılan seferde yer alır. Bağdat’a girerler. Burada yapılan müsabakalarda 

Hanoğlu ve üç arkadaşı rakiplerini yenince Tuğrul Bey tarafından hacca 

gönderilirler. Yolda eşkıya saldırısına uğrarlar. Hanoğlu esir düşer ve Hamza adlı 

birine satılır. Üç yıl sonra Hanoğlu azat edilir. Evine dönen Hanoğlu, Tuğrul Bey 

                                                 
421 Ahmet Yılmaz Boyunağa, Hanoğlu, Bir Selçuklu Kahramanı, İstanbul, Timaş Yay., 2006. 
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tarafından, elçilerle birlikte Bizans’a gönderilir. Bizans’ta da yarışlara katılan 

Hanoğlu yine birinci olur.  

Hanoğlu, macera romanlarında sıkça görüldüğü gibi yetenekleri ile öne 

çıkar. Bu yetenekler, onun, diğer kişiliklerden ayrılmasına, rakiplerinden daha üstün 

olduğunun gösterilmesine yardım eder. Hanoğlu’nun yetenekleri romanda tam 

olarak ortaya konmadan yazarın kendisi tarafından okuyucuya aktarılır.  

 

“Hanoğlu, gerçek bir han gibiydi. Konuşması, davranışları, fikirleri herkes 

tarafından beğeniliyordu. On bir-on iki yaşlarındayken bir ata binişi vardı ki 

görenler hayran kalıyordu. Ok atışına, kargı kullanışına da öyle… 

Kılıç kullanmasını ona bizzat Savcı Bey öğretmişti. Değil akranları, kendisinden 

çok büyük kişiler dahi, onunla kılıç kullanmada boy ölçüşemiyordu. Çok çevikti. 

Düz kayalara tırmanır, keçilerin dahi çıkamadıkları tepelerde dolaşırdı. 

Güreşte, çok mahirdi. Çok güçlüydü. …”422 

 

Ahmet’in neredeyse doğuştan gelen yetenekleri sayesinde Hanoğlu adıyla 

anılması destansı bir kişiliğin oluşmasını sağlar. Yazar yarattığı bu kişiliği 

yüceltilmiş biçimde okuyucuya sunar. Eski Yunan destanlarında olduğu gibi 

doğumdan itibaren doğaüstü güçlerce kutsanan, tüm hayatı boyunca korunan bir 

kişilik oluşmuştur. Diğer popüler tarihi romanlarda da ortaya çıkan bu görünüm, 

yazarların, modern destanlar yazma hevesini göstermektedir. Modern destan 

aracılığıyla, günümüz okuyucusunun sıradanlaşmış hayatından farklı maceralar 

yaşayan insanlar çizilmeye çalışılır. Destansı dönemin insanları siyah ve beyaz 

renkleri yaşarlar. Böylece karmaşık insan ilişkilerinden arınmış bir tarihsel ve 

toplumsal ortam oluşturulur. Bireyin, kendisine ve çevresine yabancılaşmadığı bu 

ortamda hayatta kalmak için, modern iş dünyasındaki kaosuna dâhil olmak yerine, 

basit günlük yetenekler önem kazanır. İyi kılıç kullanmak, ok atmak ve kas gücüne 

dayalı olan güreş gibi sporları yapmak doğayla barışık yaşayan insanın, doğayla 

barışık yaşanan bir dönemde edinebileceği yeteneklerdir. Okuyucu, kendini 

özdeşleştireceği Hanoğlu aracılığıyla, geçmişte, yiğitlerin yaşadığı dönemde yaşama 

arzusu duyar, böylece romanla arasındaki bağ güçlenir. Okuyucu, eserin, kendi 

hayallerini yansıttığını düşünür. Hayal edilen kimlik ancak eserde yaşayabilecektir. 

                                                 
422 A. g. e., s. 57.  
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Popüler tarihi roman, özdeşleştirme aracılığıyla okuyucunun kimlik arayışına cevap 

vermiş olmaktadır.  

Hanoğlu, ideal bir kahraman olarak, adaletsizliğe tahammül edemeyen 

biridir. Bu yapısı nedeniyle Bağdat’ta satıcı bir kızın meyvelerini yiyip parasını 

vermeyen bir adamla kavga eder ve onu döver. Bu olayı gören Firuz Şah da onun 

hakkını teslim eder ve Hanoğlu’nu yarışlara davet eder. Hanoğlu ve arkadaşları, at 

yarışı, kılıçlı kavga gibi yarışlarda birinci olur.  

İlerleyen sahnelerde Hanoğlu esir düşüp Hamza adlı bir adama satılır. Onun 

yanında yaşarken iki aslanı öldürür ve Hamza’yı kurtarır. Romanın sonlarında ise 

Bizans’a giden Hanoğlu burada yapılan yarışlarda yine birinci olur. 

Hanoğlu ve diğer tarihi roman kahramanları, kendi tarihsel koşulları içinde 

birer süper kahramandırlar. Her türlü zorluğun üstesinden gelirler ve düşman ne 

kadar güçlü olursa olsun onu alt etmeyi başarırlar. Tarihi roman kahramanlarının 

süper kişilikleri okuyucunun onlarla özdeşlik kurmasına yardım eder. Günlük 

hayatında sıra dışı bir kişilik olmak isteyen okuyucu tıpkı casus romanlarında 

olduğu gibi özeneceği bir kimlik arar. Tarihi roman kahramanı sıra dışı yetenekleri 

ile ona bu imkânı sağlar.  

Popüler tarihi romanlarda yüceltilmiş tipler olarak sıklıkla okuyucunun 

karşısına çıkan bir başka grup ise leventlerdir. Akıncıların denizdeki muadili olan 

leventler de din ve devlete bağlılıkları, Hıristiyanlara karşı verilen mücadelelerdeki 

cesaretleri ile dikkat çekerler.  

Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın Zafer Rüzgârları423 adlı eseri denizcilik 

tarihini konu alan ve leventlerin denizdeki kahramanlıklarını anlatan bir romandır. 

Alt başılığı Akdeniz Fatihi Turgut Reis olan eser sadece Turgut Reis’in hayatıyla 

sınırlı değildir. Eser, üç çocuğun Turgut Reis’in gemisine kaçak olarak binmeleriyle 

başlar. Babaları denizde şehit olan bu üç çocuk gazaya çıkmak istemektedirler. 

Turgut Reis’in onayıyla levent olan çocuklar daha sonra birçok maceraya girerler. 

Romana, sonradan dâhil olan Henzele ve Ali Osman adlı gençlerin öyküleri de 

eklenerek sürekli yeni maceralar anlatılır. Bu maceralarda asıl konu Haçlılarla ve 

özellikle Andre Doria ile yapılan savaşlardır.  

                                                 
423 Ahmet Yılmaz Boyunağa, Zafer Rüzgarları: Akdeniz Fatihi Turgut Reis, İstanbul, Timaş Yay.,  

2005, bs. 6.   
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Eserde üç İspanyol gemisiyle karşılaşan Turgut Reis’e bağlı leventlerin 

verdikleri mücadelenin anlatım biçimi popüler tarihi romanda sıkça tekrarlanan 

örneklerdendir. 

 

“İspanyol askerleri sayı bakımından leventlerden çok daha fazlaydı. Böyle olmasına 

rağmen büyük bir korkuya kapılmışlardı. Kadınlar ve çocuklar karşısında aslan 

kesilen İspanyol askerleri, Türk yiğitleri karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Çarpışan 

kılıçların, patlayan piştov ve arkebüzlerin sesleri, yaralananların çığlıkları ve 

“Allah! Allah!” nidaları göğe yükseliyordu.  

…. 

Gazilerin önünde bir fırtına gibi esen Turgut Reis’in kalkıp inen palası her 

defasında zırhlı bir şövalyenin kolunu, kellesini ya da gövdesini biçip atıyordu. 

Gazilerin bir yandan “Allah! Allah!” kükreyişleri, diğer yandan da bu müthiş saldırı 

şövalyelerde yürek bırakmamıştı. Bir kısmı kendilerini kadırgadan denize atarlarken 

diğer kısmı da, kılıçlarını yere atıp ellerini kaldırarak teslim oluyorlardı.”424  

 

Leventlerin kahramanca savaşmaları popüler tarihi romanlara ilgi duyan 

okuyucuyu heyecanlandıracak cümlelerle anlatılır. Okuyucu, romanda yanında 

durduğu leventlerin cesaretine hayran olur ve onlarla birlikte savaşta olduğu hissini 

duyar. Kahramanlık sahneleri okuyucu zihnindeki levent tipinin yüceliğini pekiştirir. 

Ahlaken ve diğer kişisel özellikleri ile özenilecek tipler olan leventler, ataların iyi 

huylarının birer toplamıdır. Tıpkı akıncılar gibi, onlar da kötü özelliklerden 

arınmışlardır.   

3. Popüler Tarihi Romanlarda “Biz” ve “Ötekiler” 

Popüler tarihi romanlarda kahraman ve onun mensup olduğu grubun her 

zaman diğerlerinden daha üstün oluşunun vurgulanması, onların dışında kalanların 

ötekileştirilmesini de beraberinde getirir. Bu yaklaşım bahsedilen eserlerdeki temel 

tezlerden biridir. Tarih, romancının ideolojik bakışı ile yeniden ele alınır. Tüm 

kurgu eserlerde ideoloji bir şekilde kendini belli etmekle birlikte popüler tarihi 

roman yazarları tarihe bakışlarını en açık biçimde ortaya koyarlar. 

 

“Tarihin kendisi bir tez olduğu için tarihsel bir kesiti alan insan ister istemez tarihin 

teziyle kendi tezinin düzeyinin çarpışmasını ortaya koymak zorunda. Yani her 

                                                 
424 A. g. e., s. 47.  
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insanın kendine göre bir bilgi birikimi, bakış açısı ve inanç dünyası vardır. Bunun 

dışına çıkması çok zor. Belge ve bilgiler neyi gösterirse göstersin onları yorumlama 

yazarın bakış açısına göre. Tarihin teziyle yazıcının tezinin uyum gösterdiği 

yerlerde yorum kolaylığı var. Çatışma ve çarpışma gösterdiği yerlerde tarihin 

kanıtlama, ispatlama gibi bir sorumluluğu yok.”425  

 

Erol Toy’un sözleri tarihi roman yazarlarının eserlerini bireysel 

düşüncelerine göre şekillendirdiklerinin açık ifadelerindendir. Genel olarak tüm 

tarihi romanlar için açıklanmış olan bu yaklaşım popüler tarihi romanlar için de 

geçerlidir. Popüler tarihi roman yazarları tarihi istedikleri gibi yorumlama hakkını 

sonunu kadar kullanırlar. Herhangi bir konuda ispatın gerekmemesi, onları, kendi 

ideolojik bakışlarına uygun bir yapı kurmada özgür bırakır. Eserlerdeki 

kahramanların iki gruba ayrılması yazarın ideolojisini açık biçimde ortaya çıkarma 

isteğinin bir sonucudur. Yazarın çeşitli biçimlerde övdüğü roman kahramanı 

yetenekleri ile diğerlerinden üstün olduğunu ispat ederken, onun mensup olduğu 

millet ve kabile de başkalarında görülmeyen özellikleri ile öne çıkar. Tanımlanan 

alanın dışında kalan herkes daha alt bir yaşam biçimi, değerler sistemi ve yetenekler 

birikimi ile baş başa kalır. “Bizden olmayan herkes bizden daha aşağıdadır.” 

anlayışı popüler tarihi romanların ortak noktasıdır. Hanoğlu, Aksungur gibi 

kahramanların maceralarında başka milletten olanların sürekli olarak yarışlarda 

yenilmesi, diğer milletlerin, özellikle Bizanslıların kötülükleriyle öne çıkması 

“ötekileştirme”nin örneklerindendir.  

Kemal Arkun’un yazdığı Sultan I. Mehmet:(Çelebi)426 adlı eserde Padişah’ın 

Bizans’taki Türk mahallesini ziyareti sırasında karşılaştığı manzara şöyle tasvir 

edilmektedir: 

 

“Bizans sarayları kadın ve erkeklerin fütursuzca bir araya gelerek fuhuş ve zinanın 

kol gezdiği, her türlü içki tüketiminin revaçta bulunduğu devamlı dalgalandırıcı 

haberlere kaynak olan mekânlar olmasına rağmen, Çelebi Mehmet Han’ın ziyareti 

nedeniyle saray mensupları kendilerine çekidüzen vermişlerdi.  

… 

                                                 
425 Erol Toy, “Roman yazarı fili kör gibi tarif etmeyip bütününü anlatmalıdır”, Hürriyet Gösteri,  

İstanbul, 1997, No: 197-198, s. 66.   
426 Kemal Arkun, Sultan I. Mehmet (Çelebi): Ulu Çınarın Kökleri, İstanbul, Akademisyen  

Yayınevi, 2008. 
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Bizans Kralı sanki Padişah’ın yaveriymiş gibi misafirinin yanında esas duruşta 

bekliyor, Osmanlı Padişahı’nın her hareketinden hemen onun yanına geliyordu. 

Padişah ise, her an emrine amade duran Bizans Kralı’na oldukça müşfik 

yaklaşıyordu.”427  

 

Alıntılanan metinde, Padişah’ın ziyareti bahanesiyle öncelikle Bizans’ın 

içinde bulunduğu ahlaki çökkünlük vurgulanır. Bizans aristokrasisine mensup kadın 

ve erkeklerin sürekli fuhuş ve zina ile meşgul olduğu izlenimi yaratılır. Popüler 

tarihi romanlarda sıklıkla gündeme gelen Bizans’ın ahlaki yozlaşmışlığı konusu 

tarihsel belgelerle ispatlanmış olmamasına rağmen yazarlar bunu sıklıkla ifade eder. 

Popüler tarihi romancılar cinsellikteki serbestliği veya değer sistemlerindeki 

farklılığı kullanarak ötekileri aşağılama yolunu seçerler. Bizanslıların her zaman 

cinsel sapkınlıklarla birlikte anılması onların aşağılanmasının yanında, okuyucunun, 

mensubu olduğu milletten gurur duymasını amaçlamaktadır. Okuyucu romanda 

kendi günlük değerlerinin, milli hassasiyetlerinin onaylandığı görür ve bu sayede 

tarihsel kahramanlarla özdeşleşmesi kolaylaşır.  

Yukarıdaki alıntının ikinci kısmında ise Bizans Kralı yaverlik konumuna 

indirgenmek suretiyle aşağılanırken, ona “müşfik” davranan Padişah, ondan daha 

yüksek bir konumda gösterilir. Böylece çok kısa olan bir paragraf aracılığıyla iki 

hükümdar arasında kıyaslama yapılır ve Padişah’ın duruşuyla bile üstün olduğu 

gösterilir.  

Sultan I. Mehmet’in ilerleyen sayfalarında Padişah, Türk mahallesine gider. 

Burada gördüğü manzara yine bir tarafı yüceltirken diğer tarafı düşük seviyede 

gösterecek şekilde anlatılır.  

 

“Cadde ve sokaklar oldukça geniş ve temizdi. Her evin geniş ve zümrüt gibi bir 

bahçesi vardı. Konstantiniyye’deki Rum mahallelerinde bulunan pislik ve kokudan 

eser yoktu burada. Adeta sokaklar lavanta gibi kokuyordu. Bahçelerde her tür 

meyve ağaçları yanında gül fidanları ve rengârenk çiçekleriyle adeta bir renk 

cümbüşü oluşmuştu. Bu mahalle pislik içinde yüzen Konstantiniyye’deki Rum 

mahallelerine nazire olarak sanki bir örnek mahalle olarak kurulmuştu.”428  

 

                                                 
427 A. g. e., s. 183-184.  
428 A. g. e., s. 190.  
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Alıntılanan bölümde iki defa Türk mahallesi ile diğer Rum mahallelerinin 

karşılaştırılması yapılır. Türklerin gittikleri her yere medeniyet götürdükleri 

anlayışına dayanan bu anlatım okuyucunun duygu dünyasını harekete geçirici 

niteliktedir. “Öteki” olan Rumlar “pislik içinde” yaşarken Türklerin mahallesi 

lavanta kokmaktadır. Türkler, komşularından daha temiz, daha güzel kokan bir 

mahalle kurmuşlardır. Ötekileştirilen Rumlar, mahalle kültüründen, temizlik 

anlayışından yoksundur.  Bu gibi karşılaştırmalar aracılığıyla, okuyucu, mensubu 

olduğu milletin geçmişinden gurur duyacaktır.  

Popüler tarihi romanlarda tiplerin tasviri de biz ve öteki ayrımının bir parçası 

olarak ele alınır. Türk olan roman kahramanları her zaman iyi niyetli bir tabiattadır; 

yüzlerinde güven veren bir ifade vardır. Genellikle Hıristiyan Avrupalı ya da 

Bizanslı olan düşman ise kötücül kişiliği ile öne çıkar. Doğuştan kötü olan bu 

kişilikler Türkleri teke tek kavgada yenemeyeceklerini bildikleri için sık sık tuzaklar 

kurarlar ya da sayı üstünlüğü ile Türkleri yenmeye çalışırlar. Kötü kişiliklerin yüz 

tasvirleri de onların iç dünyasını yansıtır niteliktedir.  

Yavuz Bahadıroğlu’nun Tuzak429 adlı romanında bu klişelerin birçoğuna 

rastlanır. Romanın kahramanı olan Sunguroğlu ve arkadaşları, Kulacahisar Beyi’nin 

kaçırılan kızı Sultan’ı bulmakla görevlendirilir. Üç arkadaş yolda bir pusuya 

düşerler ancak, pusuyu kuran Bizanslıları yenerler. Ellerindeki esirlerin sözlerinden 

yola çıkarak Mavro adlı bir Rum’un meyhanesine giderler. Burada da ani bir 

saldırıya uğrar ama bu saldırıyı da atlatırlar. Osmanlı kızlarının Pagan inanıştaki bir 

grup tarafından kaçırıldığını ve kurban edileceklerini öğrenirler. Pagan grubun 

manastırına giderken üç Osmanlı kızını daha kurtarırlar. Daha sonra da Sultan’ı 

kurtarıp görevlerini başlarıyla sona erdirirler.  

Tuzak’ta Sunguroğlu ve arkadaşları daima kendilerinden en az iki kat güçlü 

düşmanla mücadele ederler. Her seferinde bu düşmanlardan birkaçını öldürürler. 

Ancak yaralı ele geçirdikleri kişilere dokunmazlar. Kötü kişiliklerin yüzleri de 

onları ele veren bir haldedir. Bir handa karşılaştıkları Suratsız Todori’nin yüzü de 

böyledir.  

 

“Sunguroğlu adamın yüzüne biraz dikkatli bakınca neden suratsız dediklerini 

anladı. Yüzü insandan çok baykuşa benziyordu. İki gözünün arasındaki mesafe 

                                                 
429 Yavuz Bahadıroğlu, Tuzak, İstanbul, Nesil Yayınları, 2007, b.s. 39. 
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normalden hayli fazla idi. Ablak suratının ortasında sivri burnu pek tuhaf 

duruyordu. Alt dudağı çenesine doğru sarkmış, adeta çenenin yerini almıştı.”430  

 

Bahadıroğlu’nun diğer romanlarında da defalarca tekrarlanan bu sahnelerin 

Baskın431 adlı eserinde de görülür. Eserde üç arkadaş İznik Kalesi’nin Bizanslılar 

tarafından hile ile ele geçirildiğini öğrenirler. Bu işin ardında gizli bir teşkilatın 

olduğu bilgisini alınca yola koyulurlar. Yolda Kalamos adlı bir Rum’un adamları 

onlara pusu kurar. Burada bazı askerleri öldüren üç arkadaş daha sonra da Yedicanlı 

Pedros için çalışan bir grup askerin saldırısı ile karşılaşır. Bunları da etkisiz hale 

getirip gizlice İznik Kalesi’ne girerler. Kaleyi ele geçirdikten sonra gizli teşkilatın 

barındığı mağaraya giderler. Ancak Kalamos mağaranın kapısını kapatıp onları 

hapseder. Yardıma gelen İznikliler sayesinde kurtulurlar ve deniz yoluyla kaçan 

düşmanı ele geçirirler. 

Baskın’da, Osmanlı da iyi niyetine karşılık düşmanlar hep kalleşçe 

davranırlar. Hussam adlı eski Yahudi yeni Müslüman biri çeşitli oyunlar 

oynamaktadır. Hussam’ın din değiştirdiğine ise kimse inanmaz. Hussam, İznik 

Bey’ini kandırarak ona yaklaşır ve sonunda adamları ile beraber kaleyi ele geçirmiş, 

Bey’i ve köylüleri esir almıştır.  

Düşmanın her zaman kötü kişiliği ile sunulması macerayı içeren tüm türlerde 

yazarın işini kolaylaştıran bir yöntemdir. Bu sayede yazar karşı taraftakileri 

karmaşık iç dünyaları ile sunma sıkıntısından kurtulmuş olur. Aynı durum “iyi”ler 

için de geçerlidir. Türkler her zaman mağdur, Rumlar ve Avrupalılar ise daima 

saldırgandır. İki farklı kampın kurgulanması suretiyle okuyucunun tarafını daha 

kolay seçmesi sağlanır. İyi taraftaki kahramanları destekleyen okuyucu romanın 

sonunda da onların zaferinden mutlu olacaktır. Bu sayede romandan beklenen haz 

elde edilmiş olur.  

4. Popüler Tarihi Romanlarda Tarihe Dair Bilgilendirme 

Popüler tarihi romanlarda görülen bir başka unsur ise didaktik olma 

kaygısıdır. Bu eserler bir yandan geçmişte yaşamış olan atalardan gurur duyulmasını 

sağlarken bir yandan da aynı ataların nasıl yaşadığına dair okuyucuyu 

bilgilendirmeye çalışırlar. Bahis konusu olan eserlerin çoğunluğunda tarihsel bilgiler 

geniş yer tutar.  

                                                 
430 A. g. e., s. 34.  
431 Yavuz Bahadıroğlu, Baskın, İstanbul, Nesil Yayınları, 2008, b.s. 22. 
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Kemal Arkun’un yazdığı Ulu Çınarın Kökleri dizisinin bir parçası olan 

Sultan I. Mehmet (Çelebi)adlı eser, tarihsel bilgilendirmenin çok yoğun olduğu 

romanlardan biridir.   

Roman, Çelebi Mehmet’in doğumu ile başlar. Küçüklüğünde her anlamda 

çok iyi bir eğitim alan Çelebi Mehmet, Ankara Savaşı’nda babası Yıldırım 

Bayezit’in yanında savaşır. Babası esir düşünce 14 yaşında padişah olur. Timur’un 

yarattığı karışıklıktan faydalanıp isyan eden birçok bey ile mücadele eder. Babası ve 

Timur onu yanlarına çağırınca yola çıkar. Yolda birçok isyanla mücadele etmek 

zorunda kaldığı için Timur’un yanına gitmekten vazgeçer. Timur ve ordusu 

Anadolu’dan ayrıldıktan sonra ise diğer şehzadeler ortaya çıkar ve hak iddia eder. 

Rakibi olan şehzadeleri yenen Çelebi Mehmet, ağabeyi Musa’ya yenilerek Bizans’a 

sığınır. Sonraki dönemde bir Sırp despotunun da yardımıyla Musa Çelebi’yi yener. 

Musa Çelebi’ye bağlı olan Şeyh Bedrettin idam edilir. Çelebi Mehmet, iktidarını 

sağlamlaştırdıktan sonra Edirne’de vefat eder.  

Kemal Arkun, eserinde, öncelikle tarihsel kişiliklerin hayatlarını aktarır. 

Roman boyunca Molla Fenari, Şeyh Bedrettin gibi kişiler ayrıntılı biçimde 

anlatılmaktadır.   

Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı olan Molla Fenari’nin doğumu, eğitimi 

ve yaptırdığı hayratlar eserde geniş yer tutar. Bu anlatıma, onun mensup olduğu 

tarikatten, rüyasında Hz. Muhammed’i gördüğüne kadar birçok bilgi eklenir.  

Romanın ilerleyen saylarında en geniş yer Şeyh Bedrettin’e ayrılır. Toplam 

yetmiş sayfa kadar süren bu bölümde Şeyh Bedrettin’in aile bilgileri, isyanın 

nedenleri ve Padişah’la dini konularda tartışması gibi konular da dâhil edilir. Yazar, 

bu eserde ayrıca çok geniş biçimde mezhepler tarihini anlatıp başta Hanefi mezhebi 

olmak üzere çeşitli mezheplere dair ayrıntılı bilgi verir.  

Yazar, diğer kişilikleri de kullanarak okuyucunun bu tarihsel dönem 

hakkında bilgi sahibi olmasına çalışır. Okuyucu, Osmanlı Devleti’nin kimler 

tarafından büyük bir imparatorluk haline getirildiğini öğrenerek, bu başarının 

sahiplerinin kişilik bilgilerini edinir. Yazar, eseri kullanarak okuyucunun tarihsel 

bilgisini arttırmak, onun milliyetçi bir bilinç sahibi olmasını sağlamak ister.   

 

“Türk insanın tarihi susuzluğunu gidereceğine inandığımız bu eser özellikle büyük 

bir kültür emperyalizmi ve asimilasyon politikasıyla yok edilmeye çalışılan Türk 

Kültürü için de bir tutunma dalı olacaktır.  
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… 

Artık bundan böyle Türk düşmanları ne kadar çaba gösterirse göstersin, torun ile 

dedenin arasına giremeyecektir. İşte Ulu Çınar serisi Türk gençleriyle dedeleri 

arasına giren, kanı bozuk Türk-İslam Düşmanlarına bu fırsatı vermeyecektir.”432  

 

Yazar, roman aracılığı ile “kanı bozuk” düşmanlarla mücadele etmeye 

çalışmaktadır. Bu nedenle eser bilinen türde bir roman olmaktan çok “belgesel 

roman tarzında yazılmıştır.”433.  

Benzer tavır Kemal Arkun’un Dünyaya Nizam Verenler serisi içinde yazdığı 

Sultan IV. Mehmet434 adlı kitabında da görülür. Yazar, eserinde, örneğin devlet 

memurlarının sınıflarını, Osmanlı’da paranın tarihini çok geniş biçimde anlatır.  

Romanda, Padişah İbrahim, deli olduğu gerekçesiyle, şeyhülislam ve 

sadrazamın çabalarıyla iktidardan indirilir. Yerine henüz altı yaşında olan IV. 

Mehmet getirilir. Devleti yöneten birçok kişi padişahın küçük olmasından 

faydalanarak yolsuzluk yapmaya başlarlar. Devlet yönetiminde bir karmaşa oluşur. 

Sadrazamlar ve diğer görevliler sürekli olarak yenilenir, ancak bu çaba devlette 

yaşanan sorunları gideremez. Vaka-yi Vakvakiye adı verilen isyan sonucunda 

devleti soyduğu söylenen otuz görevli idam edilir. Bu sırada Çanakkale önlerine 

kadar gelen Venedikliler yenilgiye uğratılır. Sonunda Köprülü Mehmet Paşa 

sadrazam olur. Onun ölümünden sonra da Fazıl Ahmet Paşa sadrazamlığa getirilir. 

IV. Mehmet 1693 yılında vefat eder.    

Yazar roman boyunca tıpkı Sultan I. Mehmet adlı eserinde olduğu gibi geniş 

dini bilgiler verir. Bu bilgiler, geniş biçimde, bir ilmihal kitabı üslubunda kaleme 

alınmıştır. Ancak yazar, her iki eserinde de türlü olaylardan ve çeşitli bilgilerden 

bahsederken edebiyatta zorunlu olan bir noktayı ihmal eder; romanlarda bir tip ya da 

karakter oluşturmaz. Bu romanın asıl konusu olan Sultan IV. Mehmet romanda en 

az anlatılan kişidir. Romanda yer alan diğer kişiler ise “yardımcı kişilik” olmaktan 

öte gitmez. Bahsedilen durum bir önceki eser için de geçerlidir. Dolayısıyla iki 

eserde de, yazar, padişahlardan çok onların dönemlerinde meydana gelen olayları 

anlatır. Kemal Arkun’un her iki eserde de en çok üzerinde durduğu konu dindir. 

                                                 
432 Kemal Arkun, Sultan I. Mehmet (Çelebi): Ulu Çınarın Kökleri, İstanbul, Akademisyen  

Yayınevi, 2008, Sunuş bölümü s. 3-4, (Vurgu bana ait.) 
433 A. g. e., s. 6.  
434 Kemal Arkun, Sultan IV. Mehmet Han: Dünyaya Nizam Verenler, İstanbul, Akademisyen  

Yayınevi, 2009.  
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Tüm karakterlerin ağzından dini konuşmalar yaptırır, onların, karşılarındakilere ve 

bugünün gençlerine dini öğütler vermesini sağlar. Bu yanıyla her iki eser de tarihsel 

bir ortamda geçmesine rağmen dini romanları andırmaktadır.   

Kemal Arkun bu eserlerde edebi bir roman yazmak kaygısını 

gözetmemektedir. Yazar, romanı bir mücadele aracı olarak kullanmak ister. 

Yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi yazar, bugünün Türkiye’sinde gençliğin 

kültür emperyalizminin esiri olduğunu düşünmekte, onları uyarmak için roman 

türünü kullanmaktadır. Yazar, dini ve tarihi bilgileri bir romanın içerebileceğinden 

çok daha geniş biçimde işleyerek eserlerin belgesel yanını öne çıkarmış, roman 

kısmını ise tamamen ihmal etmiştir.  

Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın Zafer Rüzgârları eserinde de tarihe dair 

bilgiler güncellenir. Roman kahramanlarından olan çocukların isteği üzerine, onların 

sorunlarıyla ilgilenen Ağa tarafından denizcilik tarihine dair bilgiler verilir. 

 

“Aydınoğlu Umur Bey, denizciliğimizde büyük bir hamle yapmıştı. Karşısına çıkan 

Venedik, Ceneviz, Bizans gemilerini batırmış, Sen Jan şövalyelerinin gözlerini 

yıldırmıştı. Hatta bu yiğit Bey, o zamanlar Bizans’ın elinde bulunan Trakya’ya bile 

çıkarma yapmış, yaptığı bu baskınla Bizans-Rum İmparatorluğunu büyük telaşa 

düşürmüştü.  

… 

İspanyol kuvvetleri, önce, içinde 2000 yerli Arap ve 600 Müslüman Türk’ün 

bulunduğu Beni Reşit kalesini ele geçirdiler. Kalede bulunan Oruç Reis’in kardeşi 

olan İshak Beyi şehit ettiler. Arap ve Türk gaziler kaleyi şehit oluncaya kadar 

müdafaa ettiler. Düşman, ancak onların cesetlerini çiğnedikten sonra kaleye 

girebildi, üstelik çok ağır kayıplar sonunda.”435 

 

Ahmet Yılmaz Boyunağa gibi popüler tarihi roman yazarları öncelikle çok 

hareketli maceralarla okuyucunun ilgisini çekerler. Böylece eserin sonuna kadar 

okunması ve diğer okuyuculara duyurulması için bir gerekçe oluşur. Ancak yazarlar 

bununla yetinmezler; gençlere tarihi sevdirmek ve yeri geldiğinde onları tarihi 

bilgilerle donatmak isterler.  

Kadir Mısıroğlu’nun Barbaros Hayrettin Paşa adlı eserinde de ünlü kaptanın 

hayatını anlatırken bir yandan da tarihi bilgiler verilir: 
                                                 
435 Ahmet Yılmaz Boyunağa, Zafer Rüzgarları: Akdeniz Fatihi Turgut Reis, İstanbul, Timaş Yay.,  

2005, bs. 6, s. 19,30.  
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“Miladi 395 yılında, hududları olabildiğince genişleyen Roma İmparatorluğu, 

“Doğu” ve “Batı” olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Sonradan “Bizans” adıyla anılacak 

olan “Doğu Roma İmparatorluğuénun merkezi İstanbul Şehri idi. Yunanlılar bu 

şehre “Konstantinapolis” (Konstantin’in Şehri), Araplar ise “Konstantiniye” 

diyorlardı ki, bu da aynı manayı ifade ediyordu.  

Müslüman Türkler, 1453 yılında bu şehri fethederek ebediyen Hilal’e (İslam’a) ram 

ettikten sonra, onu “İslambol” veya “Dersaadet” (Saadet Yuvası) ve “Asitane” 

(Yuva) gibi isimlerle anmaya başlamışlardı.”436   

 

Yazar, Barbaros Hayrettin Paşa’nın maceralarını anlatırken bir yandan da 

okuyucuyu bilgilendirmeye çalışır. Bu bilgiler kimi zaman büyük savaşlar, kimi 

zaman da günlük hayata dair bilgilerdir. Devletin yapısı, devlet memurlarının 

görevleri, devletlerarası ilişkiler gibi konular da tarihi romanlarda sıklıkla bilgi 

vermek üzere ele alınırlar.  

Yine Kadir Mısıroğlu’nun eserlerinde bilgi verme kaygısı kimi zaman daha 

uç noktalara varır. Malkoçoğlu Kardeşler’de İskender Bey’in söyledikleri bugünün 

okuyucularına Osmanlı Devleti’nin büyüklüğüne dair fikir vermek üzere 

kurgulanmıştır. İskender Bey, Fatih Sultan Mehmet’i kastederek şunları söyler: 

 

“O büyük hükümkarın vefatı anında vatanımız 2.214.000 kilometre kareye 

ulaşmıştır. Geçen gün devletin aldığı vergileri takip etmekle mükellef bulunan 

defterdar efendi ile konuşmuştum. Bu rakamları ondan aldım. O diyordu ki: 

“- Bu 2.214.000’nin 1.703.000 kilometre karesi Avrupa toprağındadır. Asya’da ise, 

geriye kalan 511.000 kilometre kare toprağımız mevcuddur. Şu rakamlar, o büyük 

hükümdarın devlete hakim kıldığı hedefin Rumeli üzerinde ağırlık taşıdığını 

göstermiyor mu?!”437 

 

Modern haritacılık sisteminin kuruluşundan yüzyıllar önce söylendiği 

varsayılan bu sözler, aslında, bugünkü okuyucunun anlayabileceği biçimde 

söylenmiştir. Önemli olan İskender Bey’in sözlerinde kilometre kare ölçüsünü 

kullanması değildir. Asıl amaç bugünkü sınırların rakamsal değerini bilen 

okuyucuya o günlerin ihtişamını yansıtmaktır.  
                                                 
436 Kadir Mısıroğlu, Barbaros Hayrettin Paşa, İstanbul, Sebil Yayınları, 2009, s. 63.   
437 Kadir Mısıroğlu, Malkoçoğlu Kardeşler: Bali Bey ve Yahya Paşa, İstabul, Sebil Yayınları,  

2007, s. 101.  
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Kadir Mısıroğlu’nun romanlarında bilgi verme amacı sadece sözlerle 

yapılmaz. Romanı bir tarih kitabı gibi gören yazar, her esere, o dönemin siyasal 

haritalarını da koyarak sözlerini desteklemeye çalışır. Okuyucunun bilgi birikimi bu 

sayede görsel olarak da desteklenir. Ayrıca eserlerde yer alan kimi savaşlara ait 

resimler de –her ne kadar çok kalitesiz ve anlaşılmaz olsalar da- okuyucunun 

zihninde bir görüntü oluşturma çabasını desteklemeye yöneliktir.   

Hidayet romanlarına benzer şekilde, popüler tarihi romanların yazılış amacı 

da sadece para değildir. Genellikle milliyetçi kimlikleri ile dikkat çeken yazarlar 

yeni nesillerin de kendileri gibi geçmişle gurur duyan, ancak, bununla yetinmeyerek 

geçmişi öğrenen kişiler olmasını amaçlarlar. Bu nedenle popüler tarihi romanlar 

tarih bilgileriyle doludur.    

5. Popüler Tarihi Romanlarda Din Değiştirmeler 

Popüler tarihi romanlarda kullanılan bir başka klişe din değiştirme 

konusudur. Bu eserlerde, kimi zaman tarihi kahramanların kişisel özellikleri, kimi 

zaman yaşanan maceraların etkileri ile birçok Hıristiyan, Müslüman olur. Ayrıca 

popüler tarihi romanlarda İslam ve Türklüğün ayrılmazlığına da geniş yer verilir.  

 A. Yılmaz Boyunağa Hanoğlu adlı eserinde Türklerin İslamiyeti kabul ettiği 

ilk yılları anlatırken Müslüman olmayan Türkleri düşman olarak gösterir. Müslüman 

olmayan Türklerden olan Boğa Bey ve ona destek olanların yaptıkları kötülüklerden 

bahseden yazar bu grupları barbarlık ve eşkıyalık yaparken resmeder. Boğa Bey ve 

adamları Müslüman olan Türklerden nefret eder, onları eski dinlerine ihanet etmekle 

suçlar. Müslüman Türkler yeni dinleri nedeniyle saldırılara maruz kalırlar.  

Hanoğlu adlı eserde Ahmet eşkıyalar tarafından yakalanıp köle olarak 

Hamza adlı birine satılır. Hamza’nın yanında üç yıl kalan, onu aslanlardan kurtaran 

Hanoğlu’nun kişiliği Hamza’yı çok etkiler. Hamza, Müslüman olma isteğini şöyle 

anlatır: 

 

“- Hanoğlu, dedi; yaşayışın, davranışların ve ibadetlerinle beni çok etkiledin. 

Sayende kalbim İslam’a ısındı. Her şeyin yaratıcısı, hepimizin Rabbi olan Allah’ın 

yüceliği, sonsuz kudreti, rahmeti beni uzun uzun düşündürdü. Ve O’ndan başka 

ibadet edilecek ilah olmadığını anladım. Şimdiye kadar boşa geçmiş olan 
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hayatımdan dolayı büyük pişmanlık duyuyorum. Müslüman olmaya karar verdim. 

Söyle bana, nasıl Müslüman olabilirim?”438 

 

Hamza’nın kendi gözlemleri ile Hanoğlu’nun hareketlerinden etkilenerek 

Müslüman olması da yine bugünün okuyucusuna mesaj vermektedir. Okuyucunun, 

Müslüman kimliği ile gurur duyması, zira herkesin İslam’ı tanıdıktan sonra 

Müslüman olduğunu anlatır. 

Benzer durum Malazgirt’in Üç Atlısı adlı eserde daha abartılı biçimde 

anlatılır. Bu eserde de Bizans prensesi İrini Müslüman olur ve ona Zeynep adını 

koyarlar. Aksungur’un yendiği Bizanslı Apostol, aslen Uz Türklerinden olduğunu 

söyler. Eski adı Karabay’dır. Karabay daha sonra Müslüman olur ve Abdullah adını 

alır. Karabay gibi Uz Türklerinden olan at uşağı Markos da Müslüman olur ve Ömer 

adını alır. Yazar, onlar aracılığı ile Türklük ve İslamiyet’in doğal olarak bir arada 

bulunması gerektiğini gösterir. Romanda, belirli aralıklarla birilerinin Müslüman 

olması yazarın bu durumu vurgulama isteğinin bir sonucudur.  

Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın din değiştirmeye yönelik tavrı Zafer 

Rüzgârları’nda devam eder. Bu eserin kahramanlarından olan Hamza, 

Hıristiyanların eline esir düşer. Bir papaz Hamza’ya din değiştirmesini tavsiye eder. 

Ancak Hamza’nın konuşmaları o kadar etkileyicidir ki papaz Müslüman olur ve 

Mehmet adını alır. İlerleyen sahnelerde Ömer adlı genç levent de esir düşer. Ona 

âşık olan, Andre Doria’nın yeğeni, Matilda ve Sinyor Victor adlı bir soylu 

Müslüman olur. Matilda, Ayşe adını alırken Sinyor Victor sonraki hayatına Talha 

adıyla devam eder.    

Yavuz Bahadıroğlu’nun en bilinen kahramanı Sunguroğlu’dur. 

Sunguroğlu’nun her macerasında yanında bulunan Köse Yusuf da eski bir Rum 

papazıdır. Josef olan adını İslam’a geçtikten sonra Yusuf olarak değiştirmiştir. 

Yusuf, din değiştirdikten sonra Müslüman Türklerin mücadelesine katılır ve onlarla 

birlikte akınlarda bulunur. Hemen her macerada Rumlarla karşılaşan Sunguroğlu, 

Yusuf’un bağlantıları sayesinde Bizans içinde daha rahat hareket eder.   

Sadettin Kaplan’ın Kara Kasırga: Alparslan’ın Fetih Kılıcı439 adlı eserinde 

de din değiştiren Rumlara rastlanır. Kürşat adlı akıncının maceralarının anlatıldığı 

                                                 
438 Ahmet Yılmaz Boyunağa, Hanoğlu, Bir Selçuklu Kahramanı, İstanbul, Timaş Yay., 2006, s.  

182. 
439 Sadettin Kaplan, Kara Kasırga: Alparslan’ın Fetih Kılıcı, İstanbul, Nesil Yayınları, 2007.  
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roman, Kara Kasırga namıyla bilinen Kürşat’ın yaralanması ve bir Türk’ün evinde 

tedavisi ile başlar. Bizans askerleri gelince Kürşat kaçar. Bizanslılar, Bahtiyar adlı 

Türk’ü ve iki oğlunu işkenceye alır. Kürşat ise Aspasya adlı Bizans prensesini 

kaçırarak Türklerin serbest bırakılmasını ister. Kürşat, kale fethedildikten sonra 

Aspasya ile evlenir. Müslüman olan Aspasya bu değişimi şöyle açıklar: 

 

“Seni sevdiğim ya da senin hatırın için İslamiyet’i seçmiyorum Kürşat. İslamiyet’i 

sevdiğim, Müslümanlığı seçtiğim için seni seviyorum. Beni sana çeken yüzünün 

güzelliği, pazının gücü değil; mensup olduğun dinin güzelliği, İslam dininin sana 

verdiği erlik özelliğidir. Sensiz geçen dört yıl boyunca hep o yüze İslam dinini 

tetkik ettim.”440 

      

Aspasya, daha sonra, bir Rum’un attığı okla ölür. 

Kara Kasırga’nın ilerleyen kısımlarında da Mihail adlı bir Rum, Müslüman 

olur ve Abdullah adını alır. Mihail, Kürşat ve arkadaşları ile akınlara katılır; bir gün 

yaralanır; ölüm döşeğinde iken Kürşat’a, Aspasya’yı kendinin öldürdüğünü itiraf 

eder. Kürşat ise savaşta yan yana çarpıştığı bu mücahidi affeder.  

Başka dinden olanların Müslüman oluşunun popüler tarihi romanlarda 

sıklıkla tekrarlanması okuyucunun gururunu okşayan bir eylemdir. Okuyucu, 

öncelikle, Türklük ve Müslümanlığın kopmaz bağlarla birbirine bağlandığını 

“öğrenir”, sonra da Müslümanlığın diğer dinlerden olan insanlar için de vazgeçilmez 

olduğunu düşünür.  

Tarihi romanlar, dini romanlar gibi hem ideolojik hem de ticari eserlerdir. 

Bu eserler, okuyucuların, dini ve milli konulardaki hassasiyetlerini arttırmaya 

çalışırlar. İsmail Karaca da çalışmasında bu noktaya dikkat çeker: 

 

“Ele aldığımız tarihî romanlarda göze çarpan önemli unsur ise yazar-anlatıcının 

romana müdahale etmesi, kendi görüş, düşünüş zaviyesine göre yorumlarda 

bulunmasıdır. Bunda, tarihî roman yazarlarının, tarihî romanların belirli bir misyon 

yüklenmesi gerektiğini düşünmeleri, romanları kullanarak insanlara bazı şeyleri 

benimsetmeye çalışmak, kamuoyu oluşturmak istemeleri de önemli rol oynar. 

Çünkü çok geniş kitlelere ulaşabilen tarihî romanlar belirli ideolojileri yayma ve 

                                                 
440 Sadettin Kaplan, Kara Kasırga: Alparslan’ın Fetih Kılıcı, İstanbul, Nesil Yayınları, 2007, s. 51.  
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benimsetme açısından önemli araçlar konumundadırlar. Burada da yazarın tarihî 

gerçeklere uyup, uymadığı sorunu ortaya çıkar.”441 

 

Yazarlar bunu yaparken kimi zaman Kemal Arkun gibi sert bir dille bilgi 

verirler, kimi zaman da maceraların içerisinde yer alan olayları kullanırlar. 

Okuyucu, bu eserlerde ortaya konan ideolojik yapının doğru olduğuna inanmaya 

davet edilir. Okuyucunun Türklük ve Müslümanlık hakkındaki kanaatleri 

güçlendirilir. Bu sayede piyasada tutunmanın en kolay yollarından biri kullanılmış 

olur: Verili olan dini ve milli duygular hayali bir kurgu ile desteklenir. Böylece 

yazar yeni bir duygu, düşünce oluşturmak zahmetinden kurtulur. Tarihten gelen ve 

hazır durumda olan fikirlere uygun olarak üretilen eserler piyasaya sunulur. 

6. Popüler Tarihi Romanların Bir Kısmında Görülen Biçimsel  

    Özellikler   

Yakın dönem popüler tarihi romanları içinde olan bazı eserler biçimsel 

özellikleriyle dikkati çekmektedir. Kısa oluşları, yazı karakterlerinin büyüklüğü gibi 

özellikleri ile küçük yaştakilere hitap ettiği düşüncesini uyandıran, ancak, çocuk 

romanı da olmayan bu eserler kolay tüketilebilir olmalarıyla dikkat çekmektedir.  

Yavuz Bahadıroğlu’nun Kara Şövalye442 adlı eseri ile Sunguroğlu: Çalınan 

Hazine443 adlı romanı bu biçimsel özellikleri taşıyan romanlardır.  

Kara Şövalye’de Orhan Bey zamanında ortaya çıkarak Türklere saldıran ve 

Kara Şövalye adıyla anılan bir eşkıyanın takibi anlatılmaktadır. Orhan Bey’in 

görevlendirdiği Sunguroğlu yanına yakın dostları olan İbrahim ve eski papaz Köse 

Yusuf’u da alarak Kara Şövalye’nin peşine düşer. İzmit’e giden Sunguroğlu ve 

arkadaşları bir kilisede günah çıkardığını öğrendikleri Kara Şövalye’yi yakalar. 

Maskesini çıkardıklarında Mari Paleolog olduğunu anlarlar. Mari, Bizans’a sürülür. 

Orhan Bey ve askerleri İzmit’e girer.  

Çalınan Hazine’de ise Sunguroğlu bu defa çalınan vergi paralarının peşine 

düşer. Saltuk Bey adındaki bir vergi tahsildarı ile bir handa karşılaşırlar. Ertesi gün, 

Saltuk Bey’in topladığı paralar çalınır. Sunguroğlu, o gün hana gelen Bizanslı 

                                                 
441 İsmail Karaca, Türk Edebiyatında Tarihi Romanlar: Türk Tarihi İle İlgili, 1951-1960,  

Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2004, s. 1730. 

442 Yavuz Bahadıroğlu, Kara Şövalye, İstanbul, Nesil Yay., 2008, bs. 44. 
443 Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu: Çalınan Hazine, İstanbul, Nesil Yay., 2009, bs. 38.  
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şövalye Matiyüs ve onun at uşağı Dragos’tan şüphelenir ve peşlerine düşerler. 

Dragos, daha sonra Aragonlu askerler tarafından öldürülür. Sunguroğlu ve 

arkadaşları bu askerlerin peşinden gider. Aragonlular öldürülür. Bu sırada paralı 

askerleri ile ortaya çıkan Metiyüs de Bizanslı şövalye Posaryüs tarafından öldürülür. 

Posaryüs’ün yiğitliğine hayran olurlar. Posaryüs babasının Türk olduğunu söyler. 

Hazine ilk sahibine, Saltuk Bey’e geri döner.  

Bahadıroğlu’nun Tuzak ve Baskın adlı eserleri de aynı şekilde kısa ve yer yer 

resimlerle süslenen romanlardır.  

Adı anılan bu eserler Batılı ucuz romanları (dime-novel) hatırlatmaktadır. 

Ortalama yüz sayfa civarında uzunluğa sahiptirler. Büyük harf karakterleri ile 

yazılmışlardır. Bu yanıyla eserlerin okunması çok kolaydır. İdeolojik göndermeler 

çok geri plandadır. Çok genel olarak Sunguroğlu ve arkadaşlarının yiğitliği, 

Bizanslıların kötülüğü işlenmektedir. Bu romanlarda da dünya, iyi özelliklere sahip 

olan Türkler ile kötü olan Bizanslılar arasında bölünmüştür. İki tarafta da farklı 

kişiliklere rastlanmaz. Çalınan Hazine’nin sonunda ortaya çıkan ve yiğitliği ile 

hemen fark edilen Posaryüs, ilk anda, kuralı bozan bir örnek gibi görünür. Ancak 

romanın sonunda Posaryüs’ün babasının Türk olduğu açıklanarak kural yeniden 

işleme konur.  

Bu tür romanların ucuz romanlarla olan bir başka benzerliği ise okuyucuların 

gözüne hitap etmek üzere kimi sayfalara konan resimlerdir. Çizgi roman üslubunda 

üretilmiş olan bu resimler genellikle tek kare halinde çizilmişlerdir. Romanlardaki 

kimi sahnelerin okuyucunun gözünde canlanmasına yardım eden çizgi roman 

resimleri, eserdeki kişiliklerin giyim kuşamı ve fiziksel özelliklerine dair fikirler 

verir. Bu sayede okuyucunun kafasında, kendini özdeşleştirdiği kahramanın 

görünümüne dair bir fikir oluşur ve romanı takip etmesi kolaylaşır. Görselliğin gücü 

bu tür eserlerde yazı ile birleştirilerek okuyucuların ilgisi eserde toplanmaya 

çalışılır.   

BAhadıroğlu’nun eserlerinde ve benzeri eserlerde macera ön plandadır. Bu 

anlamda, adlarında “tarihi roman” sözü geçmekle birlikte “konularını tarihten alan 

serüven romanları444”dırlar. Sunguroğlu gibi kişiliklerin Bizans sınırlarında 

yaşadıkları olayların peş peşe sıralanmasından mürekkep olan bu eserlerde sürekli 

olarak bir çatışma ortamı hâkimdir. Romanların konusunun, Türklerin Anadolu’daki 

                                                 
444 Nedim Gürsel, “Tarihsel Roman Tarihi Yorumlayan Romandır”, Hürriyet Gösteri Dergisi,  

İstanbul, 1997, No: 197-198, s. 74. 
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varlıklarını sağlamlaştırma döneminde geçmesinin nedeni de budur. Her gün yeni 

saldırılarla karşılaşan Müslüman Türklerin savunucusu olan Sunguroğlu, Köse 

Yusuf gibi tipler bu ortamda maceradan maceraya atılırlar. Okuyucu için de önemli 

olan bu maceralardır. Ardı ardına sıralanan maceralar bu tür romanların en önemli 

yanıdır. Bu anlamda, Ömer Türkeş’in önceki dönemlerde yazılmış olan popüler 

tarihi romanlarla ilgili sözleri yakın dönem eserleri için de geçerlidir.   

 

“Olay örgüsünün, karakterlerin, üslubun; kısaca, edebi/estetik diye nitelenen roman 

öğelerinin önemi yoktu. Ama genel olarak romanı okunur kılan önemli bir unsurun 

eksikliğinden bahsedemeyiz; öykü anlatımındaki başarı! Ne önemli düşünceleri, ne 

ince ayrıntı anlatıları ne canlanan karakterleri vardır, yine de merakla okursunuz bu 

romanları. İçinizde çok eskilere dayalı bir heyecan, macera keyfi yaratırlar. Olup 

biten hiçbir şeye inanmazsınız, ancak gene de “ne olacak” diye sürdürürsünüz 

okumayı.”445  

 

Sunguroğlu ve arkadaşları da, okuyucunun popüler tarihi romanlardan 

beklentilerine uygun olarak, sürekli yeni çatışmalara girer, karşılarına çıkan 

zorlukların üstesinden gelir ve düşmanı yenerler. Yeni maceralar okuyucunun 

ilgisinin devam etmesi için vazgeçilmezdir. “Ne olacak?” sorusuna sürekli 

yenilenmesi, okunan romanı olduğu gibi, bu türe ait diğer romanların da satış 

başarısının sırlarındandır.   

Bu bölümün başında da belirtildiği gibi popüler tarihi romanlar daha önceki 

dönemlerde elde ettikleri gücü yitirmiş, günümüzde, özellikle gençlere tarihi ve 

ataları sevdirmek için yazılan eserlere dönüşmüşlerdir. Popüler tarihi romanların 

gelecekte de devam etmesi, ancak şimdiki okuyucuların zihinsel birikimlerinin göz 

önünde tutulması ile mümkün olacaktır. Okuyucular zaman içerisinde, tarihin siyah 

ve beyaz çizgilerden oluşmadığını, tarihsel kahramanların daha derinlikli kişiler 

olduklarını öğrenmişlerdir. Bu birikime sahip okuyucular, konuların hemen hiç 

değişmeden farklı mekânlar ve kişiliklerle yeniden üretildiği tarihsel romanlardaki 

klişeleri ezberlemişlerdir.  Dolayısıyla popüler tarihi roman yazarları zaman içinde 

tarihsel gerçekliğe dair bilgilerin derinleştiğini ve toplumda yayıldığını iyi 

anlamalıdırlar. Kemal Tahir’in bu konudaki uyarısı halen geçerliliğini korumaktadır:  

                                                 
445 A. Ömer Türkeş, “Tarihi Roman Roman Gibi Tarih”, Virgül Dergisi, Haziran 1998, Sayı: 9, s. 
16.  
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“Tarih romanı yazmaya kalkışan yazarlar, tepeden tırnağa gerçekçi olduklarına 

güvenmeden böyle bir işe girişmemelidirler. Yoksa, bu konuda, kötü romantizme, 

geçmiş meddahlığına, kötü milliyetçilik züppeliğine tekerlenmemek işten bile 

değildir.”446  

 

Bir popüler roman türünün temel formülü aynı kalsa da zaman içerisinde 

formüle yeni eklemeler yapılabilir. Polisiye romanın tarihi buna örnektir. Tüm 

polisiyelerde dedektif ya da polis suçluyu yakalar ancak zaman içerisinde polisiye 

edebiyat büyük değişiklikler göstererek temel formülü değiştirmeden zamana ayak 

uydurmuş ve günümüzde de en çok okunan türlerden olmuştur. Popüler tarihi 

romanlarda da Türkler ve düşmanlar ikilemi aynı kalsa bile, olaylarda ve kişiliklerde 

yapılacak değişiklikler bu eserlerin gelecekte tekrar güç kazanmasını 

sağlayabilecektir.     

 

***       

Popüler tarihi romanlar yüzyıla yakın bir süredir Türkiye’de büyük başarılar 

kazanmış eserlerdir. Bu türün çok tanınan yazarları sayesinde Türk insanının tarihe 

olan ilgisi artmıştır. 

1980’lerden sonra popüler tarihi romanların eski güçlerini kaybettikleri, yeni 

popüler türlerin daha çok başarı kazandığı anlaşılmaktadır. Bu gelişmelerde, 

toplumda tarih bilgisinin artması, karikatürize tiplemelerin artık mizahi amaçlarla 

kullanılmaya başlanması gibi nedenler önemli rol oynamıştır. Değişen zamana ve 

okuyucu beklentilerine rağmen popüler tarihi roman yazarları eskiden aldıkları 

klişeleri uygulamaya devam etmişlerdir.  

Popüler tarihi romanlar geçmişi yücelten eserlerdir. Başta Osmanlı Devleti 

olmak üzere eski Türk devletleri ve grupları bu eserlerde tek yanlı biçimde 

anlatılırlar. Bahsedilen gruplar ve devletler ideal toplumsal ortamlar olarak 

gösterilirler. Yavuz Bahadıroğlu ve Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın eserleri bu 

yaklaşımım tipik örneklerindendir.  

Popüler tarihi romanlar geçmişi yüceltirken yine yüceltilmiş tiplerden 

faydalanırlar. Özellikle askerlerden, bunların içinde de akıncılardan ve leventlerden 

                                                 
446 Kemal Tahir, “Kemal Tahir’in Roman Hakkında Düşünceleri”, Notlar,/Sanat Edebiyat, Cilt 1,  

Bağlam Yayınları, 1989’dan aktaran Hürriyet Gösteri Dergisi, İstanbul, 1997, No:197-198, 
s. 71.  



 578 

sıklıkla bahsedilmektedir. Akıncı tipi, adaletli, cesur, maceraları seven kişiliği ile 

modern okuyucunun heyecan isteklerini cevaplamak üzere şekillendirilmiştir. 

Akıncıların, dinlerine ve devletlerine bağlılıkları, mazlumdan yana tavır almaları 

okuyucunun manevi değerlerini güçlendirmek üzere kurgulanırlar. Hadi İstek ve 

Kemal Arkun gibi yazarlar da yukarıda belirtilenler gibi yüceltilmiş tipleri 

eserlerinde sıklıkla canlandırmıştır.  

Popüler tarihi romanlar “biz” ve “ötekiler” ayrımını net biçimde ortaya 

koyan eserlerdir. “Biz”e mensup olanların her zaman ahlaklı, temiz, iyi oluşuna 

karşılık, “ötekiler” her zaman kötü, adaletsiz ve ahlaksız olarak çizilmiştir. Din 

değiştirme konusunun sıklıkla işlenmesi de bu yaklaşımın bir sonucudur. Başka 

dinden olan, yani olumsuz özellikleri taşıyan kişiler din değiştirme yoluyla “bizden” 

birileri olur ve olumlu özellikler kazanırlar.  

Popüler tarihi romanların bir kısmında okuyucuyu bilgilendirme, bu yolla 

tarihe yönelik ilgiyi arttırma kaygıları yoğundur. Özellikle Kadir Mısıroğlu ve 

Kemal Arkun’un yazarlık anlayışları neredeyse tamamen ansiklopedik bilgi 

vermekle sınırlıdır.  

Bazı popüler romanlar ise şekil özellikleri ile dikkati çekmektedir. Büyük 

boyutlu harflerin ve çizgi karakterlerin kullanıldığı bu eserler hem genç 

okuyucuların ilgisini çekmeye hem de kolayca tüketilecek macera romanları olarak 

daha çok satmaya yönelik hazırlanmıştır.  
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SONUÇ 
 

1980 sonrasında popüler edebiyat sayısal ve nitelik olarak büyük gelişme 

göstermiştir. Bu dönemden önce yazılan aşk, polisiye, popüler tarihi romanlar ve 

hidayet romanları gibi türler 1980 sonrasında da yazılmaya devam etmiş ancak 

nitelik değiştirmişlerdir. Yakın dönemde bu türlere bilim kurgu, fantezi,  edebiyata, 

siyasal kurgu, casus ve korku türleri eklenmiştir. 

1980 sonrası yazılan aşk romanları geleneksel formülünden kopmuş bunun 

yerini yeni dönemin ilişkilerinin kamaşası almıştır. Bu dönem aşk romanlarında 

geleneksel aile ve kadın ilişkilerine karşı çıkış hâkimdir. Kadınlar iş yaşamı 

içerisindeki rolleriyle romanlarda yer bulur. Erkek ve kadın ilişkilerinde ise 

kadınların daha aktif oldukları görülmektedir. Aşkın, bireylerin duyguları 

çerçevesinde alındığı, toplumsal değer ve ilişkilerin geri plana itildiği bu eserlerde 

erkek söylemi geniş yer tutmaktadır. Geleneksel aşk romanları çoğunlukla kadınlara 

hitap ederken bu dönemde yazılan eserlerde erkekler de hedef kitle olmuştur. Yakın 

dönem aşk romanlarında nostalji duygusu bir çok eserde öne çıkmaktadır. Ayrıca 

aşk romanlarında cinsellik yoğun biçimde işlenmiştir. Evlilik öncesi cinselliğin 

yanında evlilik dışı ilişkiler de aşk romanlarının en çok işlediği konulardandır.  

İslami aşk romanları ise ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gereken 

eserlerdir. Bu türe giren eserlerde romantizmin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Eski 

aşk romanlarında vazgeçilmez unsur olan romantizm son dönemde çoğunlukla 

İslami eserlerde kendini göstermektedir. İslami aşk romanları muhafazakâr 

gençlerin aşk ilişkilerini anlatır. Bu eserlerde cinsellik kesinlikle yer almaz. Temel 

kişilikler muhafazakâr değerleri savunurken resmedilirler. İslami aşk romanlarının 

en önemli yanlarından biri aşk konusunu işlerken ateist-dindar ayrımlarını 

okuyucunun önüne getirmesidir. Ateist bireylerin mutsuzluğu, arayışı vurgulanırken, 

dindar gençlerin onlara örnek olduğu hatta onları dine yönlendirdikleri görülür. 

İslami aşk romanları ailelerin önem kazandığı eserlerdir. Roman kahramanları aile 

ilişkilerine büyük saygı duyarlar. Ayrıca toplumun değerlerini de yıpratmamaya 

özen gösterirler.  

Ülkemizde, modern eğitim sisteminin gelişimi, sinemanın etkilerinin artması 

gibi nedenlerle bilim kurgu eserler ani biçimde ortaya çıkmışlardır Bilim kurgu 

eserlerin Batı’da yazılanları örnek aldığı görülmektedir. Bu yönelim sonucunda yerli 

bilim kurgular da benzer konuları işlemişlerdir. Bu eserlerde, bilim kurgunun 



 580 

temelindeki pozitivizm, her geçen gün daha güçlü biçimde kendini hissettirmektedir.  

Bilim kurgu eserler içinde, büyük savaş sonrasında dünyanın durumu, uzay 

maceraları, dünya dışından olan iyi ve kötü canlılarla ilişkiler en çok kullanılan 

konulardır. Saf bilim kurgu türü aracılığıyla farklı ideolojik görüşler dile getirilmiş, 

dini, milliyetçi ve solcu düşünceler bilim kurgu aracılığıyla okuyucuya ulaştırılmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca sosyal bilim kurgu türü, diğer bilimleri romanın konusu 

yapmıştır.  

Popüler edebiyatımızda fantezi türü 2000’li yıllarda başlamıştır. Fantezi 

edebiyat içinde yaşadığımız dünyayı anlattığı gibi, bu dünyadan bağımsız ikincil 

dünyaları da konu almıştır. Fantezi edebiyatında görünen, maddi dünyanın ötesine 

geçme isteği sıklıkla işlenmiştir. Yer yer bilim kurgu unsurları kullanılmıştır. Dünya 

çapında korku edebiyatında sıkça görülen vampirler yerli fantastik canlılar olarak 

ele alınmıştır. İkincil dünyayı anlatan fantastik romanlar ise sayıca az olmakla 

birlikte başarılı örnekler içermektedir. İkincil dünyaları anlatan fantastik eserlerde 

büyü ve tılsım gibi gerçek üstü unsurlar yoğundur. Bu eserlerde teknoloji toplumları 

anlatılmaz. Modern teknoloji öncesinin toplumları yeni bir dünyada canlandırılır.   

Polisiye edebiyat geçmişte de çok sayıda örneğe sahip bir türdür. Ancak 

1980 sonrasındaki polisiye edebiyat ürünleri modern yaşamın tüm unsurlarını 

içerecek şekilde yazılmıştır. Bu dönemin polisiye romanları Batılı polisiye eserlerle 

yarışacak kalitededir. Profesyonel dedektifin anlatıldığı sert dedektif romanları 

sayıca az olmakla birlikte nitelik olarak gelişmiştir. Tesadüfî biçimde dedektif olan 

sıradan insanların öyküleri çok sayıda eserde dile getirilmiştir. Ev kadınları, kadın 

satıcılar, işsiz insanlar polisiye romanların merkezi kişilikleri olabilmektedir. 

Meslekler göz önüne alındığında gazetecilerin geniş yer edindiği görülmektedir.  

Polis prosedürleri türü sayıca az olmakla beraber son dönemde yazılan en iyi 

polisiye eserlerden oluşmaktadır.  

Yakın dönem polisiye türü içerisinde farklı cinsel kimlikler ve onların suçla 

ilişkileri sıklıkla işlenen konulardır. Travestilerin, eşcinsellerin hem suçlu hem de 

dedektif olarak yer aldığı çok sayıda roman mevcuttur. 

Polisiye eserlerde cinselliğin geniş biçimde anlatıldığı çok sayıda sahne 

vardır. Bu sahneler ve cinayet olaylarının merakı birleştirilerek okuyucunun ilgisi 

toplanmaya çalışılmaktadır. Bu dönemin polisiye eserleri mekân olarak çoğunlukla 

İstanbul’da geçmekle birlikte farklı şehirlerde geçen eserlerin sayısı artmaktadır. 

İstanbul merkezli polisiye eserlerde ise zenginlikleri ile anılan mekânlar öne 
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çıkmaktadır. Polisiye romanlarda seri cinayet olaylarının anlatımı giderek 

artmaktadır. Eski dönemde toplumda çok az görülen bu türden olayların artması 

polisiye edebiyatı da etkilemiştir.  

Polisiye türü için yeni olan bir başka yaklaşım ise postmodern düşüncenin 

polisiye ile iç içe geçtiği eserlerin yazılmasıdır. Bu tür eserler geleneksel polisiye 

edebiyatı, yazarı ve okuyucuyu roman kişiliği yapacak biçimde değiştirmişlerdir. Bu 

tür eserler salt suçluların araştırıldığı polisiye türünü bir oyun olarak yeniden 

kurgulamıştır.  

Son dönem polisiye edebiyatı içerisinde mantıkçı düşünceden uzaklaşan, 

doğa üstü güçleri romanın temel unsuru yapan eserler de mevcuttur. Bu eserler 

polisiye türüne hâkim olan geleneksel modernist mantığı bir yana koyarak 

bahsedilen türün alanını genişletmişlerdir.  

Edebiyatımızda daha önceleri de örnekleri görülmekle birlikte hidayet 

romanları yakın dönemde çok daha büyük bir başarı kazanmıştır. Siyasal İslam’ın 

gelişimine paralel olarak yaygınlaşan hidayet romanları kendilerine has bir takım 

klişelere sahiptir. Bu eserlerde arayış içerisindeki insanların dini keşfetmesi, 

hidayete ermesi konu edilir. Arayış halindeki insanlar çoğunlukla mankenler ve 

ateistlerdir. Konunun işlendiği sosyal çevreler genellikle ekonomik durumu iyi olan 

insanlardan oluşur.  

Hidayet romanlarında, Batılı yaşam tarzı, flört ve geleneksel Müslümanlık 

sert biçimde eleştirilir. Buna karşılık ideal Müslüman kişilikler ve onların sahip 

oldukları yaşam tarzı öne çıkarılır. İdeal bir Müslüman kadının en önemli sembolü 

başörtüsüdür. Hidayet romanları çoğunlukla kadınları hedef alır. Bu nedenle 

kadınların günlük hayattaki tavırları İslamiyet’e göre yeniden şekillendirilmeye 

çalışılır.  

İslami köy romanlarının sayısı giderek azalmaktadır. Bu gelişmenin temel 

nedenlerinden biri de şehirleşmenin gelişmesidir. Köyde geçen İslami romanlar 

köyün sorunlarını dini bir açıdan yorumlarlar. Ancak fiziksel olarak köy sorunlarına 

çok değinilmez. Köylünün muhafazakâr dünyası öne çıkarılır.  

1980 öncesinde korku edebiyatına dair örnekler olsa da bir tür olarak korku 

romancılığının gelişimi yine yakın dönemde olmuştur. Bu tür eserlerde kimi zaman 

doğaüstü olaylar korkunun kaynağı olarak ele alınırken, kimi zaman da mantıksal 

biçimde açıklanabilecek gerçekliklere dayalı olan korkuyu anlatmışlardır. Korku 

edebiyatında dini kaynaklardan ve halk inançlarından gelen unsurlar geniş yer tutar. 
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Bu kaynaklardaki hayalet, cin, al karısı gibi gerçeküstü varlıklar romanların konusu 

olabilmektedir. Ayrıca uzaylıların ya da sıradan katillerin öyküleri de korku 

edebiyatının kullandığı malzemelerdir. Ruh göçü gibi tartışmalı kavramlar da bu 

dönemde korku edebiyatında kullanılmıştır.  

Korku romanlarının merkezindeki kişiler çoğunlukla pozitivist mantıkla 

yetişmiş ve bu tür düşünme yöntemini benimsemiş kişilerdir. Genellikle şehirlerden 

kırsal kesime giden bu kişilikler, doğaüstü veya öyle görünen olaylarla karşılaşırlar.  

Mekânlarda ise Anadolu kırsalı öne çıkmaktadır. Büyük şehirler korku 

edebiyatında çok az yer alırlar. Korku edebiyatına dair eserler az olmakla beraber 

üzerinde ciddi olarak düşünülmüş metinlerdir. 

Casus romanları 1980 sonrasında yazılmaya başlanan eserlerdendir. Casus 

romanlarında olaylar Türkiye’de olduğu gibi farklı ülkelerde de geçmektedir. Orta 

Doğu, Rusya, İngiltere ve Yunanistan casusluk faaliyetlerinin en çok işlendiği 

ülkeler olarak bu romanlarda yer edinmişlerdir. Batılı casus romanlarında olduğu 

gibi yerli eserlerde de süper ajanlar temel kişiliklerdendir. Ancak sıradan ajanların 

merkezde olduğu casus romanlarının sayıları daha fazladır. Casus romanlarında 

ajanların cinsel hayatları geniş biçimde yer bulur. Cinsellik, polisiye romanlarda 

olduğu gibi çekincesiz biçimde verilir.  

Casus romanlarının en önemli özellikleri harekete dayanmalarıdır. Herhangi 

bir casus romanında tüm eser boyunca hiç durmayan, yavaşlamayan bir hareket 

temposu görülür. Yakın dönemde yerli casus romanlarında da hızlı maceralar 

sıklıkla okuyucunun karşısına çıkmaktadır.  

Siyasal kurgu romanlar genellikle, dış düşmanların Türkiye’ye yönelik 

saldırılarını ve komplolarını konu edinmektedir. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerine 

göz diken düşmanların planları, yetenekleri ile öne çıkan devlet görevlileri 

tarafından bozulmaktadır.  

Siyasal kurgularda gizli örgütler ve istihbarat teşkilatları yoğun bir faaliyet 

içerisindedir. Yabancı ülkelerin Türkiye aleyhine oynadıkları oyunlar sık sık silahlı 

çatışma şekline bürünür. Siyasal kurgularda Türkiye ile yabancı devletlerin 

topyekün savaşları sıklıkla işlenen konulardandır.    

Siyasal kurgularda İslamcılık ve milliyetçilik temel ideolojilerdir. Bunların 

karşısında olan Batı dünyası ise Hıristiyanlık ve Yahudiliğin ideolojik liderliğinde 

hareket eder. Vatikan birçok romanda Türkiye düşmanı olarak anlatılır. Vatikan ve 

Papa’nın başında olduğu komplolara Yahudiler de dâhil olur.  
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Sovyet rejiminin çökmesi sonrasında Türkiye’nin Batı dünyası ile ilişkileri 

yeniden sorgulanmaya başlamıştır. Siyasal kurgu romanlar özellik ABD’nin bu yeni 

dönemde Türkiye’ye düşmanca bir tavır takınacağını öne sürerler. Bu süper devletin 

Türkiye’ye yönelik askeri müdahalesi üzerinde dururlar.  

Siyasal kurgular sadece Türkiye’ye yönelecek saldırıyı değil, bölgesel ve 

küresel krizleri de konu edinmişlerdir. Doğu ve Batılı devletlerin savaşı ilk defa 

1980 sonrasındaki siyasal kurgularda ele alınmıştır.  

Bu dönemde yazılan popüler tarihi romanlar eskinin devamıdırlar. Bu 

eserlerde okuyucular tarihte geriye götürülüp okuyucunun o günlere olan özlemi 

giderilmeye çalışılır. Popüler tarihi romanların kahramanları ideal kişiliklerdir. 

Hemen hepsi cengâver olan bu kişiliklerin hayatları düşmanlarla savaşta 

geçmektedir. Temel davaları vatan ve din uğruna savaşmaktır. Karşılaştıkları 

yabancılar, onları tanıyıp İslam’ı öğrenince dinlerini değiştirirler.   

Popüler tarihi romanlarda milliyetçilik kilit öneme sahiptir. Bu türdeki tüm 

romanlar milliyetçi düşünceyi yeni nesillere aktarma kaygısı güderler. Tarihte geriye 

giden romanlar, Türk milletinin geçmişte kurduğu devletler, bunların işleyiş biçimi, 

ataların soylu tavırları gibi konularda bilgi vererek milliyetçiliği ayakta tutmaya 

çalışırlar.  

1980 sonrasında Türk edebiyatında popüler roman türü sayıca ve nitelikçe 

büyük gelişme kaydetmiştir. Popüler roman hiçbir zaman olmadığı kadar geniş 

kitlelere ulaşmıştır. Yeni yazılan popüler roman türleri de kısa zamanda büyük 

başarı kazanmış, edebiyatımız içerisinde kendilerine sağlam yerler edinmişlerdir. 

Popüler romanın, bundan sonraki dönemlerde gelişmesini sürdürmesi halinde, 

akademik camianın çalışma alanını da genişleteceği görülmektedir.  
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