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ÖN SÖZ

PREFACE

Uluslararası
akademik
platformlarda
akademik
dünyanın
değerlendirmesine
sunulan ve sanatın farklı
alanlarından özenle seçilen
çalışmaların biraraya getirilmesi
ile oluşturulan “Güzel Sanatlarda
Akademik Çalışmalar” adlı
kitabımızda
sanatın
farklı
boyutlarına kapı açan bir
yönelim ile insana dair olana
sanatın farklı pencerelerinden
bakmayı amaçlıyoruz.

The
works
shared
by
international
academic
multidisciplinary
platforms,
which are increasing day by day,
are the inspiration for new ideas
and
collaborations
for
academicians
by
bringing
together experts from different
fields with a wide range of fields.
In our book named “Academical
Studies in Fine Arts” we aim to
look at people from different
windows of art.

Mimari ve Tasarım, Müzik,
Sinema ve Televizyon ve Kültür
Sanat Politikaları olmak üzere
dört ana temaya ayrılan kitap,
editöryel süreç ve hakem
değerlendirmelerinden geçerek
kabul alan 12 bölümden
oluşuyor. Her bir bölümünün
kendi sahasında yeni ufuklar
açacağını
umduğumuz
kitabımızın
yazarlarına
ve
eleştirileri ile değerli katkılarda
bulunan
hakemlerine
teşekkürlerimizle
kitabımızı
akademik ilgiye sunuyoruz.

The book is divided into four
main themes: Architecture and
Design, Music, Cinema and
Television, Policies of Culture
and Art, and it has 12 different
episodes. We would like to thank
to the writers of our book and the
referees who made valuable
contributions to our academic
book by their critics.
Hope to be a source of an
inspiration
for
productive
academic
discussions,
constructive criticism and new
works…

Üretken akademik tartışmalara,
yapıcı eleştirilere ve yeni eserlere
esin
kaynağı
olabilmek
dileğiyle…

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
Ordu University-Faculty of Fine Arts
EDITOR
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DRAMA DESTEKLİ ÖĞRETİM MODELİNİN GÖRSEL
SANATLAR TEMEL TASARIM EDİNİMLERİNİN
TRANSFERİNE ETKİSİ
Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN*
1. Giriş
“Drama” eski Yunancada bir şey yapma ya da oynamak
anlamındadır; ancak antik tiyatronun gelişmesiyle bu sözcük ”belli bir
kimsenin, katılanlara anlamı olan bir şey yapması” anlamında
kullanılmıştır (Nutku,1998). Eğitimde Drama; temelde oyun ve tiyatro
yöntemlerinden faydalanarak; öğretim sorumlusunun işlemeyi
düşündüğü, bir ders konusunun, düşüncenin, kavramın grup çalışması
içinde, tartışma, değerlendirme, yargılama süreçleriyle; öğrencinin
konuyu,
yaşayarak,
canlandırarak,
oynayarak
öğrenmesini,
özümsemesini sağlayan eğitsel ve sosyal bir süreçtir (San, 1991; 1996).
Eğitim programlarında drama, amaç ve araç olarak yer almaktadır: Sosyal
içerikli konular çerçevesinde, öğrencinin kişisel gelişimini tamamlaması,
duyarlık kazanması yönünde amaç olarak; Tarih, Coğrafya, Matematik,
gibi bir dersin kavratılmasında öğretim aracı olarak kullanılmaktadır
(Cohen, 2001; Taylor, 2000). Ancak dramanın görsel sanatlar eğitiminde
kullanılması herhangi bir derste öğretim aracı olarak kullanılmasından
çok boyutlu bir farklılık sunar. Çünkü drama bir sanat disiplinidir ve
öğretim aracı olduğunda sanat yoluyla bir dersin öğretimini sağlarsınız.
Görsel sanatlar öğretiminde dramayı işe koştuğunuzda ise
disiplinlerarası sanat eğitimi gerçekleştirmiş olursunuz.
Görsel sanatlar eğitiminin temeli; görsel dil öğretimine ve görsel
kompozisyon tasarlayabilme becerisine dayanır. Bu beceriler görsel
işlevsellik, görsel hiyerarşi, en önemlisi kavramsal ve imgesel düşünce
boyutuyla yetkinleşir, özgünleşir. Görsel dil öğretimi görsel sanatlar
lisans programının birinci sınıfında tasarım öğeleri ve ilkelerini içeren
Temel Tasarım dersiyle öğretilir: Öğrencilerden konuya ilişkin kavramsal
ve imgesel düşüncelerini görsel kompozisyon tasarımıyla sunabilmeleri;
dersten edinimlerini üst sınıflardaki alan uygulamalarına ve diğer sanat
alanlarına transfer edebilmeleri beklenir. Temel Tasarım dersinin
bugünkü durumu ve sorunları konulu çalışma uzmanlık tezi olarak
hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin yaratıcı düşünme
gelişimlerinin alanlarıyla sınırlandığı, görsel dilde edinimlerinin yetersiz
olduğu, mevcut edinimlerinin ne üst sınıflardaki alan uygulamalarına ne
de diğer sanat alanlarına beklenilen yeterlikte transfer edilemediği,
kazandırılması hedeflenen davranışların %70’ inin kazandırılamadığı
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bulgulanmıştır (Yüksel, 1998) Son sınıf öğrencilerinin de görsel bir
kompozisyonu okumakta güçlük yaşadığı izlenmektedir. Sanat
eğitimcilerimiz görsel dili öğretmek için öğrencilere çok sayıda görsel
kompozisyon ödevi yaptırmaktadır. Oysa görsel bir kompozisyonun nasıl
okunması gerektiğini öğretebilmek bu ödevlerden öncelikli ve önemlidir.
Okumayı bilmeyen bir öğrenciden yazmasını istemek hayli
düşündürücüdür…
Bu noktada görsel sanatlar eğitiminde disiplinlerarası geçişi
sağlayan, görsel dil öğretimine alternatif sunan bir öğretim modeline
ihtiyaç belirdiği düşünülmüştür. “Drama Destekli Öğretim Modeli”
(DDÖM), öğrencilerin Temel Tasarım dersi edinimlerine transfer
becerisi kazandırmak amacıyla 2004 yılında doktora tez çalışması olarak
geliştirilmiştir. Bu amaçla tasarım disiplinine dayalı görsel okumalar
önce beden dilinde düzenlenen canlandırmalarla sonra sanat dallarından
sunulan eser örnekleriyle düzenlenmiştir. Balkenhol’un (2005)
söylemiyle, bilimsel ve eleştirel bir bakış açısıyla sanatın okunabilmesi
için eleştirel algılamanın yönteme ihtiyacı vardır. Drama, her türlü
bilginin kullanılmasını, bilgiler arasında bağıntı kurulmasını, eleştirel
tutum geliştirmeyi içeren bir yöntemdir. Değişik tipteki öğrencilerin,
gelişim aşamalarına göre farklı konuları açımlandırmaya, problemleri
yaratıcılıkla tanımlamaya, çözümlemeye, bir konunun işlenme sürecine
gösterilen dikkatin dengeli dağılımına yönelik yaşam yaratma işlemleri
içerir (Blatner, 2002).
DDÖM’de göz önünde bulundurulan bilgilerin bağıntıları
kurulmuş ve oturumların dizgesinde basitten karmaşığa doğru yer
almıştır: Tasarım öğeleri bilgisi; drama aşamaları; sanatsal tasarımın
planlanması; imgelem sürecinin yaşamsal ve duygusal gerçeklikle
bağıntısı; değişkenlerin değerlendirimi; tasarım öğeleri bilgisinin estetik
eğitim başlıklarıyla ilişkisi, nasıl bir yapılandırmanın izlenmesi gerektiği
yönünde hazırlanmıştır. Görsel okuma ve görsel tasarımı transfer etme
becerileri drama yöntemiyle sistemleştirilmiştir.
Öğrencilerin mevcut temel tasarım edinimlerine transfer yetisi
kazandırmak hedeflenmiş ve transfer becerilerinin desteklemesi
yaklaşımıyla görsel sanatlar dışından (sahne sanatları, sinema filmi, çizgi
film, heykel vb.) eser örnekleri seçilerek DDÖM tasarımlanmıştır.
DDÖM ile Temel Tasarım edinimlerinin transferine ilişkin üç yaklaşım
geliştirilmiştir:
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*Görsel sanatlarda görsel dilin çizgi-form-kompozisyon
bağlamında okunabilirliğini sağlamak, tasarım öğelerinin transferini
sağlayan birincil yaklaşımdır.
*Yaratıcı imgeleme etkinlikleriyle transfer yetisine işlerlik
kazandırmak, öğrencilerin kendi yeteneklerini tanımasını, görsel
okuma ve tasarım becerilerini, sanatsal düşünce yönünde
açımlandırmasını sağlamak ikincil yaklaşımdır.
*Üçüncüsü ise konuya ilişkin kuram ve uygulamanın drama
yöntemiyle kombinasyonunu sunmaktır.
Ülkemiz yükseköğretim görsel sanatlar eğitimi programlarında,
dramatik eğitimle bütünleştirilmiş veya sanatsal tasarım sürecinde
öğretim yöntemi olarak dramanın yer aldığı bir program
bulunmamaktadır. DDÖM, tasarım ilke ve elemanlarının görsel
okur-yazarlık bağlamında transfer edilmesi ve görsel dil öğretimi
amacıyla geliştirilmiş ilk modeldir.
2.Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, görsel sanatlar eğitimi öğrencilerinin
Anasanat Atölye dersi başarılarına DDÖM’nin etkisini incelemek
ve aşağıdaki sorulara cevap aramaktır.
1.Öğrencilerin Anasanat Atölye dersindeki tasarım becerilerine
DDÖM’nin etkisi var mıdır?
2.Öğrencilerin görsel okuma becerilerine DDÖM’nin etkisi var
mıdır?
Soruların
cevaplandırılması
yönünde,
DDÖM’nin
uygulandığı grubun uygulama öncesinde ve sonrasında tasarım
öğelerini, atölye derslerine transfer etme becerilerindeki (tasarım
5

ve görsel okuma düzeyi) erişi puanlarını ortaya koymak, geleneksel
yöntemlerin uygulandığı grup ile aralarında anlamlı bir fark olup
olmadığını tanımlamak amaçlanmıştır.
3. Yöntem
3.1.Araştırma Modeli
Bu çalışma DDÖM’nin öğrencilerin görsel sanatlar atölye
uygulamalarındaki tasarım ve görsel okuma becerilerindeki etkisini
belirlemeye yönelik deneysel bir araştırmadır. Araştırma modelinin
simgesel görünümü aşağıdaki gibidir (Karasar,1994). DDÖM, bağımsız
değişken düzeyi olup, “X” olarak simgelenmiştir. Tasarım ve görsel
okuma becerileri ise çalışmanın iki bağımlı değişkenini oluşturmuştur.

G1
G2

R O1.1 X

R O2.1

O1.2

O2.2

Ön
ölçüm

Son
ölçüm

Deney

GOBİAÖ

Grubu

TBNA

Kontrol

GOBİAÖ

GOBİAÖ

Grubu

TBNA

TBNA

Drama Destekli
Öğretim Modeli

GOBİA
TBNA

Araştırmada ön ölçüm ve son ölçüm kontrol gruplu bir model
kullanılmıştır. Bu modelde, çalışma grupları yansız atanamadığı için
çalışma yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu haftada 6
saat, deney grubu haftada 3 saat geleneksel ders almıştır. Araştırmacı
deney grubuna ek olarak haftada 3 saat DDÖM işlemiş, bir yarıyılda
toplamda 21 saat DDÖM uygulanmıştır.
3.2. Çalışma Grupları
Araştırmanın deneklerini, 2004-2005 eğitim-öğretim yılı Gazi
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
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Anabilim Dalı Grafik Atölyesi 2.sınıfında okuyan 22 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmaya 13 öğrenciden oluşan Grafik Atölyesi 2R4
şubesi deney grubu olarak, yine 13 öğrenciden oluşan Grafik Atölyesi
2R5 şubesi kontrol grubu olarak alınmıştır. Her iki grubun birinci sınıf
Temel Tasarım ders notlarına da bakılmış ve notların eşdeğer dağılım
taşıdığı görülmüştür. Deney grubundaki iki öğrenci uygulamalara
katılmadığı için kontrol grubuyla denkleştirilerek bu öğrencilere ait ön
test son test puanları analizden çıkarılmıştır. Bu bağlamda deney grubu
11, kontrol grubu 11 öğrenciden oluşmuştur.
3.3.Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından
geliştirilen “Görsel Okuma Becerilerine İlişkin Algı Ölçeği” (GOBİAÖ)
ve alan uzmanlarının görüşleri yönünde hazırlanan “Tasarım Becerileri
Notlama Aracı” (TBNA) kullanılmıştır.
Ayrıca DDÖM uygulamalarının her oturumu sonunda,
öğrencilere grup çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini içeren
öğrenme günlükleri tutturulmuştur.
3.3.1.Görsel
(GOBİAÖ)

Okuma

Becerilerine

İlişkin

Algı

Ölçeği

Öğrenci dersten edinimlerini uygulamalarda tasarım becerisiyle
sergilemektedir. Düzenlediği sanatsal çalışmada, kullandığı tasarım
öğelerinin işlevine ilişkin düşüncelerini söyleme dönüştürebildiğinde ise
görsel okuma becerisini sunmaktadır. Bu kapsamda görsel okuma
becerisi sanatsal çalışmalardaki görsel ifadenin, tasarım öğeleri
aracılığıyla algılanması, incelenmesi ve görsel işlevselliğin söylemle
ifadelendirilmesidir.
Aracın geliştirilmesi için alan yazın taraması, ölçme
değerlendirme uzmanları ve Anasanat Atölye dersi öğretim elemanları ile
görüşmeler, sık kullanılan ölçek kaynakları taraması, hazırlanan
DDÖM’yi inceleme çalışmaları yapılmış, böylece görsel okuma
becerileriyle ilgili 53 ifade geliştirilmiş, ölçme aracının ilk taslak formu
oluşturulmuştur. Ön çalışma sonrası 26 madde ölçeğin deneme formuna
alınmış; 26 maddeden oluşan form dört ölçme değerlendirme uzmanına,
beş Anasanat Atölye dersi uzmanına sunulmuş; ölçeğin yargıya dayalı
kapsam geçerliği sağlanmıştır.
Güvenirlik çalışması 201 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiş;
ölçeğin yapısını belirlemek üzere faktör analizi uygulanmıştır. Her bir
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faktörün kendi içinde madde analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve
çalışma sonucunda 14 maddeden oluşan GOBİAÖ geliştirilmiştir. Bu
ölçekte yer alan ifadelere verilen tepkiler; her zaman, çoğunlukla, arada
sırada, nadiren, hiç bir zaman biçiminde olmak üzere beş basamaklı
Likert tipinde derecelendirilmektedir.
Ölçek, görsel okumayı içeren bir ifadeye her zaman diyenlerin 5,
hiçbir zaman diyenlerin 1 puan alacağı biçimde tek yönlü puanlanmıştır.
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 70, en düşük puan 14’tür. Ölçekten
alınan puan, öğrencilerin tasarım öğeleriyle ilgili görsel okuma
becerilerine ilişkin sahip olduğu algı yeterliği düzeyini göstermektedir.
3.3.2.Tasarım Becerileri Notlama Aracı (TBNA)
Tasarım becerileri bağlamında öğrencilerin Grafik Atölyesi ara
sınav ve dönem sonu sınav çalışmaları değerlendirmeye alınacağı için
dört öğretim elemanından 2.sınıf birinci yarı yıl grafik atölyesi
değerlendirme ölçütleri alınmıştır. Alınan ölçütler tasarım öğeleri
yönünden araştırmacı tarafından değerlendirilmiş ve dört alt boyut
üzerinden puanlanmak üzere Tasarım Becerileri Notlama Aracı (TBNA)
hazırlanmıştır.
Geleneksel Grafik Atölye dersi sorumlusu öğretim üyesinin ara
sınav ve dönem sonu sınav çalışmalarına ilişkin açıklayıcı bilgiler
sunması üzerine hazırlanan TBNA, bu bilgiler yönünde
ifadelendirilmiştir.
Notlama, dersi yürüten Geleneksel Grafik Atölye dersi öğretim
üyesi ve öğrencileri tanımayan iki öğretim üyesi olmak üzere toplam üç
notlayıcı tarafından bağımsız bir biçimde notlanmıştır.
3.4.Verilerin Analizi
Çalışmada DDÖM’nin etkililiğine ilişkin iki tür nicel veri
toplanmıştır: Birincisi öğrencilerin Anasanat Atölye tasarımlarına üç alan
uzmanı tarafından, her bir öğrenci için verilen tasarım becerilerine ilişkin
puanlardır (ara sınav-ön test ve dönem sonu sınavı-son test olarak
puanlanmıştır).
İkincisi öğrencilerin görsel okuma becerilerine ilişkin
GOBİAÖ’nün DDÖM uygulama öncesinde ve sonrasında
uygulanmasıyla elde edilmiş puanlardır. Verilerin analizinde SPSS paket
programı kullanılmış ve kovaryans analizine yer verilmiştir.
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Kovaryans Analizinin (ANCOVA) amacı bir araştırmada etkisi
ölçülen faktörlerin dışında, bağımlı değişkenle ilişkisi bulunan
değişkenin ya da değişkenlerin istatistiksel olarak kontrol edilmesini
sağlamaktır. ANCOVA ‘nın bu kapsamda basit ANOVA’ya göre iki
temel yararı olduğu tanımlanmıştır:
Birincisi hata varyansını azaltması nedeniyle büyük bir
istatistiksel güç sağlamasıdır. İkincisi bir deneyin başlangıcında
gruplararası farkların olduğu durumlarda deneydeki yanlılıkta bir azalma
sağlamasıdır. ANCOVA yalnız ortak değişken ile gruplararasında
anlamlı farkların olması durumunda değil, ortak ve bağımlı değişkene ait
puanlar arasında doğrusal ilişkinin olması durumunda ve grup ortalama
puanlarının eşit olması durumunda dahi kullanılabilen güçlü bir
istatistiktir (Büyüköztürk, 2004).
Bu modelde bağımlı değişken üzerinde etkisi kontrol edilecek
olan değişken ortak değişken (covariate ya da concomitant) olarak
adlandırılır. ANCOVA ile bağımlı değişken üzerindeki her bir gözlem
için ortak değişkene dayalı düzeltilmiş değerler üretilir. Bu değerlerden
hesaplanan grup ortalama puanları arasındaki farkların anlamlı olup
olmadığı incelenir. Bu çalışma ortak değişkenin tek olduğu işlemlerle
sınırlıdır. Ön test-son test kontrol gruplu bir desende, araştırmacı
deneysel işlemin etkili olup olmadığına odaklanmışsa, ANCOVA en
uygun istatistiksel işlemdir.
Çalışmada nicel verilerin dışında, ayrıca Deney grubu
öğrencilerine tutturulan öğrenme günlüklerinden nitel veriler elde
edilmiş ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İçerik analizinde temel
amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmaktır (Yıldırım & Şimşek 2004). Öğrenme günlüklerinin analizinde
belli kavramlara ilişkin kodlar verilmiş ve ilgili kodun geçtiği günlükler
incelenmiş; nitel veriler bağlamında, raporlaştırılmıştır.
4.Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde araştırmanın sorularına dönük nicel verilerden elde
edilen bulgular ve DDÖM’nin etkisini incelemeye dönük, öğrenci
günlüklerinden edinilen nitel verilerin bulguları sunulmuş ve
yorumlanmıştır.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim
Dalı (Grafik Tasarımı ikinci sınıf) öğrencilerinin, birinci sınıfta aldıkları
Temel Tasarım dersinden edinimlerini, Anasanat Atölye dersi
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uygulamalarına transfer edebilmeleri yaklaşımıyla tasarımlanan
DDÖM’nin, etkisini incelemek için iki alt soru tanımlanmıştır. Bunlardan
birinci alt soru şu şekilde ifade edilmiştir:
1. Öğrencilerin Anasanat Atölye
becerilerine DDÖM’nin etkisi var mıdır?

dersindeki

tasarım

Bu soruya yanıt aramak için öğrencilere Anasanat Atölye dersi
kapsamında uygulanan ara sınav (ön test) ve dönem sonu sınavı (son test)
çalışmaları değerlendirmeye alınmıştır. Tasarım Becerilerine ilişkin
grupların ön test son test puan ortalamalarının karşılaştırıldığı Ancova
işlemi uygulanmıştır.
Tasarım Becerilerine İlişkin Puanlar (TBP), üç öğretim
elemanının verdikleri puanların aritmetik ortalamasının alınmasıyla
hesaplanmıştır. Her bir öğrenci için üç öğretim elemanı tarafından
verilmiş olan puanlar toplanarak 3’e bölünmüştür.
Aşağıdaki saçılma diyagramından (Şekil 1), görüleceği üzere
ortak değişken (covarite/ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasında
doğrusal bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiksel açıdan oldukça anlamlıdır.
[(rdeney = 0,757 , p<0.01) (rkontrol = 0,693 , p<0.01)

Şekil 1.Tasarım Becerilerine İlişkin Saçılma Diyagramları
GRUP:

1,00 DENEY

100

90

SONTEST

80

70

60
30

40

50

60

ONTEST

10

70

80

90

GRUP:

2,00 KONTROL

100

90

80

70

SONTEST

60

50

40
40

50

60

70

80

90

100

ONTEST

Kovaryans Analizi yapılabilmesi için “Regresyon Doğrularının
eğimlerinin eşit olması” gerekmektedir.
Regresyon doğrularının eğiminin eşit sayılıp sayılmayacağını
belirlemek için son test sonuçları üzerinde grup x öntest ortak etkisinin
istatistiksel olarak, (Denekler arası etkinin yokluk hipotezi ile test
ediliyor olması nedeniyle) anlamsız olması gerekmektedir.
Grupların öntest puanlarına göre düzeltilmiş son test ortalama
puanları (Tablo 1’de verilmiştir) hesaplandığında; son test ortalama
puanları deney grubundaki öğrenciler için 78.90, kontrol grubu
öğrencileri için 70.97 değerinde bulunmuştur. Deney grubu
öğrencilerinin son test puanlarının, kontrol grubu öğrencilerinden daha
yüksek olduğu görülmüştür (Öğrencilerin Temel Tasarım öğelerinden
edinimlerini, tasarım becerilerine transfer edebilme yeterliği).
Ancak grupların ön test puanları kontrol edildiğinde, son test
puanlarında bir değişme olmuştur. Son test düzeltilmiş ortalama puanları,
deney grubu öğrencileri için 79.96 ve kontrol grubu öğrencileri için 69.92
değerinde hesaplanmıştır.
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Tablo 1. Sontest Puanlarının Betimsel İstatistikleri
Grup

N

Ortalama

Düzeltilmiş Ortalama

Deney

11

78.90

79.96

Kontrol

11

70.97

69.92

Grupların düzeltilmiş sontest ortalama puanları arasında
gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan ANCOVA
sonuçları (Tablo 2’de verilmiştir) bu farkın anlamlı olduğunu
doğrulamıştır.

Tablo 2. Öntest Puanlarına Göre Düzeltilmiş Sontest Puanlarının Gruba
Göre ANCOVA Sonuçları
__________________________________________________________
____________________
Varyansın
Anlamlılık

Kareler

Kaynağı
Düzeyi

Toplamı

sd

Kareler

F

Ortalaması
(P)

Öntest(Reg.) 1422.48
0.000

1

1422.48

18.60

Grup
0.015

544.47

1

544.47

7.12

Hata

1452.75

19

Toplam

3221.92

21

76.46
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ANCOVA sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu
öğrencilerinin ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test ortalama
puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur. F(1-19)=7.12,
p<.05.
Öğrencilerin son test sonuçlarındaki fark uygulanan DDÖM ile
ilişkilidir. Buna ilişkin grupların düzeltilmiş son test puanları arasında
yapılan analiz sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin Temel
Tasarım dersinden edinimlerini Anasanat Atölye dersi tasarım
becerilerine transfer edebilme düzeyleri X=79.96 olup, kontrol grubu
öğrencilerinin X=69.92 değerinden anlamlı şekilde yüksektir.

2. Öğrencilerin görsel okuma becerileri üzerine DDÖM’nin
etkisi var mıdır?
Bu soruya yanıt aramak için öğrencilere DDÖM uygulama
öncesinde ve sonrasında araştırmacı tarafından geliştirilen GOBİAÖ
uygulanmıştır. Görsel okuma becerilerine ilişkin grupların ön test son test
puan ortalamalarının karşılaştırıldığı Ancova işlemi uygulanmıştır.
Şekil.2. Görsel Okuma Becerilerine İlişkin Saçılma Diyagramları
GRUP:

1 deney

70
68
66
64
62
60

SONTEST

58
56
54
52
44

46

48

50

52

ONTEST

13

54

56

58

60

GRUP:

2 kontrol

70

60

SONTEST

50

40
40

50

60

70

ONTEST

Görsel okuma becerisi puanları 14 maddelik testte, her maddeden
alınan 1-5 arası puanların toplamıyla hesaplanmaktadır. Yukarıdaki
saçılma diyagramından (Şekil 2) görüleceği üzere, ortak değişken
(covariate/ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasında doğrusal bir
ilişki vardır Ancak bu ilişki deney grubunda istatistiksel açıdan anlamlı
değildir. (rdeney = 0,552, p>0.05). Kontrol grubunda ise oldukça anlamlı
bir ilişki vardır. (rkontrol = 0,812, p<0.01)]
Kovaryans Analizi yapılabilmesi için “Regresyon Doğrularının
eğimlerinin eşit olması” gerekmektedir.
Regresyon doğrularının eğiminin eşit sayılıp sayılmayacağını
belirlemek için son test sonuçları üzerinde grup x öntest ortak etkisinin
istatistiksel olarak, (Denekler arası etkinin yokluk hipotezi ile test
ediliyor olması nedeniyle) anlamsız olması gerekmektedir.
Grupların ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test ortalama
puanları hesaplandığında (Tablo 3’te verilmiştir); son test ortalama
puanları deney grubundaki öğrenciler için 58.18 ve kontrol grubu
öğrencileri için 54.72 değerinde bulunmuştur.
Deney grubu öğrencilerinin son test puanlarının (görsel okuma
becerileri puanları), kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek olduğu
görülmüştür. Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde, son test
puanlarında bir değişme olmuştur. Son test düzeltilmiş ortalama puanları
deney grubu öğrencileri için 58.34, kontrol grubu öğrencileri için 54.56
değerinde hesaplanmıştır.
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Tablo 3. Sontest Puanlarının Betimsel İstatistikleri
Grup

N

Ortalama

Düzeltilmiş Ortalama

Deney

11

58.18

58.34

Kontrol

11

54.72

54.56

Grupların düzeltilmiş sontest ortalama puanları arasında
gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan ANCOVA
sonuçları (Tablo 4’te verilmiştir) bu farkın anlamlı olduğunu
doğrulamıştır.

Tablo 4. Öntest Puanlarına Göre Düzeltilmiş Sontest Puanlarının Gruba
Göre ANCOVA Sonuçları
__________________________________________________________
___________________
Varyansın
Kareler
Anlamlılık ..Kaynağı
Düzeyi

sd
Kareler
Toplamı

F
Ortalaması

(P)
Öntop(Reg.)
.000
Grup
.037
Hata
Toplam

331.65

1

331.65

78.07

1

- 294.16

19

691.45

21

78.07

21.42
5.04

15.48

ANCOVA sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu
öğrencilerinin ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test ortalama
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puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur. F(1-19)=5.04,
p<.05.
Öğrencilerin son test sonuçlarındaki bu fark uygulanan DDÖM
ile ilişkilidir. Buna bağlı olarak grupların düzeltilmiş son test puanları
arasında yapılan analiz sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin
Temel Tasarım dersinden edinimlerini, görsel okuma becerilerinde
algılama düzeyleri X=58.34 olup, kontrol grubu öğrencilerinin X=54.56
değerinden anlamlı şekilde yüksektir.
4.1.DDÖM
Uygulama
Sürecinde
Deney
Grubu
Öğrencilerinin Öğrenme Günlüklerinden Sağlanan Nitel Bulgular ve
Yorumları
DDÖM uygulamalarının her oturumu sonunda öğrencilere, grup
çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini içeren öğrenme günlükleri
tutturulmuştur. Öğrenme günlükleri içerik analizi yöntemiyle
incelendiğinde uygulanan modelin tasarım ve görsel okuma becerilerini
geliştirmeye yönelik olduğu görülmüştür. Öğrencilerden günlüklerine,
derste tasarım öğelerine ilişkin anlamlandırdıkları öğrenmeleri ve
düşüncelerini yazmaları istenmiştir.
1.Öğrenciler DDÖM’nin ilk oturumlarında, beden formuna nesnel ve
hayali çizgiyle bakabilmeyi, tasarım öğelerinin beden dilinde
okunabileceği fikrini kavramışlardır. Hayali çizgiyle duygunun ilintisini
beden dilinde okuyabilmişlerdir.
2.Grup çalışmasının öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini
vurgulamışlardır. Bu kapsamda öğrencinin benlik algısına dönük
bulgular önemli bulunmuştur.
3.Öğrenciler, görsel okumaya ilişkin yaklaşımlarını,
ilişkilendirmişler ve soyut anlatım yönünde açıklamışlardır.

tasarımla

4.Bir konunun anlaşılması için öğrencinin yaşamıyla bağlantısının
kurulması, öğrencinin kendi kişiliğine yönelik iç yolculuğa çıkarılması
öğrenmeyi etkili kılmıştır.
5.Sanat eğitimi kişinin duygularının eğitilmesi durumudur. Duyguların
işe koşulduğu öğrenme ortamı, öğrencinin kendini rahat hissetmesini,
yaratıcı düşünmesini sağlamıştır.
6.Renk konusuna, yapılan resim ve kolaj çalışmalarından bir-ikisi
üzerinde ve film sahnelerindeki düzenlemelerde değinilmiştir. Salt renge
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yönelik bir öğretim yaklaşımı izlenmemesine rağmen renge ilişkin
tartışmaların öğretici olduğu görülmüştür.
7.Öğrenciler iki ve üç boyutlu tasarımlarda, tasarım öğelerini
anlamlandırmayı öğrenebilmişlerdir.
Öğrenme günlüklerinden edinilen bulgular, DDÖM’de
motivasyon amaçlı yönlendirilen duyguların öğrenmeyi sağlamada, etkili
olduğunu göstermiştir. DDÖM’nin bütün etkinliklerinde duygu boyutu
oturumun amacına ilişkin, sanatsal tasarımın ve dramanın öznellik,
yaratıcılık özellikleri yönünde planlanmıştır. Bu kapsamda araştırmacı,
öğrencilerin DDÖM sürecindeki transfer yetilerini informal olarak
gözlemiş, ifadelerinin düzeyini kıyaslamıştır: Deney grubunda yer alan,
ön test puanları düşük olan öğrencilerin, geleneksel atölye çalışmaları ile
DDÖM sürecinde çalıştıkları tasarımlar kıyaslandığında, aynı öğrencinin
DDÖM sürecindeki çalışmalarının sanatsal anlamının, daha yüksek
olduğu gözlenmiştir.
Dramanın bilişsel davranışları, duyuşsal özellikleri ve devinişsel
becerileri kazandırmada etkili olması başta duyuların eğitimi olmak
üzere; kalıcı davranış değişiklikleri oluşturması, duygusal zekayla
ilişkilendirilmektedir (Üstündağ,1999). DDÖM öğrenme ortamında
öğrencilerin görüşlerini, görsel okumalarını rahat sunabilmeleri, yapılan
tartışmalarda bilgilerini yapılandırabilmeleri, sunulan eserleri
anlamlandırabilmeleri için duygular güdüleyici olmuştur. Öğrencinin bir
nesneyi etüt edebilmesi için önce görsel okuma becerilerini edinmesi
gerekmektedir. Bu noktada DDÖM öğrenme ortamını, geleneksel
öğrenme ortamından daha başarılı kılan yaklaşım, tasarım öğelerinin,
çizginin, formun, vd. duygusal özelliklerinin öğrencinin duygu boyutuna
ilişkin bir öğretim modeliyle işe koşulması olmuştur.
Değerlendirmelere drama açısından yaklaşırsak etkinliklerde
yapılan her performansın, dramanın performans ölçütlerini karşıladığını
tanımlayabiliriz. Bu bağlamda drama öğrencilerinde, performans
sonunda kendine güven duygusu görülebilmelidir; öğrenci objektif
testlerin % 30’unu başarabilmelidir ve drama etkinliklerinin %90’ını
derste yaşayabilmelidir (Wilson,1983, akt, Okvuran, 2000).
Eğitim açısından değerlendirmelere yaklaştığımızda “eğitmek”
kelimesinden kişiyi, sorgulamaya-arayışa yöneltmeyi, onun bilinç ve içe
bakış düzeyini yükseltmeyi anlamalıyız. Eğitimde drama etkinliğinin
doğru kullanılması, insanların içine düşmeleri muhtemel durumları
tasarlama yetisini geliştirmeyi amaçlar (Taylor, 2000).
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DDÖM, tanımlanan yaklaşımların her biri için anlamlı düzeyde
gelişmeler sağlamıştır. Uygulama süresinde öğrencilerin kazandıkları
bilgileri,
sanatsal
tasarım
öğelerinin
transferi
açısından
anlamlandırabildikleri saptanmıştır.
5.Sonuç ve Tartışma
5.1.Temel Tasarım Edinimlerinin Transferi Açısından
Sonuçlar:
Araştırmadan elde edilen nicel bulgular göstermiştir ki DDÖM,
öğrencilerin kendi Temel Tasarım ön bilgilerini, kendi bilgi yapısına
uygun bulduğu yöntemlerle (çoklu görünüm, çoklu yorumlar, çoklu
malzemeler), anlamlı düzeyde geliştirmiş ve transferini desteklemiştir.
5.2. Drama Tabanlı Öğretim Yöntemi Açısından Sonuçlar:
Öğrencilerin tasarım ve görsel okuma becerilerinin birlikte
anlamlı düzeyde bulgulanmış olması, dramanın yapılandırmacı yaklaşım
özelliği yanında, öğretim ortamının yaşantılara dayalı olmasının etkisidir.
Çünkü öğrenci DDÖM’de konuya ilişkin bilişsel-duyuşsal-devinişsel
becerilere dayalı, yoğun yaşam deneyimleri geçirmiştir. Bu bağlamda
öğrencinin ön bilgileri yanlış olsa da ön bilgilerini süreçteki yaşantılara
dayalı olarak doğru yapılandırabilmiştir. Bu durum probleme ilişkin
bütünleştirilmiş (entegre) bir öğrenme ortamının sunulduğunu
göstermiştir.
5.3. Değerlendirme Yöntemi Açısından Sonuçlar:
DDÖM, drama yöntemi üzerine ve öğrencilerin temel tasarım ön
bilgilerinin, transferine yönelik tasarımlandığı için temelde
yapılandırmacı bir yaklaşım içermektedir. Yapılandırmacı yaklaşımın
kullanıldığı
sınıflarda
ise
çoklu
değerlendirme
teknikleri
kullanılmaktadır.
Bu tekniklerden bazıları özgün değerlendirme, performans
değerlendirme, tümel değerlendirme, problem çözme, görüşme ve
gözlemdir. Bu değerlendirme tekniklerinin uygulanması daha fazla
zaman almakta ve objektif testlere göre sonuçların geçerlik ve güvenirliği
daha zor sağlanmaktadır. Koç’un(2002) aktardığı üzere, yapılandırmacı
kuramcılar, değerlendirme konusunda özgün değerlendirme ile
geleneksel standart testlerin birlikte kullanılması gerektiğini
savunmaktadırlar (Baraon ve Boshchee 1995, Marlowe ve Page 1998).
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Bu bağlamda araştırmacı öğrencilerin GOBİAÖ’deki ifadelerine
dönük, DDÖM oturumlarının etkinlikleriyle eşleştirilebilen bir gözlem
formu oluşturmuştur. Bu formun deneysel işlem sürecinde, gözlemciler
tarafından doldurulması düşünülmüş; ancak temel tasarım ve drama
eğitimi konularında donanımlı gözlemcinin bulunma güçlüğü ve eğitimde
drama etiğinin sınıf ortamında izleyici bulundurmadığı göz önünde
bulundurulmuş sonuçta plastik sanatlar atölye çalışmalarındaki
geleneksel değerlendirme yolu seçilmiştir.
DDÖM, öğrencilerin temel tasarım edinimlerine transfer yetisi
kazandırmaya yardımcı bir öğretim modeli olarak hazırlandığı için
değerlendirmeye bu açıdan yaklaşılmış; öğrencilerin transfer yetilerinde
anlamlı bir farklılık olup olmadığı, tasarım ve görsel okuma becerileri
ölçülerek değerlendirilmiştir. Anasanat Atölye dersi uygulamaları,
geleneksel değerlendirmede öğretim sorumlusunca notlanır. Araştırma
kapsamında ise öğrencilerin atölye uygulamaları üç alan uzmanınca
notlanmıştır.
Görsel okuma becerilerinin ölçülmesine ilişkin geleneksel
eğitimde bir değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır. Araştırmacı bu
konuda kendi geliştirdiği 14 maddeden oluşan bir ölçme aracını
kullanmıştır. Böylece alana, tasarım öğelerinin görsel sanatlarda
okunabilmesine yönelik bir algı ölçeği kazandırılmıştır.
Çalışmanın bağımlı değişkenleri olan, tasarım ve görsel okuma
becerilerine
ilişkin
araştırma
verileri
Ancova
analiziyle
değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, DDÖM’nin her iki beceri
alanında da öğrencilere anlamlı düzeyde transfer yetisi kazandırdığını
göstermiştir.
5.4. Öğrencilerin Öğrenme Günlükleri Açısından Sonuçlar:
DDÖM, bilişsel-duyuşsal-devinişsel amaçlar tanımlanmış, bu
tanımlar üzerine yapılandırılarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda
tanımlanan her
davranış
DDÖM’nin uygulama
sürecinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı, uygulama sürecindeki gözlemlerini
öğrencilerin öğrenme günlüklerinden edinilen nitel bulgularla
karşılaştırmış; gerek öğrenme
günlüklerinden gerek öğrenci
dosyalarındaki sanatsal işlerden öğrencilerin yaratıcı düşünme
potansiyelini, DDÖM eğitim ortamlarında, geleneksel
eğitim
ortamlarından daha etkili düzeyde kullandığı izlenmiştir.
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Bilişsel amaçlar yönünden sonuçlar: DDÖM ile öğrenciler
tasarım ilke ve elemanlarının anlam bilgisine, denetleme bilgisine ve
görsel sanatlara genellendirme bilgisine ulaşmış olduklarını, sanat
kuramları açısından eserleri yorumlayabileceklerini ifade etmişlerdir.
Kendi anasanat dalından ve görsel sanatlardan seçilen eserleri eleştirel
olarak okuyabilmişler, farklı görsel malzemelerde imgelerini, biçimiçerik bağlamında düşüncelerini tasarımla sunabilmişlerdir. Verilen
kavramlar arasında anlamlı sanatsal düzenlemeler oluşturup, sözlü ve
yazılı olarak tasarım olgularını değerlendirebilmişlerdir.
Duyuşsal amaçlar yönünden sonuçlar: Öğrenciler öğrenme
günlüklerinde tasarım ilkelerinin atölye çalışmalarına uyarlanabileceğini,
görsel sanat eserlerini ve günlük yaşamdan estetik olarak nitelendirdikleri
objeleri seçmede tasarım öğelerini göz önünde bulundurmuşlardır. Bir
kavram, olay ve eser karşısında kendi duygu ve düşüncelerini
çözümlemeye, eleştirel yorumda bulunmaya, kendi üslup biçimlerini
keşfetmeye karşı isteklilik göstermişlerdir. Tasarım öğelerinin farklı
sanat dalları arasında görsel dil birliği oluşturduğunu kabul etmişler ve
görsel algıda tasarım olgularını anlamlandırmaya ilişkin strateji
oluşturmuşlardır. Bir kavram ya da eser üzerine alınan eleştiri ve yorumu
kendi imgelerine katarak yeniden sunumlar gerçekleştirmişler; tasarım
öğelerine ilişkin eksik ve yanlış bilgilerini yeniden yapılandırarak
tamamlayabilmişlerdir.
Devinişsel amaçlar yönünden sonuçlar: Öğrenciler, tasarım
öğelerini beden diliyle sunabilmişler; “Szene” alıştırmasında bedenlerini
sesin bir parçası olarak kullanabilmişlerdir. Okunan bir metni, beden
diliyle sunabilmişler; sunulan eser örneklerindeki anlamı ve sunulan bir
örneği sanat kuramları bağlamında beden diliyle düzenleyebilmişlerdir.
Görsel okuması yapılan bir eserin, beden dilinde sunumunu düzenleyip,
sunumun yeniden sunumlarını, uyumlu ve yaratıcı yönde
tasarlayabilmişlerdir.
Sonuç olarak, çalışmadan edinilen nicel ve nitel bulgular
göstermiştir ki DDÖM öğrencilerin Temel Tasarım edinimlerinin
transferini sağlamış, tasarım ve görsel okuma becerilerini anlamlı ölçüde
geliştirmiştir.
Öneriler
DDÖM, çizginin dili ve görsel sanatlar arasındaki ilişkiye
sistematik bir başlangıç eğitimi oluşturmuştur. Bu nedenle modelin
Görsel Sanatlar Eğitimi programlarında yaygın olarak kullanılması
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önerilmektedir. Öğrencilerin görsel sanatlara görsel okuma kültürüyle
yaklaşmalarını
sağlamak
için
DDÖM’nin
2.sınıfın
ilk
döneminde(3.dönem) verilmesinin anlamlı olacağı düşünülmektedir.
Resim-iş öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin, transfer
becerilerini etkin olarak öğretmenlik mesleğinde gerçekleştirebilmeleri
için birinci sınıfta Eğitimde Drama dersini almaları DDÖM’nin etkin
kullanımını
sağlayacaktır.
Sanat
eğitimcilerinin
modeli
uygulayabilmeleri için drama ve yapılandırmacı öğretim yöntemleri
konusunda eğitim almaları, hizmetiçi eğitim seminerleri verilmesi
önemle gereklidir.
Öğrencilerin transfer becerisinde kalıcılık sağlamak için
DDÖM’de yer alan her oturum öğrenciden gelen dönütlere göre (örneğin
üslup konusu üç hafta; sanat kuramları dört hafta süresince) geliştirilerek
çalışılabilir.
DDÖM uygulamaları ile daha uzun sürelerde çalışılabilir. Bir
video kaydıyla, performansın etkililiğine dayalı sistematik sonuçlar
tanımlanabilir. Videoya kaydedilen görüntüler öğrencilerle izlenerek bu
yönde yapılan tartışmalar ve düzenlemelerle yaratıcılığın yeni sanatsal
formlarına ulaşılabilir.
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ESKİ KAHİRE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ
Batol Ahmed Ali Ahmed Mohamed ELNAHAL*
Prof. Dr. Mine ULUSOY†
1. GİRİŞ
Mısır’ın başkenti olan Kahire geçmişi çok eski tarihlere dayanan tarihi
bir kenttir. Kahire’nin bir bölümü Eski Kahire diye anılan bölgenin tarihi
M.Ö. 3000 (Firavunlar dönemi) yıllarına kadar uzanır. Eski Kahire tarih
boyunca, Fustat, Askar ve Katayi isimlerini almıştır. Daha sonra ise Fatımî
Kahire, Memluk Kahire ve Osmanlı Kahire gibi isimler almıştır. Eski
Kahire ve çevresi M.Ö. 3000 ve M.S. 1848 yıllarına kadar çok önemli ve
eski bir yerleşim merkezi olarak sayılmıştır. M.S. 641 yılında Müslümanlar
ve Araplar gelince Eski Kahire'de yerleşim başlamıştır. O dönem Fustat
Şehri Amr bin As tarafından kurulmuştur. Amr bin As ilk olarak büyük bir
cami inşa ettirmiş ve caminin civarında büyük bir çarşı kurdurmuştur. M.S.
751’de Fustat yıkıldıktan sonra Asker şehri Salih bin Ali tarafından
kurulmuş ve aynı şekilde mescitler, hamamlar ve evler Asker şehri tarzında
yapılmıştır. M.S. 870’de Ahmed bin Tolun tarafından Katayi şehri
tarzlarına göre inşa ve imar ettirmiştir. Ahmed bin Tolun Salih bin Ali'nin
egemenliğine son verdiği gibi onun egemenliğine de Cevher Sıkıllı son
vermiştir. M.S. 969’da Fatımi Kahire kurulmuş olup Fatımi Kahire Mısır'ın
mimarisinde birçok etki göstermiş ve bu etki hala görülmektedir. 1171
yılına kadar süren Fatımî egemenliğine Selahaddin Eyyubi tarafından son
verilmiştir. 1171 yılından 1250 yılına kadar süren Kahire’deki Eyyubi
egemenliğine Çerkez Memluk ve Baharı Memluk tarafından son
verilmiştir. 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu yönetimine katılan Mısır;
Türk Mimarisinden cami, medrese ve konut gibi birçok şekilde etkilenmiş
ve Mısır evlerinde radikal değişiklikler olmuştur.‡ Mehmed Ali Paşa
döneminde 1805 yılında Fransızların sömürgesine kadar Osmanlı
idaresinde kalmıştır. 1863-1879 tarihleri arasında İsmail Paşa ve
sonrasında 1952 yılında cumhuriyet kurulana kadar İngiliz sömürgesi
altında kalmıştır. 1960 yılına gelindiğinde Eski Kahire artık tarihi
şehirlerin merkezi haline dönüşmüştür (2001 ,)مبارك. Eski Kahire geçirdiği
Mim, Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
KONYA, yumak56@hotmail.com
† Prof. Dr. Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
KONYA, mulusoy@ktun.edu.tr.
‡  دار الثقافة,)ه922-20-641-1517(  تاريخ مصر االسالمية من الفتح العربي حتى الفتح العثماني,. القوصي,عطية
.211 ص,1997,
*
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bu tarihi süreç içerisinde birçok kültürü aynı topraklarda barındırmıştır. Bu
kültür farklıkları Kahire’ye yeni mimari tarzı olan orta ve üst sınıf mimari
ev örnekleri getirmiştir. Ayrıca Mısır evlerini etkileyen iklim şartları, yapı
malzemeleri ve Mısır gelenekleri gibi başka faktörler de etkilemiştir.
Bu çalışmanın amacı; Eski Kahire'deki mimari ev örneklerini tespit
edip üzerine çalışma yaparak bakımsız kalmış olan evleri tespit çalışması
yapılmalıdır. Aksi takdirde çökmeye ve yok olmaya mahkûm olacaktır.
Mimari miras konutlarının gelecek nesillere aktarılması toplumun çok
önemli bir ihtiyacıdır. Eski Kahire’nin evleri basit ve mütevazı olmasına
rağmen o zamanki medeniyet ve yaşam tarzını günümüze transfer etmiştir.
Bu çalışmada 19. Yüzyılı ve 20. yüzyılın itibariyle tescili olan ve
olmayan Eski Kahire orta sınıf konutlarının araştırmalarını kapsamaktadır.
İki adet ev detaylı bir şekilde mimari özellikleri, plan, cephe, kesit, yapım
teknikleri, yapılara yabancı mimarların etkisi ve resimleri içermektedir.
2. GELENEKSEL MISIR EVİ
2.1. Mısır Evinin Tarihi Süreç İçinde Gelişimi
Mısır evlerini iyi bir şekilde tanımak için öncelikle milattan öncesi ve
sonrası döneminde geliştirmiş oldukları mekân, mimari yapıları, kültür ve
düşünce yapılarından başlayarak günümüze kadar bütün özelliklerin
incelenmesi gerekmektedir.
2.1.1. Firavunlar döneminde Mısır evi
Mısırlılar genellikle evlerini Nil toprakları üzerine kerpiçten inşa
ederlerdi. Kerpiç haricinden Mısırlılar evlerini inşa ederken kireç taşı ve
çamurdan yapılan tuğlalar kullanırlardı. Mısır'da genel olarak üç ev çeşidi
var olup birincisi köy evi, ikincisi şehir evi ve üçüncüsü ise asillerin evidir.
Evler iki veya üç katlı olarak yapılmış olup katların kolonları kalın
taşlardan yapılarak daha sağlam, ihtişamlı ve yüksek tavanlıydı. Evin
zemin katını hizmetçiler kullanırken birinci ve ikinci katını ev sahipleri
kullanıyordu.§ Mısırlıların yaşam alanları üst katlarda olup çoğu
aktivitelerini evlerin damlarında yaparlardı (Şekil 1). Mısır’da pek ağaç
bulunmadığı için evlerin tavanları ahşaptan yapılmayıp ve yerine kubbeler
yapılmıştı. Kubbe yapılışında ince kerpiç kullanılıyordu (1984 ,)عبد الجواد.

§

.136  ص,1984 , القاهرة, مكتبة االنجلو المصرية, العمارة وحضارة مصر الفرعونية, عبد الجواد, محمد,توفيق
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2.1.2. İslam döneminde Mısır evi
Bu dönemlerde Mısır’ın en eski yerleşimleri mevcuttu ve yaklaşık 900
yıl devam etmiştir. O yıllarda Mısır iyice serpilmiş, gelişmiş, birçok han,
hamam, cami, medrese, ev ve benzeri eserlerle donatılmıştır (Williams,
2008). Bu dönemlerin evleri yapı tarzlarında kesme taş, taşıyıcı duvarlar,
eyvanlar, mermerden yapılan döşemeler, torna ahşabından yapılan süslü
cumbalar, taş kapılar, parmaklıklı pencereler, mukarnaslar, Mermer
fıskiyeler ve dikkat çekici bezemeler öne çıkmıştır (1997 ( )القوصيŞekil 2).
2.1.3. Osmanlı döneminde Mısır evi
M.S. 1805-1848 yılları arasında Mısır’a onlarca Osmanlı tarzında Türk
evleri Nil nehri vadisinin üzerine yapılmıştır. Evlerin geniş saçakları,
volütlü konsolları, muhtelif ahşap cumbaları, kaş kemerleri, sivri
kemerleri, bursa kemerleri, çok sayıda pencereler, göbekte yıldız motifleri
ve süslü renkli camları uyumlu mimari ölçüleri görülür. Türk evlerinin ana
yapı malzemesi ahşap, kesme taş ve kerpiçtir. Çıtakari tekniği, tekne tavan
tekniği ters tavan tekniği ve düz tavanlar evlerde görülmüştür (Ulusoy,
2007) (Resim 1). Osmanlı döneminde Mısır evlerinin planı odalar, sofalar,
geçit ve merdivenlerden oluşmuştur. Osmanlı tarzında yapılan Mısır
evlerinin bazıları dış sofalı plan tipi olup tüm odaları tek tarafa yöneltilip
odalar yan yana dizilmiştir. Orta sofalı plan tipi ise odaların dört ayrı yöne
bakması ve pencereleri dışa bakmasıdır (Öztürk, 2011).

Şekil 1. Firavunlar döneminde Mısır evi Şekil 2. İslam döneminde
(Anonim., 2014)

Resim 1.Osmanlı

Mısır evi (2019 , )درويشdöneminde Mısır evi

25

2.2. Mısır Evi Plan Tipini Etkileyen Faktörler
Din Faktörü: İslam dini Mısır’ın tüm yaşam tarzını ve mimari yapısını
etkileyerek camileri şehir merkezlerine yapmışlardır. Evlerde dönemeçli
giriş uygulanılmış olup bu giriş evdekilerin mahremiyetini korumak
amacıyla yapılmıştır (1998 ,)القاضي.
İklim Faktörü: Arap ülkeleri ve özellikle Mısır sıcak bir iklime
sahiptir. Bu nedenle evlerde havalandırma ve aydınlatma amacıyla avlu
yapılmıştır (1998 ,)القاضي.
Sosyal ve Kültürel Faktörler: Mısır’ın toplumunda Arap
Müslümanlar, Arap olmayan Müslümanlar ve Hristiyan toplumları
yaşamış olup dolayısıyla ev tasarımında her dine ve kültüre uygun olacak
şekilde tasarımlar yapılmıştır (1998 ,)القاضي.
Tarihi Faktör: Eski Kahire geçirdiği tarihi süreç içerisinde birçok
kültürü aynı topraklarda barındırmıştır. Bu dönemlerde Kahire mimari
yönden iyice gelişmiş birçok han, hamam, cami, medrese, ev, saray ve
benzeri eserlerle donatılmıştır (Warner, 2005).
2.3. Mısır'ın Konut Tipleri
2.3.1. El Rab
Bu toplu ev çeşidi şehrin merkezinde çok yayılmış olup 2 ya da 3 kattan
oluşmaktadır. Birleşik üniteler birbirine uzun bir koridorla bağlanmış olup
koridorun sonunda ortak tuvalet ve mutfak bulunmaktadır (2009 ,)سعيد. Rab
El Ministirli iki kattan oluşur ve zemin katı dükkân olarak kullanılıyordu.
Üst kattaki üniteler ise sofa ve bir yatak odasından oluşmaktadır (Resim 2,
Şekil 3). Rab El Tibbene’nin tasarımı müstakil bina olarak uzun bir
zincirden oluşmaktadır. Her binanın ayrı merdiveni vardır (Resim 3, Şekil
4). Her ünite iki kattan yapılmış olup oda, salon, mutfak ve tuvaletten
oluşmaktadır (2009 ,)سعيد.
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Resim 2. Rab El Ministirli Şekil 3. Rab’in
planı(2009 ,)سعيد

Resim 3. Rab El Tibbene Şekil 4.
Rab’in planı(2009 ,)سعيد

2.3.2. El Huş
Huş Arapça bir kelime olup açık alan anlamına gelmektedir. Mimari
terim olarak ise ortak evlerin alanı ya da ortak alana bakan evler anlamına
gelmektedir. Osman Sükkeri'ye ait Huş, karşılıklı iki sıralı küçük
odalardan oluşmaktadır (Şekil 5). Odanın alanı ise maksimum 25 m2 olup
tuvaletler girişin yanına konulmuştur. Huş'ta oturan ailelerin hepsi alt
tabakadandır. Huş’un yapımında çamur, kırmızı tuğla gibi ucuz
hammaddeler kullanılmıştır (Hanna, 1991).

Şekil 5. Osman Sükkeri Huş’u planı (2009 ,)سعيد

2.3.3. Tek aile meskeni
Bu tip evlerin en bariz örneği 20. yy başında yapılan ve Kariba
sokağında bulunan Kurabi evidir. Ev iki kat ve zemin katından
oluşmaktadır. Evin ana katı birinci katı olup katın içinde bir aile
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yaşamaktadır. Bu ev resimleriyle beraber detaylı bir şekilde üçüncü
bölümde bahsedilecektir. Tek ailelik bu meskende bazen akrabalar da
olabiliyordu.
2.3.4. Ortak alana bakan evler
Bu mesken çeşidi ise ortak alana sahip evlerdir. Yani iki ya da üç ev
birleştirilerek ortada bir müşterek açık alan oluşturulmuştur. Her evin ayrı
merdiveni var olup tüm merdivenler ise bu ortak alana açılıyordu. Her evde
bir aile yaşardı ve örneği Medkur Evi’dir. Bu ev üçüncü bölümde detaylı
bir şekilde bahsedilecektir.
2.3.5. Geleneksel apartman
Geleneksel apartmanda bir katın içinde bir ya da iki daire
bulunmaktadır. Dairenin alanı ise 20 ile 40 m2 arasında olup nadiren 100
m2 olabiliyordu. Bir daire iki oda, sofa, tuvaletten oluşmakta olup ve evin
mutfağı yoktur. Sofanın bir bölümünde yemek pişirilirdi. Dairenin tuvaleti
ise giriş kapısı yanındadır. 19. yüzyılın başında Mısır'daki yabancı
mimarların konutlara etkisinden dolayı apartman tarzı ortaya çıkmıştır.
Eski Kahire’de bu tür apartmanlar orta sınıf halklara, esnaflara ve işçilere
kiraya veriliyordu (Hanna, 1991)
2.4. Eski Kahire Konut Mimarisine Yabancı Mimarların Etkisi
19. yüzyılın sonunda tüm projeler ancak yabancı mimarlara özellikle
İtalyan ve Fransızlara verilip teslim ediliyordu. Bunun için 19. yüzyılın
sonu çoğu yapılar Avrupa tarzında yapıldığını görülür. Yeni apartmanlar,
devlet daireleri ve bankalar Avrupa tarzına göre yapılmıştır (HeyworthDunne, 1968). Mısır'da 19. yüzyılda yapılan konutların çoğu İstanbul'daki
konutlara benzemiştir. Benzerlik ve müşterek ana temaları şöyle
sayılabiliriz; evin birinci katı genellikle aile için kullanılmış olup zemin
katı ise dükkânlar ve misafirleri karşılamak için kullanılmıştır. İyi
havalandırıldığı ve nemden uzak kaldığı için genellikle yaşam alanı olarak
1. kat tercih edilmiştir. Aynı zamanda Mısır ve İstanbul konutlarında asma
kat, birinci ve zemin katın arasında olup depo ve mutfak olarak
kullanılmıştır (Michell, 1984). Tüm odaların sofaya açılması tasarımı
eskiden caminin medreselerinde büyük açık alana 4 eyvan vasıtasıyla
açılması ile aynı tarza uyduğunu gösteriyor. Mısır'da bu tasarım uzun bir
süre uygulanmasına rağmen yeni yabancı tarzlar girmeye başlamasıyla
sofa yerine koridor oldu ve Türk tarzı Mısır evlerinden uzaklaşmaya
başladı (Michell, 1984).
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3. GELENEKSEL ESKİ KAHİRE EVLERİNİN TEKNİK
YÖNDEN İNCELENMESİ
Bu evlerin örnekleri; Darb Ahmar bölgesindeki 20. yüzyıl ve öncesi
Eski Kahire’deki orta ve üst sınıfı temsil etmektedir.
3.1 Kurabi Evi
Yaptıran: Muhammed Alkurabi Bey / Yapım Tarihi: 1902
Yapı, Mısır’ın Eski Kahire sınırları içinde Darb Ahmar Mahallesi
Kurabi Sokağı, Zivile çıkmazında, no: 5 te bulunmaktadır. Evin ana kuzey
dış cephesi Kariba sokağına bakmaktadır (Resim 4, Şekil 14) (Şekil 6).
3.1.1. Mimari özellikleri
Kurabi evi, karnıyarık olarak da tanımlanan iç sofalı plan tipine sahiptir.
Evin her katında bir adet daire bulunur ve üç kattan oluşmaktadır. Yapının
zemin katında bulunan dikdörtgen doğu sofanın üç yatak odasına, mutfak
ve helaya açılmaktadır. Batıdaki sofa ise sokağa açılan iki dükkân ve depo
arasındadır (Şekil 7) (Şekil 10, Resim 6). Evin kuzeyinde bulunan çift
kanatlı orijinal ahşap kapıdan girilir (Resim 5, Şekil 8). Yapının doğu
cephesinde bodrum giriş kapısı mevcut olup bu kapı zamanla yer
seviyesinden 20cm kadar aşağı çökmüştür. Bodrum katında iki adet depo,
mutfak ve tuvalet bulunmaktadır. Üst kata çıkmayı sağlayan demir işlemeli
bir merdiven vardır. Merdivenin korkulukları orijinal ahşaptan yapılmıştır
(Şekil 9). Merdivene havalandırma ve aydınlatma sağlamak için
merdivenin üstünde aydınlatıcı camlı pencere yapılmıştır.
Zemin katında bulunan karnıyarık iç sofalar aynı şekilde birinci ve
ikinci katta bulunur. Birinci katın doğu sofası evin üç adet yatak odasına,
mutfak ve helasına açılır. Bu hela ve mutfak ev sakinlerine özel yapılmıştır.
Evin batı sofası ise evin merdiven sahanlığına, salona, sedire ve misafirlere
özel yapılan helaya açılır (Resim 13). Bu zamanlarda hamam kültürü çok
yaygın olduğu için evde banyo yapılmamıştır. Kurabi sokağına bakan tüm
cumbalar dört kanatlı, ahşap, Lokal mimariden ve Endülüs sanatına göre
tasarlanmıştır (Şekil 11). Evin kuzey cephesinde birinci ve ikinci katın
toplamında simetri şekilde altı cumba mevcuttur. Doğu cephede ahşap
çıkmaları taşıyan volütlü konsollar, demir işlemeler, taştan yapılan balkon
ve pencereler bulunur. Odaların tavanı alçı motifli göbekle bezenmiş olup,
evin döşemeleri fayanstır. Salonun güneyindeki duvarda oyma tekniğiyle
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yapılan ahşap gömme dolap mevcuttur. Dolap kenarları ince süsleme ile
bezenmiştir.
3.1.2. Yapım tekniği ve malzemesi
Evin üç katı, taşıyıcı duvar sistemiyle yapılmış olup zemin katın taş
kalınlığı 60cm, birinci katın taş kalınlığı ise 50cm’dir. Odaların içindeki
taş duvarlar üzerine atılan ahşap hatıllar balkon ve odanın zeminini
birbirine bağlayarak taş duvar üzerine oturtulmuştur (Şekil 17).
3.1.3. Süsleme özellikleri (bezeme)
Cumbalar odaların cephesini tamamen kapsamakta olup 2. kat net
görülmesi zor olduğu için 1. katın oymaları ve süslemeleri daha fazla
yapılmıştır (Resim 9, Şekil 16). Sedir Endülüs mimari sanatına ait olup
birinci, ikinci katta dış cephede tek ve iki sivri kemerli balkonunda görülür.
Balkonun penceresinde ahşap yıldız süslemeler yapılmış olup ve içinde
süslü cam bulunmaktadır. Kemerlerin iç çerçevesi tırtıklı ve üstünde hat
sanatı süslemelerinden uzun bant bulunur. Sedirin üstünde ise alçıdan
yapılan mukarnaslar bulunur ve şekilli süslemeleri sedir cephesinin
tepesindedir (Resim 7, Şekil 12). Evin iç mekânındaki odaların tavanları
güneşi simgeleyen motifli göbeklerle süslenmiş ve ahşap gömme dolapları
oyma tekniğiyle yapılmıştır.
Tablo 1. Kurabi Evi Resimleri ve Çizimleri

Resim 4. Kurabi Evi

Şekil 6. Vaziyet planı 1/500
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Şekil 7. Zemin kat planı

Resim 5. Şekil 8. Giriş kapısı

Şekil 9. Merdiven detayı

Resim 6. Şekil 10. Kapı

Şekil 11. Odanın cumbası

Resim 7. Şekil 12. Evin sediri

Şekil 13. 1. Kat planı

Şekil 14. Kurabi Evi ana kuzey dış cephesi

Resim 8. Şekil 15. Evin doğu cephesi

Resim 9. Şekil 16. Evin kuzeydoğu cephesi

Şekil 17. Kurabi Evi kesiti ve
merdiven alanı

3.2. Medkur Evi
Yaptıran: Medkur Paşa / Yapım Tarihi: 1870 (Resim 10) (Şekil 27).
Yapı, Mısır’ın Eski Kahire sınırları içinde Darb Ahmar Mahallesi
Eltibbene Sokağı, no: 13 te bulunmaktadır (Şekil 18). Ev bölgedeki en
büyük miras evlerinden sayılmış olup ve Medkur Paşaya aittir. Evin dış
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cephesinin tasarımı ve bezemesi çok güzel bir şekilde tasarlanmış olup
İslam mimarisi tarzını temsil etmiştir.
3.2.1. Mimari özellikleri
Medkur evi, karnıyarık olarak da tanımlanan iç sofalı plan tipine
sahiptir. Evin orijinali üç katlıydı ama üst katı yıkıldıktan sonra zemin,
birinci ve çatı katıdan oluşmuştur. Evin her katında iki adet daire
bulunmaktadır. Evin ana kuzey girişinden sonra dehliz vasıtasıyla açık
avluya çıkar ve avlunun ortasında fıskiye kalıntısı bulunur. Evin batısında
bulunan ve avluya açılan bir kaş kemerli sedir bulunmaktadır (Resim 14,
Şekil 23) (Şekil 24) (Resim 15, Şekil 26). Evin iki giriş kapısı var olup
birincisi evin kuzey girişinde, ikincisi ise kesme taştan yapılan haremlik
girişi güneydoğu cephesinde bulunmaktadır. Yapının zemin katında bir
daire, küçük bir oda, depo ve 3 dükkândan oluşmaktadır. Katın güney ana
dairesinde sofa etrafında bir yatak odası, bir salon, giriş alanı, tuvalet ve
mutfak bulunmaktadır (Şekil 19). Salonun uzun, yuvarlak kemerli, süslü
ve demir işlemeli korkuluklu penceresi avluya açılır (Resim 12, Şekil 21).
Salon odasının tavanında süslü aydınlatıcı mevcuttur. Aydınlatıcı tavanın
ortasında bulunup pencereli ve kubbe şeklinde tasarlanmıştır. Yapıya
kuzey cephede yer alan yuvarlak kemerli ve süslü çift kanatlı orijinal ahşap
kapıdan girilir (Resim 11, Şekil 20).
Merdiven vasıtasıyla üst kata çıkarak birinci katın 2 adet daire
girişlerine ulaşılır (Resim 13, Şekil 22). Kuzey dairede iki sofa, iki oda, bir
salon, mutfak, hela ve yemekhaneden oluşmaktadır. Dairenin iki girişi
mevcut birisi sofaya, ikincisi ise mutfak ve helaya açılmaktadır. Güney
yönündeki daireye haremlik merdiveninden girilir (Şekil 25). 19.yüzyılda
bu dairenin cephesine eklemeler yapılmıştır. Salon odasının tavanı ahşap
çıta üzerine alçı sıva ile sıvanmıştır. Alçı sıva üzerine ince işçilikli kalem
işi ile muhtelif renkli desenler yapılmıştır. Yatak odasının tavan döşemesi
ise ters tavan olup kalın ahşap kiriş üzerine yalın çıtalar yerleştirilmiştir.
Evin duvarları alçı sıva ile sıvanmıştır.
3.2.2. Yapım tekniği ve malzemesi
Evin iki katı taşıyıcı duvar sistemiyle ve taş aralarındaki ahşap hattılar
destekleriyle yapılmıştır. Zemin katın taş kalınlığı 60cm ve birinci katın
kalınlığı 50cm’dir. Evin bazı cephelerinde kesme taş sırası arasına bir tuğla
sırası görülür. Evin cephesini serpme sıva ile sıvanmıştır (Şekil 28).
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3.2.3. Süsleme özellikleri (bezeme)
Medkur evinin avluya açılan sedir etrafında süslü sütunun var olması
ve üstünde ahşap oymalı ince işlemeli kaş kemerleri dikkat çekmiştir.
Sedirin tavanı desenli oval ahşap çıtadan yapılmıştır. Salonun tavanı kalem
işi ile muhtelif renkli nakışlarla bezenmiştir Salonun bazı duvarlarında
kalem işi süslemeleri mevcuttur. Cephelerde yapılan çok sayıdaki desenli
volütlü konsollar ve cumbalar yapıya zenginlik katmıştır.
Tablo 2. Medkur Evi Resimleri ve Çizimleri

Resim 10. Medkur Evi

Şekil 18. Vaziyet planı
1/500

Şekil 19. Zemin kat planı

Resim 11. Şekil 20. Giriş kapısı

Resim 12. Şekil 21.
Pencere

Resim 13. Şekil 22. Merdiven
detayı

Şekil 23. Resim 14. Sedirin tekne tavanı Şekil 24. Evin sediri
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Şekil 25. 1. Kat planı

Şekil 26. Medkur Evi avluya bakan batı cephesi

Resim 15. Medkur Evi avluya bakan batı
cephesi

Şekil 27. Evin kuzey dış cephesi

Şekil 28. Evin kesiti ve duvarların tekniği

4.SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Eski Kahire’nin evleri bahsedilmiş olup evler iki katlı, üç katlı, tek aile
meskeni veya apartman tarzı olarak incelenmiştir. Evler ne kadar çeşitliye
sahip olsa da plan tipi, orta sofalı plan tipine sahiptir. Evlerin çoğu
tasarımında salon kuzey cepheye güzel ve süslü pencereler vasıtasıyla
açılırdı. Eski Kahire’nin bazı evlerinde misafirler için yapılan misafir hane
bulunurdu. Eski Kahire’nin evlerinde çok amaçlı bir oda bulunurdu ev dar
alanlı olduğu için bu oda kullanılırdı (2009 ,)سعيد. Eski Kahire evlerinin
hepsinde olmasa da sedir görülmüştür. Eski Kahire evlerinde genel olarak
alaturka tuvaletler kullanılırdı (Abdelmonem, 2017). 19. yüzyılın başında
ve sonunda üst sınıf evleri, orta sınıf evleri ve alt sınıf evlerinin avlusu ya
da bahçesi mevcuttu. Eski Kahire’de avlunun fonksiyonu ev sakinlerinin
aktivitelerini gerçekleştirdiği ortam ve yapının odalarını sokaktan ayrı
tutmak için kullanılıyordu (2009 ,)سعيد.
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Eski Kahire evlerinde demir işlemeli merdiven korkulukları
kullanılarak Fransız mimari tarzından etkilenildiği görülmüştür. Eski
Kahire evlerinde merdiven alanını aydınlatmak için aydınlatıcı pencereler
tavanda ya da merdivenin cephesinde bulunuyordu (2009 ,)سعيد. Eski
Kahire evlerinde cumbalar evin en önemli mimari unsurlarından biriydi.
Cumbalar Eski Kahire’de kadınlar evden sokağa rahat şekilde
bakabilmeleri için ve aynı zamanda sokaklardaki insanların kadınları
görmemesi için tasarlanmıştır. Ayrıca cumbalar evi çok aşırı güneş ışığı ve
sıcaktan koruma görevi görmektedir (Abd El Kader & Momtaz, 2010).
Eski Kahire evlerinin özellikle 20. yüzyılın başında cumbalar azalmaya
başlamış olup ve yerine panjurlu pencere görülmeye başlamıştır. Panjur
sade, desensiz ve pratik olduğu için cumbalardan daha çok tercih
ediliyordu (2009 ,)سعيد. Evin giriş kapısı evin tarzına göre tasarlanıyordu.
Örnek olarak Avrupa tarzında yapılan evlerin kapıları demir işlemeliydi
(Abdelmonem, 2017).
19. ve 20. yüzyılda Eski Kahire evlerinde taşıyıcı duvar sistemi ve
ahşap tavan kullanımı çok yaygındı. Bazı evlerde Medkur evinde olduğu
gibi duvarları güçlendirme amacıyla duvarların belirli aralıklarda ahşap
hatıllar atılırdı Bu ahşap hatıllar dış cephede pencerenin altında, üstünde
ve tavan seviyesinde yer alıyordu. Bazı cephelerde taş kalınlığına göre
üçten fazla ahşap hatıllar atılıyordu. Genellikle zemin katın taş duvarları
üst katlara göre daha sağlam ve kaliteliydi. Kireç taşı neme karşı dayanıklı
olduğu için Eski Kahire evinde ve genel Mısır evlerinde kullanılıyordu.
Bazı evlerde Kurabi evinde olduğu gibi çift cidarlı taş duvar arasına helik
denilen küçük ve düzensiz taşlar doldurulurdu (2009 ,)سعيد. Eski Kahire
evlerinde kesme taş duvar sırası arasına tuğlalar dizilmiş olup evlerin
duvarlarında sık sık rastlanmıştır. Eski Kahire evlerinin süslemeleri dış
cephelerde çok görülmüş olup iç mekânlarda ise dış cephelere göre daha
seyrekti. Eski Kahire evlerinin ahşap cumbaları çok süslü, oyma tekniği
veya çıtakari tekniği ile yapılmıştır. Evlerin cumbaları geometrik desenler
ve bitki motifleriyle bezenmiş olup demirden veya ahşaptan yapılan
volütlü konsollar vasıtasıyla taşınmaktadır. Eski Kahire evlerinin sedirinde
ağır süslemeler bulunmuş olup bazısı oyulmuş kesme taştan yapılırdı bazısı
ise oyulmuş ahşaptan yapılmıştır. Eski Kahire evlerinin tavanlarında
çıtakari tekniği ve tekne tavan tekniği görülmüştür. Bazı evlerin
tavanlarında göbeği alçıdan yapılan bitki motifleri ve kalem işi
görülmüştür.
Bu örnek evler günümüze kadar ulaşmış ama gerekli önem ve ilgi
görmemiştir. Bu evlerin mimari özellikleri kaybetmeden önce miras evler
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olarak tespit edilmelidir. Bu evlerin değerini bölge sakinlerine öğretmek
amacıyla komiteler kurulmalı ve vatandaşlara sunum ile bilgi verilerek
evlerini restore ettirmeleri için ikna edilmelidir. Yasaları etkinleştirerek bu
miras evleri yıkan vatandaşları cezalandırıp yıkımın caydırıcı olmasını
sağlanmalıdır.
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COLTRANE DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
An Analysis on Coltrane Changes
Dr. Öğr. Üyesi Ozan Eroy*
1. Giriş
“Coltrane değişimleri” caz teorisinin en karmaşık armonik
yapılarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. John Coltrane’nin “Giant
Steps” isimli albümündeki armonik yenilikler, caz müziğinde yapısal bir
reform niteliğindedir. Bu teorik yaklaşım ile bestelenen eserlerin hızlı
metronoma sahip olması ile sıkça değişen armonik yapıları, doğaçlamayı
caz müzisyenleri için çetin kılmaktadır. Coltrane’e ait olan bu devrimsel
sistem, onu caz müziğinin önemli figürlerinden biri haline getirmiştir.
Saksafon virtüözü John Coltrane, 1926 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nde dünyaya gelmiştir. 1943 yılında Philadephia’ya taşınarak
ilk profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. Burada Jimmy Heat,
Benny Golson gibi genç ve yerel müzisyenler ile çalışarak deneyim
kazanmıştır. Enstrümandaki teknik becerisini büyük salon gruplarında ve
donanma bandosunda çalarken geliştirmiştir. 1955 yılında Miles Davis’in
grubuna dahil olarak Red Garland, Paul Chambers ve Philly Jones gibi
önemli müzisyenler ile çalışma fırsatını yakalamıştır. Davis’in grubundan
ayrıldıktan sonra 1957 yılında Thelonious Monk’un grubuna dahil
olmuştur. Aynı yıl içerisinde en meşhur albümü olan Blue Train’i
kaydetmiştir (Sickler, 1999:3). 1960 yılından sonra ağırlıklı olarak
Piyanoda Mccoy Tyner ve davulda Elvin Jones ile kurduğu dörtlü ile
kariyerine devam etmiştir. Bu dörtlü içerisinde davulcu ve piyanistin yerini
korumasına karşılık kontrbasçı devamlı değişmiştir. Bu duruma
Coltrane’in bastaki temel armoni ve ritim anlayışının devamlı değişmesi
ve gelişmesi sebep olarak gösterilir. Dörtlüsü ile 1964 yılında kaydettiği
“A Love Supreme” albümü “Coltrane’nin yaratıcılığının zirvesi olarak
kabul edilir (Berendt, 2010:146). Coltrane, bebop müziğinin zirvede
olduğu dönemde yetişmesine rağmen, armonik anlamdaki yenilikleri onu
serbest cazın önemli bir figürü haline getirmiştir. 1965’ten ölümüne kadar
bu tarzın müzisyenleri ile stüdyo kayıtları yapmıştır (Bergerot, 2004:176).
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2. Coltrane Değişimleri
Coltrane değişimleri caz teorisinin en karmaşık armonik
yürüyüşlerinden birisine sahiptir. Coltrane değişimlerinin temel prensibi;
ton merkezlerinin majör veya minör üçlü aralıklarla inici veya çıkıcı
şekildeki dairesel döngüsüdür (Rawlins ve Bahha, 2005:111).
Coltrane’nin 1959 yılında kaydettiği “Giant Steps” albümü özellikle
“simetrik aralık döngüsü” olarak bilinen Coltrane’nin armonik keşiflerinin
bir özeti şeklindedir. Albümdeki “Countdown” isimli parça, Coltrane
değişimlerine örnek teşkil eden eserlerden birisidir. Hızlı bir metronom
yapısına sahip olan eserde tonal merkezdeki her bir majör 7’li akor bir
dominant 7’li akor ile eksen konumuna getirilir. Şekil 1’de görülen inici
majör üçlü armonik yürüyüşün ilk parçası olan Ab maj7 akoruna dominant
vazifesi gören Eb9 akoru üzerinden ulaşıldığı görülmektedir. Üçlü
döngünün bir sonraki parçası olan Emaj9 akoruna ise yine dominant
vazifesi gören B13 akoru ile ulaşılırken, armonik yürüyüş G13 akorunun
eksen akor C majör akoruna çözülümü ile tamamlanır (Terefenko,
2017:388).

Şekil 1 “Countdown” Armonik Yürüyüş Örneği (Terefenko, 2017:389)

“Giant Steps” içerisindeki armonik yürüyüşün temel prensibi ise bir
oktavın majör üçlü aralıklarla eşit olarak üçe bölünmesidir. (Terefenko,
2017:389).
“Giant Steps” isimli eserin şekil 2’de görülen akor değişimleri
incelendiğinde oktavın eşit bir şekilde üçe bölündüğü ve bu üç parçanın
Bmaj7-Gmaj7-Ebmaj7 akorlarından oluştuğu görülmektedir. İlk üç ölçü
içerisinde bulunan ana ton merkezlerinin (B-G-Eb) ara dominant akorları
ile birbirlerine bağlanarak eksen durumuna getirildiği görülmektedir.
Dördüncü ölçüde bulunan II-V armonik yürüyüşü ise ikinci majör üçlü
inişe hazırlık vazifesi niteliğindedir. İkinci majör üçlü inişe Gmaj7 akoru
ile birlikte başlanarak döngü Bmaj7 merkez akoru üzerinde bitirilir. Eserin
geriye kalan dokuz öçülük bölümünde ise II-V-I armonik yürüyüşleri
mevcuttur.
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Şekil 2 “Giant Steps” isimli eserdeki Coltrane değişimleri

3. Araştırmanın Amacı
John Coltrane’nin “Giant Steps” isimli eserindeki on bölümlük
saksafon solosunun analizi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
4. Analiz Yöntemi
Araştırmanın analiz yöntemi aşağıdaki üç aşamadan oluşmaktadır:
1. Doğaçlamanın temel yapısını oluşturan motiflerin belirlenerek
yapısal ve işlevsel olarak analiz edilmesi.
2. Doğaçlamanın temel yapısını oluşturan motiflerin eser
içerisindeki kullanım oranlarının hesaplanması.
3. Doğaçlama içerisinde sık kullanılan motif gruplarının
belirlenerek yapısal ve işlevsel olarak analiz edilmesi.
Yukarıdaki üç aşamanın analiz edilmesinde Coan’ın (1995) John
Coltrane’nin doğaçlamalarını içeren transkripsiyon kitabı kaynak olarak
kullanılmıştır. Analiz içerisinde doğaçlamayı oluşturan motif ve motif
grupları yapısal ve işlevsel olarak incelenmiştir. Analiz edilen yapılar
doğaçlama içerisinde beş ve üzerinde tekrar eden oluşumlar içerisinden
seçilmiş olup kullanım sıklıklarına göre sıralanmışlardır. Araştırmada,
Berki, Yüksel, Özçifci ve Gürün’ün (2014) motif analiz yönteminden
esinlenilerek doğaçlama analizi gerçekleştirilmiştir.
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5. Bulgular ve Yorum
5.1. Doğaçlamanın Temel Yapısını Oluşturan Motifler
Tablo 1: Doğaçlamanın temel yapısını oluşturan motifler†
Motif 1.

Motif 2.

Motif 3.

Motif 4.

Motif 5.

Motif 6

Motif 7

Tablo 1 ışığında doğaçlamanın genelini oluşturan temel motif yapıları
aşağıda sırasıyla incelenmiştir:
Motif 1: Tablo 1’e bakıldığında 1 numaralı motifin Coltrane’nin
doğaçlamasındaki temel yapı taşlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz.
Motif incelendiğinde, beş sesten oluşan çıkıcı majör pentatonik dizinin ilk
†

Tablo 1’de gösterilen motif örnekleri Coan’ın (1995) transkripsiyon kitabından
alınmıştır.
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dört notasının 1-2-3-5 dizilimi ile sıralandığı görmekteyiz. Dominant yedili
ve majör yedili akorlar ile birlikte kullanılan motif doğaçlama içerisinde
toplamda 39 sefer kullanılmış olup genel dağılımdaki kullanım oranı
%11,07 olarak hesaplanmıştır.

Motif No: Kullanım Sıklığı
f
%
39
11,07
M1
Şekil 3: Motif 1

Motif 2: Birinci motifin çıkıcı özelliğinin aksine ikinci motifte inici bir
seyir söz konusudur. 2 numaralı motif, a varyasyonunda F minör 9 akor
seslerinden oluşurken, b, c ve d varyasyonlarında ise inici majör pentatonik
dizi seslerinden oluşmaktadır. Başladığı sese göre sırasıyla beşinci,
üçüncü, ikinci ve birinci (5-3-2-1) perdelerden oluşan motif toplamda 9
sefer kullanılmış olup genel dağılımdaki kullanım oranı %2,55’tir.

Motif No: Kullanım Sıklığı
f
%
9
2,55
M2
Şekil 4: Motif 2

Yukarıdaki tespitlere ilave olarak 1 ve 2 numaralı motiflerin ağırlıklı
olarak Coltrane değişimlerinin gerçekleştiği bölümde majör yedili ve
dominant yedili (örnek: Bmaj7-D7) akorları birbirine bağlamak için
kullanıldığı görülmektedir. Sadece majör pentatonik diziden oluşan bu
motiflerin genel toplamdaki kullanım oranı ise %13,05’tir.
Motif 3: Üç numaralı motifin doğaçlama içerisinde sıkça kullanıldığı
görülmektedir. İnici olan motifi bir büyük ikili, bir küçük üçlü ve bir büyük
ikili aralık oluşturmaktadır. Başladığı sese göre sırasıyla beşinci, dördüncü,
ikinci ve birinci perdelerden (5-4-2-1) oluşur. II-V-I armonik yürüyüşleri
içerisinde V. dereceler ile birlikte toplamda 8 sefer tekrarlanmış olan
motifin genel toplamdaki kullanım oranı ise %2,27 olarak hesaplanmıştır.
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Motif No: Kullanım Sıklığı
f
%
8
2,27
M3
Şekil 5: Motif 3

Motif 4: Dört numaralı motif, minör 7 bemol 5 akor seslerinin yatay
eksende çıkıcı arpej olarak kullanılmasıdır. Coltrane değişimleri içerisinde
yer alan motif, doğaçlamanın beşinci ölçüleri içerisinde kullanılmıştır. Ton
merkezini bir diğer ton merkezine bağlayan Bb7 ara dominant akoru ile
birlikte köprü vazifesi gören yapı, toplamda 7 sefer kullanılmış olup genel
toplamda %1,98’lik kullanım oranına sahiptir.

Motif No: Kullanım Sıklığı
f
%
7
1,98
M4
Şekil 6: Motif 4

Motif 5: Beş numaralı motif doğaçlama içerisinde inici arpej
vazifesinde en fazla kullanılan yapıdır. Coltrane değişimleri içerisinde yer
alan motif, ikinci ton merkezi olan Gmaj7 akoru ile birlikte kullanılmıştır.
Toplamda altı sefer kullanılmış olun yapı, diğer arpejler ile birlikte
doğaçlamayı oluşturan temel unsurlardan birisidir. Motifin genel
toplamdaki kullanım oranı %1,7 olarak hesaplanmıştır.

Motif No: Kullanım Sıklığı
f
%
6
1,7
M5
Şekil 7: Motif 5

Motif 6: Altı numaralı motif 10 bölümlük doğaçlama içerisinde sıkça
kullanılan yapılardan diğer birisidir. Başladığı sese göre sırasıyla birinci,
ikinci, üçüncü ve tekrar birinci perdelerden oluşan motif (1-2-3-1), icra
içerisinde toplamda 6 sefer kullanılmış olup doğaçlamayı oluşturan temel
yapı taşlarından birisidir. Motif, ağırlıklı olarak II-V-I armonik yürüyüşleri
içerisinde II. derece ile birlikte kullanılmıştır. 6 numaralı motifin genel
toplamdaki kullanım oranı %1,7 olarak hesaplanmıştır.
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Motif No: Kullanım Sıklığı
f
%
6
1,7
M6
Şekil 8: Motif 6

Motif 7: Yedi numaralı motifin altı numaralı motif ile benzer yapıda
olduğu görülmektedir. Başladığı sese göre sırasıyla birinci, üçüncü, ikinci
ve tekrar birinci (1-3-2-1) perdelerden oluşur. Motif 7, eserin birinci
bölümünü oluşturan Coltrane değişimleri içerisinde Bb7 ara dominant
akoru ile birlikte ana ton merkezine ulaşmada köprü vazifesi görür. Beş
sefer kullanılmış olan motifin genel toplamdaki kullanım oranı ise %1,42
olarak hesaplanmıştır.
Motif No: Kullanım Sıklığı
f
%
5
1,42
M7
Şekil 9: Motif 7

5.2. Benzer Yapıdaki Motif Grupları
Tablo 2: Benzer Yapıdaki Motif Grupları‡
Grup 1

Grup 2

Grup 3

‡

Tablo 2’de gösterilen motif grupları Coan’ın (1995) transkripsiyon kitabından alınmıştır.
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Grup 4

Grup 5

Grup 6

Grup 1: Tablo 2’de görülen bir numaralı motif grubu, tablo 1’de
görülen motif 3, motif 6 ve bu iki yapıdan türetilen varyasyonlardan
oluşmaktadır. Grup 1, eserin ikinci bölümünde bulunan II-V armonik
yürüyüşleri içerisinde toplamda yedi sefer kullanılmıştır.
Grup 2: Dört varyasyondan oluşan ikinci motif grubu doğaçlama
içerisinde toplamda altı sefer kullanılmıştır. Birinci motif grubunda olduğu
gibi ikinci motif grubu da eserin birinci bölümünü oluşturan Coltrane
değişimleri içerisinde tekrar eden yapılardan oluşur.
Grup 3: Üç varyasyondan oluşan üçüncü motif grubu doğaçlama
içerisinde toplamda beş sefer kullanılmıştır. Eserin birinci bölümünü
oluşturan Coltrane değişimleri içerisinde tekrar eden varyasyonlar, tablo
1’de görülen motif 1, motif 2, motif 5 ve motif 7 kombinasyonları ile
çeşitlendirilmiştir.
Grup 4: Dört numaralı motif grubu toplamda beş sefer tekrarlanmıştır.
Bu yapılar, Coltrane değişimlerinin ana ton merkezi olan B majör akoru ile
birlikte kullanılmışlardır.
Grup 5: Beş numaralı motif grubu eserin ikinci bölümünü oluşturan IIV-I armonik döngüsü içerisinde kullanılmıştır. Motif grubu, Fm7/ Bb7/
Ebmaj7 armonik hareketi içerisindeki tonik akor ile birlikte icra edilmiş
olup Eb majör dizi seslerinden oluşturulmuştur.
Grup 6: Altı numara, doğaçlamanın 16. ölçülerinde kullanılmış olup,
dört farklı varyasyondan oluşan ritmik bir motif grubudur. Coltrane’nin II48

V armonik yürüyüşleri ile birlikte tercih ettiği bu ritmik yapı, toplamda beş
sefer kullanılmıştır.
6. Sonuç
Araştırmada gerçekleştirilen analiz doğrultusunda John Coltrane’nin
doğaçlamasına yönelik tespitler aşağıdaki gibidir.
Eser içerisinde Coltrane’nin ağırlıklı olarak belli başlı motifleri
kullandığı görülmektedir. 1 ve 2 numaralı motifler bu bağlamda en çok
kullanılan yapılardır. Bu yapılar inici ve çıkıcı majör pentatonik dizlerden
elde edilmiş olup eser içerisindeki kullanım oranları genel toplamda
%13,62 olarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda motif 1 ve 2’nin kullanım
sıklıkları dikkate alındığında doğaçlama bölümünün en önemli yapı
taşlarıdır.
Üç ve altı numaralı motifler
doğrultusunda kullanılmışlardır. Bu
numara 8 sefer, altı numaralı motif
mevzubahis armonik hareketlerin
olmuşlardır.

ise II-V-I armonik hareketleri
armonik yürüyüşler içerisinde üç
ise toplamda 6 sefer kullanılarak
en fazla tercih edilen yapıları

İnici ve çıkıcı arpejler Coltrane’nin doğaçlamasında sıkça tercih ettiği
yapılardandır. Dört ve beş numaralı motifler doğaçlama içerisindeki bu
yapılara örnek teşkil etmekle birlikte Coltrane değişimleri içerisinde icra
edilmişlerdir.
Yedi numaralı motif, yapısal olarak altı numaraya benzemekle birlikte
doğaçlama içerindeki fonksiyonu farklıdır. Coltrane değişimleri içerisinde
ara dominant akorlar ile birlikte ton merkezine ulaşmada köprü vazifesi
gören yapı doğaçlama içerisinde toplamda beş sefer kullanılmıştır.
Doğaçlama içerisindeki motif grupları incelendiğinde ise 2, 3 ve 4
numaralı kombinasyonların eserin birinci bölümünü oluşturan Coltrane
değişimleri içerisinde, 1, 5, ve 6 numaralı motif gruplarının ise eserin ikinci
bölümünde kalan II-V-I armonik yürüyüşleri içerisinde kullanıldığı
görülmüştür.
Yukarıdaki bulgular ışığında John Coltrane’nin doğaçlamasının benzer
yapıdaki motif ve motif gruplarından oluştuğu tespit edilmiştir. Coltrane
değişimlerini kapsayan doğaçlamanın birinci bölümü içerisinde, ağırlıklı
olarak inici ve çıkıcı majör pentatonik dizilerin tercih edildiği, bununla
birlikte benzer yapı ve işlevdeki motif ve motif gruplarının kullanıldığı
görülmüştür. Doğaçlamanın ikinci bölümünü oluşturan II-V-I ve V-I
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armonik yürüyüşleri kapsamında ise yine kendi içerisinde benzer yapı ve
işlevdeki motif ve motif gruplarının Coltrane’nin doğaçlamasını
oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
Literatür taraması sonucunda klasik batı müziği eserleri için yapılan
analitik çalışmalarının mevcudiyetine karşılık, alanyazında caz müziği
eserleri için analitik çalışmaların olmadığı görülmüştür. Caz müziği
eserlerinin müzikal açıdan daha iyi anlaşılabilmesi adına bu tip analitik
çalışmaların sayılarının arttırılmasının alanda çalışan araştırmacılara ve
icracılara ışık tutacağı düşünülmektedir.
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İNGİLİZ BAROK BESTECİSİ JOHN STANLEY
Hayatı ve Eserleri*
İzzet YÜCETOKER†
Giriş
Bu araştırma betimsel bir alan araştırmasıdır. Kaynak tarama modeli
ile yapılan bu araştırmada İngiltere’de yaşamış John Stanley’in hayatı ve
eserleri kaleme alınmıştır. Barok dönemin tarihleri arasında yaklaşık 2000
besteci yetişmiştir. Bu besteciler hemen hemen müziğin her alanında
eserler bestelemiş ve müziğin uluslararası gelişimine katkıda
bulunmuşlardır. Bu araştırmada 2000 besteciden sadece John Stanley’in
konu alınması ise bestecinin küçük yaşta kör olması ve bu engeli olmasına
rağmen uluslararası boyutta eserler vermiş olmasıdır. Yapılan alanyazın
araştırmalarda John Stanley’in hayatı hakkında Türkiye’de herhangi bir
çalışma olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı John
Staley’in hayatı ve eserlerini yurtdışı kaynaklar yoluyla araştırılıp
tanıtmaktır. Alan hakkında çok sayıda yurtdışı kaynaklar incelenmiş ve
araştırmacı tarafından çeviri yapılarak bir araya getirilmiştir. Bu araştırma
konu gereği bilinmeyen bir besteciyi tanıtması açısından önemli olduğu
düşünülmektedir.
Barok Dönem ve Müziği
Barok dönem, müzik tarihinde diğer dönemler gibi belirli bir tarih
kesitini kapsayan ve kendisine has belirli özellikleri içerisinde bulunduran
bir dönemdir. Bu dönem, ilgili kaynaklarda 1600 ile 1750 yılları arasında
kalan bir zamanı belirtmektedir. Selanik (1996:68)’e göre barok sözcüğü
Portekizce “Barocco” sözcüğü ile akrabadır ve garip biçimli inci anlamını
taşımaktadır. Bu anlamı dışında barok teriminin müzikteki anlamı ise
anlatımda ayrıntılara dek inen ağırbaşlı ve görkemli bir üslubu
biçimlendirir şeklindedir.
Müzik tarihinde 17. yüzyılın başlarından 18. yüzyılın ortalarına
kadar, yaklaşık yüz elli yıllık bir zaman dilimini içeren “Barok dönem”,
Rönesans ile Klasik Dönem arasında oluşan ve egemenliğini sürdüren bir
çağdır. Bu süreç içinde soyluların beğeni ve zevklerine göre gelişen Barok
stili, müziğin yanı sıra resim, heykel, mimarlık gibi güzel sanatların diğer
dallarını da kapsar. 1600’lerde operanın doğuşundan, 1750’de J. S. Bach’ın
Bu araştırma, İzzet Yücetoker tarafından 2014 yılında yazılmış Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsünde yayımlanmamış doktora tezinden üretilmiştir.
† Doç. Dr. İzzet Yücetoker, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, i. yucetoker@gmail.com.
*
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ölümüne kadar süren müzik tarihinin bu karakteristik döneminde,
besteciler etkinliklerini Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’da
soyluların saraylarında ve kiliselerde sergilemişlerdir. (Mertkan, 2006:3)
İtalya’nın Avrupa’daki müzik yaşamına etkileri 16. yüzyılın
ortalarından 18. yüzyılın ortalarına kadar devam ederken Fransa, İngiltere
ve Almanya’da başlayan yeni stil arayışlarına girmiş ve bu ülkeler yine de
İtalyan müziğinin etkisinden kurtulamamıştır. Bu durum barok dönem
içerisinde yeni stil arayışları olsa da barok müziğine 17. yüzyılda İtalya’nın
egemen olduğunu göstermektedir. (Petenkaya, 2006:4 – 5) “İtalya’daki bu
gelişmelere karşılık olarak 17. yüzyıl ortalarında Fransız müziğinde de bir
kıpırtı görülmeye başlanır. Bu yüzyılın sonlarına doğru İngiliz müziğinde
de bir çırpınış görülmesine rağmen, Barok Dönem tam anlamıyla
Almanya’da Johann Sebastian Bach gibi bir isimle doruk noktasına ulaşır.
Bach, artık Barok Dönem ’in en üst noktasıdır” (Tarcan, 1987:66).
Müzik tarihi kaynaklarında barok müzik özellikleri hakkında ayrı
ayrı görüşler bulunmaktadır. İlyasoğlu (1999:25)’na göre barok müziği,
“sık sık ton değiştirmesi, uyuşumsuz ve karmaşık armoni yapısı, yapay
melodileriyle, dengesi zor kurulan, hareketi sınırlı bir müziktir.” Bunun
yanında Say (2005:174)’da barok dönem için “barok sanatı, saray
sanatıdır. Soyluların estetik anlayışını yansıtmaktadır. Rönesans
döneminden sonra soyluların kültürel alanda egemenliğini ilan etmesidir”
demektedir. Bu söylemlere bakıldığında barok sanatı, o dönem içerisinde
kendine has yeni özellikler arayışında olan, soyluların kültürel
özelliklerine hitap edebilecek gösterişli bir sanattır denilebilir. Ayrıca
Kaya (2009), barok dönem için varlıkların güzelliğinden duygusal bir
etkilenme ön planda olduğunu ve barok anlayışın bu etkiyi ince
ayrıntılarıyla göz alıcı bir biçimde işlediğini belirtmiş dolayısıyla gösteriş
ve görkeme düşkün olduğunu, abartmalı bir biçimcilik ve sanatta ustalığa
önem verdiğini vurgulamıştır. Barok dönem kendini Rönesans
döneminden sonra geliştirmiştir. Hauser, (1984, 17) Rönesans’ın sona
ermesinden bu yana “kesintiye uğramadan gelişimini sürdüren saray
sanatı, 18. yüzyılda duraklayarak yerini, günümüz sanat anlayışına bile
egemen olan burjuva öznelliğine bırakmıştır” (Akt. Kaya, 2009:9)
Barok dönemdeki gelişmeler, arkasında bıraktığı çağa göre farklılık
göstermektedir.
Petenkaya (2006:5–6) ve Dik (2006:13), barok dönemin genel
özelliklerini şöyle belirtmişlerdir:
•Barok çağda din dışı müzik kilise müziğine göre ön plana çıkar.
•Barok çağda vokal müziğin yerini enstrümantal müzik alır.
•19. yüzyıla kadar müziği millileştirmek gibi bir düşünce
olmamasına rağmen Barok çağda bu alanda kıpırdanmalar göze çarpar.
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•Bu çağın en önemli yeniliği dramatik öğedir. Opera, oratoryo ve
kantatlarda büyük gelişmeler kaydedilir.
•Homofonik stil: Polifonik müziğin yerine geçmemek ile beraber
devrin sonunda J.S.Bach’a kadar birçok gelişmeler gösterir.
•Tonalite: Daha açık ve anlaşılır bir ton fikri gelişir. Bugün bilinen
şekliyle majör ve minör kavramı kilise modlarının yerini alır.
•Armoni: Müzik tarihinde ilk olarak akor yapısı ve bağlanışlarına
yer verilir.
•Şifreli Bas: Yepyeni bir düşünce olan şifreli bas kavramı ortaya
çıkar.
•Yeni Formlar: Dans süiti, solo sonat, trio sonat, solo konçerto,
konçerto grosso, uvertür ve füg ortaya çıkar. Vokal müzikte ise yeni form
olarak; aria, arioso ve eşlikli solo şarkılar ortaya çıkar.
Yukarıda görüldüğü üzere barok dönem, müzik için
düşünüldüğünde yeniden yapılanmaların çok olduğu bir dönemdir.
Armoni, form, çalgı türleri, stil değişiklikler gibi özelliklerin çoğunu
kendine has biçimde değişikliğe uğratmıştır denilebilir.
İlyasoğlu, (1999: 26) “Barok dönemin müziğini anlatmak için
seçeceğimiz ilk sözcük ‘karşıtlık’ (kontrast) olmalıdır” sözüyle barok
dönem eserlerinin oluşumundaki karşıtlıklardan bahsetmektedir. Çoşkun
(2007:13) ise bu zıtlığı farklı tınılardaki çalgıların birbirleriyle
savaşırcasına karşıtlık oluşturarak eserde yerlerini aldığını, bu zıtlıklar
eserlerde gürültülü ve kısık sesli (nüans), bir melodiden bir başkasına
geçme, solo ve tutti, yüksek ve alçak (register), hızlı ve yavaş (tempo)
olarak karşımıza çıkabileceğinden bahsetmektedir. Bu bilgilerden yola
çıkarak barok eserlerinde karşıtlık kavramının her şekilde var olduğu ve bu
sistemle oluşturulduğu söylenebilir.
Müzik tarihinde barok dönem, kendi içerisinde müzikal gelişmeler
ve yaşanmış olaylar ışığında 3 döneme ayrılmaktadır. Bu dönemler erken
barok, orta barok ve geç barok olarak nitelendirilmektedir.
Ünal, (2011:9 – 10) çalışmasında barok dönemi stil açısından
dönemlere ayırmıştır. Erken Barok Dönem’ de, kontrpuana karşı çıkmak
ve serbest ritimdeki resitatif’de sözcüklere vurgu yapmak seklinde iki fikir
öne çıkmakta olduğunu, uyumsuz akorlara eğilimlerin ortaya çıktığını,
armoni yapısının tonal olmadığını ve vokal müzik ön planda olmak üzere,
vokal ve enstrümantal stillerin birbirinden ayrılması başladığını
belirtmiştir. Bu belirtilen özelliklere bakıldığında erken barok dönem
eserleri bir önceki çağın özelliklerinden tam olarak ayrılmadığı, yeni stiller
kazanırken öncesindeki dönemin özelliklerinden faydalandığı söylenebilir.
53

Orta Barok Dönem için kantatlara ve operaya her şeyden önce belcanto stilini ve bununla birlikte arya ile resitatif arasındaki ayrımı getirdiği
bilinmektedir. Müzikal biçimlerin bölümleri büyümeye ve kontrapunktal
yapının yeniden uygulanmaya başlandığı, modların majör ve minör olarak
sadeleştirildiği, akor ilerlemeleri temel bir tonalite ile yönlendirildiği ve
vokal müzik ile enstrümantal müziğin eşdeğer kabul gördüğü belirtilmiştir.
Bu özellikler, orta barok dönemde eski çağdan uzaklaşmaya başlandığının
işaretidir denilebilir.
Geç Barok Dönem ise akor ilerlemelerini, uyumsuz akorların
çözümünü ve biçimsel yapıyı düzenleyen, tamamen yerleşmiş bir tonalite
ile ayırt edildiği, kontrpuan tekniği, tonal armoninin tamamen
benimsendiği, biçimlerin büyük boyutlara ulaştığı ve enstrümantal
müziğin vokal müziğinin önüne geçtiği görülmektedir. Bu dönem için artık
barok müziği kendi stilini eski çağdan tamamen uzaklaşarak kurduğu ve
yeni bir stil olarak sürdürdüğü söylenebilir.
Günümüzde piyano ile seslendirilen barok eserleri orijinalinde
piyano için yazılmamış, organ, klavsen ve bunun gibi tuşlu çalgılar için
bestelenmiştir. Bunun nedeni olarak barok dönem tarihinde piyano diye bir
çalgı icat edilmemiştir. Demirtaş, (2013:7) piyano eğitiminde kullanılan
eserlerin orijinalliği konusunda “Barok Döneminin popüler çalgısı
klavsen, bugün bildiğimiz piyanoya çok benzese de mekanizma, ses rengi
ve çalış tekniği bakımından piyanodan tamamen farklıdır. Piyanoda sesin
gürlüğünü azaltmak ve çoğaltmak mümkün iken, klavsende bunu yapmak
mümkün değildir” olarak ifade etmiştir. Bu ifadeye göre barok döneminde
bu eserlerin müzikal anlamda ifade edebilme olanağı kısıtlıdır denilebilir.
Bunun yanında Çoşkun (2007:15 – 16) da barok eserlerin orijinalinde
nüans işaretlerinin olmaması nedeniyle bu çalış stilinin yapılamadığını ve
staccato gibi tekniklerin klavsen üzerinde uygulanamadığını, böylelikle
var olan notaların üzerindeki işaretlerin sonradan yorumcular tarafından
eklendiğini belirtmiştir. Bu yorumlara bakıldığında barok eserleri
günümüze nota editörlerinin ve yorumcuların katkısıyla piyanoda
yorumlanabilme özelliğine sahiptir denilebilir.
Barok dönemde yaklaşık 2000 kadar besteci yaşamış ve müziğin her
alanında çok sayıda besteler ortaya çıkarmışlardır. Bu bestecilerin hepsi
şüphesiz ki yaşadıkları dönemde önemli olan ve besteleriyle kendilerini
kabullendirmiş kişilerdir. Ancak gerek iki yaşında kör olması gerekse
voluntary eserleri ile ün kazanması açısından bu çalışmanın asıl konusu
John Stanley seçilmiştir. Bu nedenle John Stanley’in hayatı ve eserlerine
değinmek yerinde olacaktır.
John Stanley’in Hayatı
John Stanley, 1712 yılında İngiltere’nin toplumsal olarak zor yıllar
geçirdiği tarihler içerisinde dünyaya gelmiştir. Stanley’in doğumundan
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neredeyse yirmi yıl önce Henry Purcell’in ölmesiyle İngiltere barok dönem
müziğinin ilerlemesi Pelham Humfrey ve John Blow gibi bestecilerin
çabalarıyla gerçekleşmiştir. Bu iki bestecinin yanında İngiliz barok dönem
müziğinin mirasçısı olarak anılan Maurice Greene de bu müziğin
gelişmesine yardımcı olmuş ünlü bir organistdir. (Prescott, 2011:1). John
Stanley, Maurice Greene’nin öğrencisi olarak bu müziğin gelişimine katkı
sağlamıştır denilebilir.
18. yüzyılda İngiltere’nin müzik kültürünün gelişim göstermesi, beş
temel yapı olarak gösterilen toplumsal gelişmelere dayanmaktadır. Bu
gelişmeler, Kilise, Monarşi, Aristokrasi, İnsan Severlik Enstitüleri ve Halk
Konserleridir. Bu gelişmelerden Stanley’in çocukluğunda müzikal
yaşamını şekillendiren etkilerin en önemlileri dini müziği destekleyen ve
sürdüren kiliseler ve İtalya operaları ile beslenen halk konserleri olmuştur.
Stanley’in daha sonraki dönemlerinde de bu oluşumların etkileri
görülmektedir. Ayrıca İtalyan bestecilerinin genellikle hepsinde görüldüğü
gibi Stanley de Handel müziğinden etkilenmiştir. (Prescott, 2011).
Stanley’in İtalyan konçertoları biçiminde voluntary yazması, İtalyan
operalarından etkilenmesi sonucu olabildiği düşünülmektedir. Ayrıca
Stanley’in özellikle ilk eserleri Handel müziğinin etkisi altındadır
denilebilir.
18. yüzyılın ortalarında İngiltere’nin sosyalleşme çabaları,
Stanley’in yaşam ve kariyerinde önemli bir rol oynadığı düşünülebilir.
Çünkü Stanley’in doğduğu zamanlar Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de yeni
yeni filizlenmeye başladığı dönemdir ve bu dönemle toplumsal sınıf
yapısında değişimler, sosyalizmin gelişimi, kentleşme ve nüfus artışı
olması
toplumun
yaşamını
etkilemiştir.
(Tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi.) Çocukluk dönemlerinde koyu
bir İngiltere orta sınıf takımı gelişmiştir. Stanley’in ailesi orta sınıf aile
olmasından dolayı orta sınıf aile şartları içerisinde çocukluk yıllarını
sürdürmüştür. (Prescott, 2011). Toplumsal olayların varlığı her sanatı
etkilediği gibi sanatçıları eserlerinde de bu olayların etkileri görülebilir. Bu
nedenle Sanayi Devrimi’nin oluşumu ve gelişimi Stanley’in eserlerinde
büyük etkiler uyandırdığı söylenebilir.
Burney (1784) ve Alcock (1786), Stanley’in hayatı hakkında bilgi
verirken Çin kaseleri oyunu sırasında, Stanley’in bu kaselerin üzerine
düşüp iki yaşında kör olduğundan bahsetmektedirler. Coxe göre, Stanley,
elinde Çin kavanozu varken yere düşmüş, gözünün birine küçük
parçacıkları batmış ve görme yetisini kaybetmiştir. Fakat körlüğünün
derecesi kesin olarak bilinememektedir. Stanley, açık bir şeklide renkleri
tanıyabilip bazı farklı şekilleri görebilirken okuma ve yazma gibi
özellikleri yapamadığı bilinmektedir. Ancak bu kaynaklarda Stanley’in kör
olduğuna dair tam bir kanıt verilememiştir. (Williams, 1977:50) Burney,
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Stanley’in geçirmiş olduğu kaza hakkında ne ailesinden ne de çevresinden
böyle bir bilgiye ulaşamadığını belirtmiştir. Araştırmalara göre Stanley’in
kör olduğu, çağdaşları olan İtalyan kemancı Paolo Tommaso Alberghi ve
İngiliz Orgcu Jonas Blewitt tarafından iddia edilmiştir. (Prescott, 2011)
Stanley, ilk müzik eğitimine yedi yaşında John Reading ile başladığı
bilinmektedir. Müziğe istekli ve hevesli olan Stanley, ailesinin müzik
derslerine karşı çıkmasına rağmen kurslara devam ederek başarısını
kazanmıştır. Ailesinin bu denli isteksizliğine rağmen çalışmalarına devam
etmiş ve daha sonra STt. Paul’s Cathedral de organist Maurice Greene ile
org çalışmalarını sürdürmüştür. Bu dersler özellikle kilise müziğini
öğrenmesinde çok büyük katkılar sağlamıştır. (Finzi, 1953) Stanley’in
öğretmenlerindeki bu hızlı değişimin nedenleri hakkında birtakım görüşler
mevcuttur. Burney, bu konu için Stanley’in çok hızlı öğrenip başarısı için
bu değişikliği yaptığını söylerken, Coxe ve Laetitia Hawkins ise Reading
ile çok yol alamadığını, bu nedenle hızlı öğretmen değişikliği yaptığını
belirtmiştir. Hangi durum olursa olsun Greene ile çalışmalarında çok hızlı
öğrenme ve gelişimler söz konusu olduğu bilinmektedir. Bu gelişimler
doğrultusunda Stanley’in ünü, bulunduğu yerin çok uzaklarına doğru
yayılmaya başlamıştır. Stanley’in sürekli artan ünü Doblenin yazmış
olduğu Thomes Hearne’nin günlüğünden alıntılar yapmıştır. Hearne:
“Stanleyi Oxford da bütün organ çalanlar taktir etmiştir. O çok büyük bir
organisttir” sözleriyle onun ününe küçük yaşta kazandığını göstermektedir.
Bu kariyerlerinden sonra Stanley, birçok kiliselerde başarılarını artırmıştır.
(Williams, 1977: 12- 24)
Stanley’in müzik eğitimine başlangıcı çok düzenli olmamasına
rağmen, bu küçük çocuğun müzikal yaşamı Mozart’ın yaşamının belirli
yönlerinin muazzamlığını çağrıştıran bir görünüme sahip olduğu
görülmektedir. Küçük yaşta kör olması, ailesinin müzisyenliği için destek
vermemesi ile yeteneğini geliştirmeye çalışması bunun bir kanıtıdır
denilebilir. Birçok ünlü orgcu ile çalışan Stanley, 14 yaşında St. Andrew
kilisesinde organist olarak görev yapmaya başlamıştır. Başarısı
İngiltere’de dilden dile konuşulmaya başlayan bu küçük performansçı, 17
yaşına geldiğinde Oxford’da halk konserleri vererek dereceler ve ödüller
almaya başladığı bilinmektedir. Bu konserlerden sonra çok farklı
kiliselerden teklifler alan Stanley, Inner tapınağında organist olarak
çalışmaya başlamış ve bu görevinde keman öğrenmeye başlamıştır. Keman
çalmayı hızla öğrenen Stanley, The Castle on Paternoster Row ve Swan
Tavern’de halk konserleri vermeye başlamıştır. (Williams, 1977, 45 - 52).
Stanley, 1738’de Sarah Arlond ile evlenme kararı almıştır. Bu kararı
hem eşinin ailesinden hem de kendi ailesinden gizli şekilde Fleet
cezaevinde gerçekleşmiştir. Bu gizliliğin nedenleri iki aile arasındaki
ekonomik eşitsizlik olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında Sarah’ın
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babasının Roman Katolikleri arasında olması ve bir Protestan ile katoliğin
evlenmesi yasak olmasıdır. Onların evliliklerinden birkaç yıl sonra
Sarah’ın kız kardeşi Anna Arlond, Stanley ve eşinin yanına yerleşmek için
gelmiş, birçok yönden bu kız kardeş Stanley’in müzikal partneri olmuştur.
(Prescott, 1991:23) Anna’nın Stanley’e yaptığı en büyük iyilik, bestelerini
notaya alarak bir nevi katiplik görevidir denilebilir.
İyi bir besteci ve organist olarak bilinen ve döneminin aranan bir
organisti olan Stanley, bunun yanında çok iyi bir öğretmendir. Stanley’in
eğitimciliği hakkında çok önemli açıklamalar getiren kişi, yetiştirmiş
olduğu eski öğrencisi olan John Alcock’tur. Bu istisna dışında, onun
eğitimcilik yönü çok kuvvetli olduğu söylenmekte ancak öğretim metotları
hakkında belirli kaynaklara ulaşılamamaktadır. Ünlü organist ve besteci
olmasının yanında öğretici yönü hakkında ilgili kaynaklarda hem olumlu
hem de olumsuz fikirler ile karşılaşılmaktadır. Hawkins (1822)’e göre
Stanley, öğreticiliği sevmemektedir. O, öğretici konumundayken
erteleyici, düzensiz, sistemsiz bir kişidir. Bu nedenle aynı çağda yaşamış
olan diğer eğitimciler onu küçümser ve Stanley’in öğretmenleri de onu bu
konuda geliştirip teşvik etmeye çalışmışlardır. Ancak diğer yandan Coxe
(1799), Stanley’in pedagojik aktivitelerinin çok iyi olduğunu ve gelirinin
neredeyse tamamını öğreticiliğinden kazandığını belirtmektedir. O,
öğreticiliğinde çok yetenekli, organ öğretmesinde çok sabırlı ve bir
öğretmen olarak öğrencilerinin beğenisini kazanan bir dehadır demektedir.
(Williams, 1977).
Bu söylemlere bakıldığında hangi görüş doğru olursa olsun
Stanley’in kariyerinin başından sonuna öğreticilik yaptığı açıkça ortaya
çıkmaktadır. Ancak Stanley’in yetiştirmiş olduğu öğrencilerinden biri olan
John Alcock ‘un müzisyenliğine bakıldığında Coxe’nin görüşlerine
katılmamak mümkün değildir. Çünkü Alcock, döneminin çok başarılı
organistlerinden biri olmuş birçok beste vererek ününü duyabilmiş bir
sanatçıdır. Ayrıca Simon Stubley, Thomas Pierce, Benjamin Skinner,
James Evance, Josiah Williams gibi ünlü organistler de Stanley’den eğitim
almış kişilerdir. (Williams, 1977). Bu duruma bakıldığında Stanley’in
pedagojik yanı güçlüdür denilebilir. (Akt. Yücetoker ve Kurtaslan 2013).
Daha önce belirtildiği gibi, Stanley, Maurice Grene vasıtasıyla
çocukluğunda İngiltere müziği ile ilk birleşmesi gerçekleşmiştir. Fakat onu
aydınlatan ve müziğine daha fazla ağılık yapmasını sağlayan besteci
Handel olmuştur. Söylentilere göre Stanley’in Handel’in 60 yaşlarında
görme duyularını kaybetmesinden sonra Handel’in yönetmiş olduğu
oratoryoları ele alarak yönetmeye başlaması Handel’in izinde olduğunun
bir göstergesidir denilebilir.
1759 yılında Handel ’in ölümüne takiben Stanley, 1860 yılından
başlayarak oratoryo yönetmenliğini ve şefliğini ele alarak çalışmaya
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başlamıştır. Bu üstlendiği görev ile birçok şef ve yönetmen ile iş birliği
yaparak çalışmış ve döneminin en ünlü şeflerinden biri olarak tarihe
geçmiştir. Böylelikle Stanley, 18. Yüzyılın İngiltere müziğinin
mirasçılığını yaparak bu müziği geliştirmeye kendini adamıştır. (Jenkins,
1975). Bu görev ile Handel’ın oratoryoları günümüze kadar değişmeden,
kendi özünü koruyarak bugüne gelmeyi başardığı görülmektedir. “Kör
yönetmen Stanley” fikri ilk başta şaşırtıcı bir fikir olarak görülmektedir.
Barok müziğinin metrik şekilde düzenliliği diğer dönem müziklerine göre
daha fazla hâkimiyet ve yöneticilik gerektirmektedir. Stanley, gerek müzik
hakimiyeti gerekse iyi derecede keman ve org çalmasıyla bu kılavuzluğu
çok iyi yerine getiren bir sanatçıdır denilebilir.
1770’lerde Stanley, gelecek nesilde kör müzisyenlerin yetişmesini
sağlayacak yeni görevler üstlenmeye başlamıştır. Bu göreve ilk olarak
yerleşim yerinin yakınlarındaki okullarda başlamış ve daha sonra
hayırseverlik için kurulan hastanelerde bu görev için seçilmiştir. Seçildiği
pozisyonda görme engeli olan birçok gence eğitim vererek görevini
sürdürdüğü bilinmektedir. Bu görevlerin başında müzik eğitimi öncelikli
gelip bunun dışında şarkıcı Mercy Draper ile iş birliği yaparak çocuklara
eğlenceli vakitler sunuyorlardı. Niclos ve Wray (1935)’in bahsettiği gibi
Stanley, bu yardımseverlik kurumlarındaki müzik eğitimi derslerinin
yanında müzik ile alakalı çok daha farklı işlerin de uzmanlığını yaptığı
görülmektedir. Burada dikkat çeken özellik bu bestecinin organ ve keman
çalmasının yanında çocuk ve yetişkinlere eğitimcilik yapmış olduğu da
aşikardır. Eğitimci bir kişi olmasından dolayı eserlerinin de pedagojik
kurallar çerçevesinde yazdığı düşünülebilir.
Hayatının son yıllarında Stanley, müzik uzmanı olarak William
Boyce nin yerini alarak İngiltere’deki elit tabakalara müzik yapma görevini
almıştır. Bu sıfatla, ondan önce Handel ve Boyce gibi, yeni yıl kutlamaları
ve doğum günleri için besteler yapmaya başlamıştır. Bu bestelerden 1779
ve 1786 yılları arasında yazmış olduğu sadece 15 eseri bilinmektedir.
Diğerleri ise basımının için maalesef hayatta kalmayı başaramayıp
günümüze ulaşamamıştır. Malcomboyd ve Wiiliams (2001:2) Stanley’in
eserlerinin çoğunun kaybolduğundan bahsetmektedir. İlk eserlerinin
dışında her dönem eserlerinin de çoğunun kaybolduğunu özellikle
Oroonoko ve The TearsandTriumphs of Prnassus gibi önemli bestelerin
günümüze ulaşmadığını söylemektedirler.
Bu kayıp eserlerin aksine şanstır ki Stanley’in önemle ürettiği
besteler hayatta kalabilmeyi başarmıştır. Bu eserleri arasında The
Shepherd’sWedding ve pastoral Arcadia çalışmaları, bazı düzenli odeler
ve birkaç marşları gelmektedir. Fakat onun günümüze ulaşan asıl eserleri
yetkililer tarafından basılmış sürümleri ile gösterilmiştir. RISM listesi
(S4635 – 4691) Stanley’in eserlerini 60 başlık olarak içermektedir. Burada
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keman ve basso continuo, flüt için solo iki albüm, 6 konçerto grosso, org
ve harpsichors için çeşitli koleksiyonlar olduğu gibi bunun yanında 3 set
cantatlar da içermektedir. Buna ilaveten onun 3 kutsal kitap
oratoryolarından Jepthaizimri ve The fall of Egypt bulunmaktadır. Onun
bu eserleri hem müzik stili hem de seçtiği konular açısından Handel
geleneğini
sürmüştür
denilebilir.
http://www.rism.info/en/publications.html
Stanley’in oda müziği için bestelemiş olduğu eserler, amatör müzik
yapan kişilere çalma olanağı verecek tada ve teknik olarak kolaylığa
sahiptir denilebilir. Bunun yanında onun ileri çalış tekniği gerektiren
konçertoları da mevcuttur ve tamamen Handel eserlerinin içerisinde olan
teknik zorluklar içerir. Yaşamının son zamanlarında yazmış olduğu klavye
konçertoları, onun müzikal gelişimlerinin en zirvesini gösteren eserleridir.
Özellikle piyano, hapsichord ve org için notaya almış olduğu eserler
zirvede kalmıştır ve günümüze ulaşmıştır.
Onun müzik kalitesi açısından Stanley, döneminin bestecileri
arasında yetenekli ve eser üretimine sahip bir besteci olarak sayılmaktadır.
Onun eserleri oldukça zarif ve yaratıcıdır. Eserleri, 18. Yüzyıl İngiltere
müziğinin farklı, tatlılığı ve zarafetinin bir örneğidir denilebilir.
İngiltere Barok dönemin en büyük bestecilerinden biri olan John
Stanley 19 Mayıs 1786 ölmüştür. Yaşamı boyunca Stanley’in popülerliği
ve büyük mesleki başarısı göz önüne alındığında, onun ölümünden hemen
sonra unutulması şaşırtıcıdır. O da tarihteki diğer sanatçı ve besteciler ile
aynı kaderi yaşamıştır. Bunun bir nedeni Johann Sebastian Bach gibi
döneminde besteciliğinden çok performansçı olarak bilinmesinden
kaynaklandığı düşünülebilir. Döneminde bahsedilen kaynaklara
bakıldığında da genellikle besteciliğinden değil performansından
bahsetmektedir. Stanley, öldüğü zaman Handel’in statüsüne yakın başarıya
yaklaşmış bir bestecidir. Bu nedenle Stanley, incelenmeye değer bir
besteci, eserleri tanınacak kadar ünü yayılmış bir sanatçı olduğu
söylenebilir.
Stanley’in Eserleri
John Stanley, neredeyse her türde eser vermiş bir bestecidir.
Eserinin birçoğu döneminde sevilmiş, kiliselerde ve halk konserlerinde
seslendirilmiştir. Ancak birçok eseri de notaya alınamadığından veya
basımı yapılamadığından dolayı yok olmuştur. Günümüze ulaşan, çeşitlik
ülkelerdeki kütüphanelerde ve arşivlerde bulunan eserleri kronolojik
sırasıyla verilerek aşağıdaki gibidir:
•1940 yılında basımı yapılmış olan op.1 Flüt için sekiz solosu
•1742 yılında basımı yapılmış olan op. 2 yaylı sazlar için altı
konçertosu
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•1742 yılında basımı yapılmış olan op. 3 altı kantatı
•1745 yılında basımı yapılmış olan op. 4 flüt için altı solosu
•1748 yılında basımı yapılmış olan op. 5 organ için on voluntary
•1752 yılında basımı yapılmış olan op. 6 organ için on voluntary
•1754 yılında basımı yapılmış olan op. 7 organ için on voluntary
•1751 yılında basımı yapılmış olan op. 8 altı kantatı
•1751 yılında basımı yapılmış olan op. 9 üç kantatı
•1757 yılında basımı yapılmış olan Jephthah adlı oratoryosu
•1775 yılında basımı yapılmış olan op. 10 organ veya harpsichord
solo için altı konçerto
•1760 yılında basımı yapılmış olan Zimiri adlı oratoryosu
•1762 yılında basımı yapılmış olan Arcadia adlı pastoral oratoryosu
•1774 yılında basımı yapılmış olan The Fall of Egypt adlı oratoryosu
Yukarıda yer alan eserler Stanley’in döneminde basılmış ve birçok
meslektaşı tarafından seslendirildiği bilinmektedir. Bu eserler arasında bu
çalışmanın konusu olan voluntary eserleri ele alınmış ve eserlerin analizleri
yapılarak piyano eğitiminde öğrenciye kazandırılması gereken davranışlar
belirlenerek incelenmiştir.
Bu çalışma, Stanley’in Op.7 – 6 ve 5 olarak basılan 30 adet organ
voluntary eserlerinin incelenmesi ve piyano eğitimine kullanılabilirliği
üzerine hazırlanmıştır. Voluntary eserleri kilise organistleri tarafından
kullanmış oldukları repertuarlar arasında sıklıkla geçmektedir. Çünkü
kilise müziğinde voluntary eserlerinin temel işlevi 18. yüzyıldan
günümüze kadar neredeyse hiç değişmemiştir. Çoğu Hristiyan kiliseleri
hizmetleri sırasında sık sık yapılan kısa müzik aralarında ve prelüdlerin
başında bu eserlerden faydalanmaktadır. Stanley’in bu eserleri 18.
yüzyılda kullanıldığı kadar günümüzde de aynı işlevleriyle kullanılmakta
olduğu bilinmektedir. Bu eserler kısa ve çok güçlü bir melodik yapıya
sahiptir. Bu kadar güçlü melodik yapılarına rağmen, bazıları teknik açıdan
amatör müzisyenler tarafından çalınabilecek yapıdadır. (Body, 1974) Bu
yapısıyla her düzeydeki çalıcı bu eserleri kolaylıkla seslendirebilmekte
olduğu düşünülmektedir. Bu eserlerin asıl günümüze ulaşma
nedenlerinden biri de organ parçaları arasında kilise müziğinin o
muhafazakâr yapısını koruması nedeniyle kısmen repertuarlarda
kalabilmeyi başarması olmuştur. On dokuzuncu yüzyılların başlarında,
Stanley’in voluntary eserleri harici diğer eserleri form ve kontrpuan üslubu
açısından güncel olarak kabul edilerek beğeniyle dinlenmiştir. Ancak
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Stanley, ne Bach’ın kanonik statüsüne ne de Handel’in kültürel statüsüne
sahip olamamıştır. (Prescot, 2011)
Stanley’in voluntary eserleri, diğer eserlerinin aksine kayıtlarına
ulaşılabilir ve şanslı bir şekilde günümüzde dinlenilebilir durumdadır.
Bunun yanında özellikle opus 6 ve opus 7 albümlerinde olan eserleri,
orijinalinde organ için tasarlanmış hali bulunmayıp günümüz piyano forte
ile çalınmış kayıtları mevcuttur. Voluntary eserleri, böylelikle Stanley’in
diğer müzik çalışmalarına da yol göstermiş ve o eserlerin önemini artırıcı
bir etken olmuştur. Yazılan müziklerinin çalınması ve günümüze ulaşması
sadece Stanley’e özgü bir uygulama değildir. Hatta döneminin bestecileri
olan Bach ve Haendel’ e göre bestelerinin ve kayıtlarının bugüne
ulaşılması açısından çok şanssız bir besteci olarak değerlendirilebilir.
2.5 Voluntary
Stanley ve onun çağdaşları, genellikle on veya yirmi sayılarla
voluntary koleksiyonları yazıp yayınlamaya başlayan ilk jenerasyondur.
Voluntary, eski çağlardan beri gelmiş doğaçlamalara verilen bir isimken,
İngiltere müziğinde 17. ve 18. yüzyılları arasında bir form ismi olarak
anılmaya başlandığı bilinmektedir.
Voluntary formunun tanımına birçok kaynakta rastlamak
mümkündür. Say (2002:571) ‘a göre voluntary şu şekilde tanımlanmıştır.
“İngiltere’de orta çağdan beri uygulaması yapılan çalgı doğaçlaması. 16.
Yüzyıldan başlayarak doğaçlama olmaktan çıkmış, tasarımlanmış,
yazılmış ve basılmış olan dinsel bir org müziğine dönüşmüştür.” Voluntary
eserleri, Wikipedia sözlüğünde ise şöyle tanımlanmaktadır: “voluntary,
kiliselerdeki uygulamaların bir kısmı için hizmet eden genellikle organ için
küçük formda yazılan eserdir.” Bu tanımlara bakıldığında bu formun
İngiltere bestecileri tarafından üretildiği ve organ için yazılmış olduğu
söylenebilir.
Stanley, voluntary eserlerini kendisinden önceki bestecilerin
bestelediği voluntary eserlerinden etkilenerek bestelediği bilinmektedir.
1720 ve 1760 yılları arasında voluntary, Stanley’in öğretmenleri olan
Reading ve Greene bestecileri tarafından bestelenmiştir. Bu eserlerin çoğu
yazıldığı tarihlerde basılmıştır ancak el yazması şeklinde bu basımlar
gerçekleşmektedir. Reading tarafından yazılan iki voluntary, ölümünden
hemen sonra basılmış ancak onun voluntary eserleri toplu halde
Manchester halk kütüphanesi ve Dulwich Kolej Kütüphanelerinde el
yazmaları olarak bulunmaktadır. Buna benzer şekilde Greene tarafından
bestelenen voluntary eserlerinin çoğu ölümünden sonra basıma girmiştir.
(Johnstone: 1967) Burada dikkat çeken özellik bu iki besteci voluntary
eserlerini yazarken Stanley onların öğrencisi konumundadır. Bu durumda
Stanley, voluntary eserlerini yazarken bu iki bestecinin etkisinde kaldığı
söylenebilir. Özellikle Greene, Stanley’in voluntary eserlerini baskın
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şekilde görünen iki bölümlü voluntary eserleri ve yavaş hızlı bölümleriyle
dikkat çeken özellikte eserleri yazmıştır. Stanley, bu besteleme örneğini
Greene’den etkilenmiştir denilebilir.
Bu iki öğretmeninin dışında Stanley’in besteci kişiliğini etkileyen
ve yön veren birçok organist ve voluntary yazan besteciler mevcuttur.
Ancak Stanley’in besteleme yönünün tam olarak kimden örnek aldığı ve
eserlerinin kimlik kazanmasını sağlayan ve etkileyen besteciler
bilinmemektedir. Dahası onun stili üzerinde ana etkilerinden biri
meslektaşlarından duymuş olduğu doğaçlamalardır denilebilir.
Philip Hart’ın lesson ve füg koleksiyonları, ilk kontrpuan stiline
dayanan voluntary eserleri, John Barrett’in iki voluntary eseri, William
Croft’un yazmış olduğu voluntary koleksiyonları, John Robinson’un organ
voluntary eserleri, William Hine’nin yüksek melodi ve kusursuz
kontrpuanla yazmış olduğu bir voluntary eseri ve Thomas Roseingrave’nin
Füg ve voluntary koleksiyonları Stanley’i etkileyen etmenler arasındadır.
(Williams:1979).
Önceki jenerasyonlarından etkilenen Stanley, çağdaşlarının yazmış
olduğu eserlerden de dolayısıyla etkilenmeyi sürdürmüştür. Çağının
bestecileri gerek el yazması notalarıyla gerekse vermiş oldukları
konserlerden duyduklarıyla etkilenerek eserlerinde bu etkileri göstermiştir.
John James, John Travers, Ptere Prelleur, William Boyce, Starling
Goodwin ve James Nares gibi besteci ve organistler Stanley’in çağdaşları
arasındadır. Bu besteciler çeşitli sayıda organ için geliştirilmiş kontrpuan,
melodik zenginlik ve form kalıplarıyla voluntary yazmışlar, bunları notaya
alarak günümüze ulaşmasını sağlamışlardır.
Stanley bu bestecilerden etkilenerek kendi voluntary eserlerini
oluşturmaya başlamış ve 3 koleksiyon voluntary yayınlamıştır.
Stanley’den sonraki bestecilerde voluntary eserlerini yazarken Stanley’den
epeyce etkilendikleri bilinmektedir. James Worgan, William Walond, John
Bennett, Henry Heron, JonathanBattishill ve John Keeble, Stanley’in
voluntary eserlerinden etkilenerek aynı stilde bestelemeye çalışan
besteciler arasındadır. Bu bestecilerin yanında özellikle Stanley’in
etkisinde kalan ve stil olarak aynı noktada birleşen besteci, Stanley’in
öğrencisi olan John Alcok olmuştur. Alcock, Stanley’in sadece öğrencisi
olmamış, aralarında oldukça sıkı bir bağ oluşmuş ve dost olmuşlardır. Bu
sebeplerden dolayı eserlerinin bestelenme süreçlerini yakından takip etmiş
ve bu stilleri kazanabilmiştir. (Noss: 1958:1)
Stanley’in Voluntary Eserleri
1880 yıllarda Stanley’in eserlerinin birçoğu konser programlarında
yer almaktaydı. 19. yüzyılın tamamı ve 20. yüzyıl başlarında repertuarlarda
açıkça görülen organ voluntary eserleri, Finzi’nin de üzerine çalışmış
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olduğu makaleler ile voluntary eserlerinin önemini günümüze ulaştırmıştır.
Son zamanlarda ise kilise organistleri ve birçok piyanist ve yazarlar
sayesinde bu eserlerin popülerliğini tekrar kazandırmıştır denilebilir.
Stanley, voluntary eserleri çağdaşlarından olan diğer İngiliz
bestecileri gibi pedalsız organ için bestelenmiştir ve onların çoğu iki
bölümlü olarak planlanmıştır. Bu bölümlerin ilk bölümü tamamen organ
için açılış müziği şeklinde diğer bölümü ise ya solo şeklinde veya füg
formunda bestelenmiştir. Bunların hepsi basımda 30 çalışma olarak
görülmektedir ve bunlar ilk olarak John Johnson tarafından 10lu setler
olarak bastırılmıştır. Op.5 1748 yılında op.6 1752 yılında ve op.7 ise 1754
yılında basıma girmiştir. Daha sonra başka besteciler de bu voluntary
eserlerini basıma vermiş, kendileri tarafından uyarlama yapmışlardır.
(Noss, 1958)
Stanley’in voluntary eserler, ayinle ilgili fonksiyonları yerine
getirmek için yazılmıştır. 18. Yüzyılda, bu tür çalışmalar kilise hizmetleri
sırasında 3 durum üzerine rol oynamıştır. Başlangıçta, ilk ders ve ilahiler
arasında ve bitiminde voluntary eserleri çalınmıştır. Ortada çalınan
voluntary eserleri, yavaş doğaçlama şeklinde yapılan hareketlerdir.
(Prescott, 2011) Yani diğer bölümlere açılış konumundadır. Bu açılış bize
Johan Sebastian Bach’ın Prelüdlerini hatırlatmaktadır. Ancak başlangıç ve
bitişte çalınan voluntary eserlerinin birinci ve ikinci bölümlerinden
oluşmaktadır. Stanley’in op.5 1-7, op.6 1-6 ve op.7 1-7 voluntary eserleri,
sadece organla çalınacağı gibi solo hareketlerinde oluşturduğu
biçimdeyken, diğer kalanları ise slow giriş ve füg olarak yazıldığı
görülmektedir.
Stanley’in voluntary eserleri bunun yanında üç bölümlü iki eser ve
4 bölümlü 3 eser içermektedir. 3 bölümlü voluntary eserlerine örnek olarak
op.5 no.8 Allegro bölümle açılış yaparak bir kısa adagio bölümü gelir ve
füg formunda yazılmış son bölümüyle son bulmaktadır. 4 bölümlü eserler
ise konçerto formu yapısına uygundur. Op.5 no.1 op. 6 ve op.7 no.8
voluntary eserleri slow giriş ardından hızlı bir bölüm gelir. Bu hızlı
bölümden sonra kısa bir Adagio bölümü gelerek allegro ile kapanışı yapar.
Voluntary eserler harpsicord veya organ için basılmış olmalarına
rağmen, notaların hem aslında hem de basılmış olan türlerinde açıkça
belirtilen şey sadece organ için bestelenmiş olduğudur.
Barry Cooper (1975)’e göre, Stanley’in voluntary eserleri tam
anlamıyla sınırlanmış stil içerisinde önemli farklılıklar göstermektedir ve
bu farklılıklar yavaş bölümlerde bile görülebilir. Performans olarak
değerlendirildiğinde çoğu voluntary eserleri final bölümünden sonra
kadans gerektirebilir. Ancak yapılmış olan kayıtlarda bu kadanslar
bulunmamaktadır. Dolayısıyla kadans olayı isteğe bırakılmıştır denilebilir.
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Stanley’in voluntary eserleri, 19. Yüzyılın başlarında ve 18 yüzyılın
başından sonuna geniş çapta popüler olduğu görülmektedir. Bu dönem
sırasında 3 farklı edisyonun basılmış olduğu görülmektedir. Bunlar: C. Ve
S. Thompson’nun yapmış olduğu basım, Harrison ve Co. Nun yapmış
olduğu basım ve son olarak Whitaker ve Button tarafından yapılmış olan
edisyonlardır.
Zamanının diğer bestecileri ile kıyaslandığında Stanley, çok sayıda
voluntary bestelemiş ve bu eserlerin çoğu günümüze kadar gelebilmeyi
başarmıştır. Diğer yazmış olduğu müzikler ise bu eserlerinin gölgesinde
kalmıştır. Buradan anlaşılan olgu, Stanley’in en önemli eserlerinin
voluntary formunda yazmış olduğu eserler olarak görülmektedir. Örnek
verilmek gerekirse re minör tonunda yazmış olduğu voluntary eserleri
oldukça muntazam bir yapıya sahip olup İtalyan modeli üç bölümlü
konçertoların etkili karakteristik biçimine benzediği görülmektedir. Bu
durumda, Stanley’in yaratıcı oluşumundaki etkiler de sadece diğer
bestecilerin yazmış olduğu voluntary türlerinden spesifik alıntılarla değil,
bundan ziyade çağdaşlarının müzik kültürlerinden de oldukça
etkilenmiştir. (Prescott, 2011).
Stanley’in voluntary eserleri, Fransa’nın ölçüsü olmayan prelüdleri
ve diğer doğaçlama formlarına benzer bir şekilde doğaçlama ve cümlelerin
birleşimi arasında bir oluşumu göstermektedir. Charles Burney, bu
voluntary eserlerinin ve doğaçlamaların arasındaki bağı fark etmiş ve
doğrulamıştır. (Burney, 1784 Akt. Prescott:2011).
Kör müzisyenlerin organ çalma kariyerlerinde, doğaçlama
yapmanın önemli olduğu görülmektedir. Malcolm Body, Stanley’in
voluntary eserleri ve körlüğü ile doğaçlama yapma arasında bir ilişkinin
olduğundan bahsetmektedir. Body (1974)’e göre, Stanley’in eserlerini
notaya bakarak çalamayacak durumda olanlar için, kompozisyon ve
doğaçlama süreçlerinin iyi bilinmesi, durumu kurtarıcı faktör olabildiğini
vurgulamıştır. Çünkü Stanley’in eserlerinin bu ikiliyi çok iyi şekilde temsil
ettiğini göstermeye çalışmıştır.
Stanley’in tuşlu çalgılar tekniği incelemelerine gelince, bu konu
hakkında diğer araştırmalara göz gezdirmek gerekmektedir. Johnstone
(1967), Stanley’in öğretmeni olan Greene ve onun çağdaşlarından biri olan
besteci Benett hakkında yapmış olduğu bir araştırmada onların voluntary
eserlerinin çok büyük yapıda olduğunu ve parlak bir çalış tekniği
gerektirdiğini söylemiştir. Bu bağlamda Stanley’in de onlardan etkilendiği
düşünüldüğünde onun voluntary eserlerinin de büyük yapıda ve parlak
çalış teknikleri içerdiği söylenebilir.
Stanley’in voluntary eserlerinin ayrı bölümleri, müzikal karakter ve
etkileriyle birçok türde yer almaktadır. İlk olarak Greene tarafından
geliştirilmiş olan iki bölümlü voluntary eserleri yavaş ve hızlı olarak iki
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bölümden oluşmaktadır. İlk giriş olarak belirtilen yavaş bölümleri çok
fazla kalıplaşmış olup böylelikle ezberleme ve doğaçlamanın kolay
yapılacağı bölümler olarak değerlendirilmektedir. Böylesi bölümlerin
çoğu, form yapısında taklit ve tekrarlama görülmektedir. Bu bölümlerde
anlatılar 3 parti ile anlatılmaktadır. Stanley gibi diğer continuo çalıcıları iki
partiyi sağ ele verip ezgilerin birbirini tekrarlaması isterken, sol ele ise
sürekli bas ile desteklerler. Sağ elde bulunan tekrarların motif materyalleri
genellikle sade ve ritim örneklerini güçlendirmede dört veya 5 nota
kullanarak motiflerini oluşturmuştur. Stanley ’in çok kullanmış olduğu
tonu çözmeden önce tempoyu azaltarak aralar vermesidir. Bu aralar ona
doğaçlama için zaman kazandırmakta ve sağ elde salt parmak tekniğini
geliştirecek şekilde sekvesler ile tekrarlar yaparak yeni cümlelere
geçmektedir. Bu nedenle Stanley’in eserlerinde birçok teknik ve müzikal
özellikler mevcuttur denilebilir.
Stanley’in bütün eserleri incelendiğinde tekrarlanan melodileri ve
kontrpuan dokusunu kusursuzca kullandığı görülmektedir. 18. Yüzyıl
müzisyenleri gibi Stanley de eserlerinde kanon oluşumunu yerleştirmiş ve
döneminin özelliklerini eserlerinde barındırmayı başarmıştır.
Stanley’in yazmış olduğu voluntary eserlerinin en son basımı, 2007
yılında editörlüğünü yapmış olan Pierre Gouin tarafından yapılmıştır. Bu
kitaplar incelendiğinde voluntary eserleri hakkında genel bilgiler opus
sayılarına göre tablolar halinde gösterilmiştir.
Tablo 1. Harpsichord veya Organ İçin Yazılmış 10 Voluntary,
Op. 5 – Londra, 1748
Eserin İsmi
Voluntary I

Do Majör

Bölüm
Sayısı
4

Voluntary II
Voluntary III
Voluntary IV
Voluntary V
Voluntary VI
Voluntary VII
Voluntary VIII

Re Minör
Sol Majör
Mi Minör
Re Majör
Re Minör
Sol Minör
Re Minör

2
2
2
2
2
2
3

Voluntary IX
Voluntary X

Sol Minör
La Minör

2
2

Tonalite

Bölüm İsimleri
Adagio, Andante, Slow,
Allegro
Slow, Allegro
Adagio, Allegro
Adagio, Allegro
Slow, Allegro
Adagio, Allegro
Adagio, Allegro
Allegro, Andante,
Allgro
Largo, Allegro
Adagio, Allegro

Tablo 1 incelendiğinde Stanley, op.5 kitabındaki yazmış olduğu 10
voluntary eserlerinin 7 eserini minör, 3 eserini ise majör tonda
bestelemiştir. Genellikle voluntary eserlerini iki bölümden oluşturan
Stanley, bir adet üç, bir adet de dört bölümlü olarak bestelemiştir.
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Voluntary eserlerinin bölümlerine hız isimleri veren Stanley, 6 adet
Adagio, 2 adet Andante, 3 adet Slow, 1 adet Largo ve 9 adet Allegro isimli
bölümler oluşturduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2. Harpsichord veya Organ İçin Yazılmış 10 Voluntary,
Op. 6 – Londra, 1752
Eserin İsmi
Voluntary I
Voluntary II
Voluntary III

Re minör
La Minör
Sol Minör

Bölüm
Sayısı
2
2
2

Voluntary IV
Voluntary V

Fa Majör
Re Minör

2
3

Voluntary VI

Re Majör

4

Voluntary VII
Voluntary VIII
Voluntary IX
Voluntary X

Sol Majör
La Minör
Mi Minör
Sol Minör

2
2
2
2

Tonalite

Bölüm İsimleri
Siciliano, Andante
Andante, Allegro
Adagio, Allegro
Moderato
Adagio, Andante,
Adagio, Andante,
Moderato
Adagio, Andate,
Adagio, Allegro
Prelude & Fuga
Prelude & Fuga
Prelude & Fuga
Prelude & Fuga

Tablo 2 incelendiğinde Stanley, op.6 kitabında yazmış olduğu 10
voluntary eserlerinin 7 eserini minör, 3 eserini ise majör tonda
bestelemiştir. Genellikle voluntary eserlerini iki bölümden oluşturan
Stanley, bu kitabında bir adet üç, bir adet de dört bölümlü olarak
bestelemiştir. Voluntary eserlerinin bölümlerine hız isimleri veren Stanley,
bu kitabında 4 adet prelüde & fuga isimli 4 adet voluntary bestelemiş, diğer
eserleri 1 adet Siciliano, 5 adet Andante, 1 adet Allegro Moderato, 3 adet
Allegro, 1 adet moderato ve 5 adet Adagio isimli bölümler oluşturduğu
tespit edilmiştir.
Tablo 3. Harpsichord veya Organ İçin Yazılmış 10 Voluntary,
Op. 7 – Londra, 1754
Eserin İsmi
Voluntary I
Voluntary II
Voluntary III
Voluntary IV
Voluntary V
Voluntary VI
Voluntary VII
Voluntary VIII
Voluntary IX
Voluntary X

Bölüm
Sayısı
2
2
2
2
2
2

Tonalite
La Majör
Do Majör
Re Minör
Re Minör
Re Majör
Fa Majör
Mi Minör
La Minör
Sol Majör
Fa Majör

3
2
2
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Bölüm İsimleri
Adagio, Allegro
Adagio, Allegro
Adagio, Allegro
Adagio, Andante
Adagio, Vivace
Andante, Vivace
Adagio, Allegro
Andante, Allegro, Fugue
Largo, Vivace
Largo, Vivace

Tablo 3 incelendiğinde Stanley, op.7 kitabında yazmış olduğu 10
voluntary eserlerinin 4 eserini minör, 6 eserini ise majör tonda
bestelemiştir. Genellikle voluntary eserlerini iki bölümden oluşturan
Stanley, bu kitabında bir adet de üç bölümlü olarak bestelemiştir.
Voluntary eserlerinin bölümlerine hız isimleri veren Stanley, bu kitabında
6 adet Adagio, 5 adet Allegro, 2 adet Andante, 2 adet Vivace, 2 adet Largo
ve 1 adet de Fugue isimli bölümler oluşturduğu tespit edilmiştir.
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PİYANO RUBRİĞİNİN ÖĞRENCİ ÇALIŞMA DİSİPLİNİNE
VE SINAV PERFORMANSINA ETKİSİ *
The Effect of Piano Rubric on Student Discipline and Exam Performance
Tuğçe KAYNAK AKÇAOĞLU
1.Giriş
1.1.Performans
Performans sözcüğü, esas olarak “perform” sözcüğünden türetilmedir.
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kelime, Fransızcadan dilimize geçmiştir.
Türkçedeki anlamı “başarım” olarak ifade edilmektedir. Genel sözlük
anlamıyla perform “yapmak, yerine getirmek ”tir (TDK,1971). Bu
anlamıyla performans, yapılan, ortaya konulan, gösterileni, yürütülen ya
da yerine getirilen bir işi anlatmakta; “bir düşünüyü, bir tasarıyı ya da bir
kuramı gerçekleştirme işi” demek olan uygulamayı, kısacası “icraat ve
tatbikatı” vurgulamaktadır (Özön,1971; Püsküllüoğlu,1971; Akt. Kaynak,
2011).
Performans genel anlamda belirli bir amaca yönelik olarak yapılan
planlar doğrultusunda ulaşılan noktayı, bir başka deyişle elde edilenleri
kalite ve kantite yönleri ile belirleyen bir kavramdır (Songur, 1995).
Genel anlamda performans değerlendirmesi, çalışanın yeteneklerini,
potansiyelini, iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzer niteliklerini
diğerleriyle karşılaştırarak yapılan sistematik bir ölçmedir (Yücel, 1999;
Akt. Şentürk,2018).
1.2. Performans Değerlendirilmesinde Uyulması Gereken Temel
İlkeler
Değerlendirme aşamasında yorum farklılıklarından doğabilecek
çelişkileri önlemek için performanslarının belirlenmesinde kullanılacak
ölçütlerin öğrenciler tarafından açık olarak anlaşılması gereklidir.
Brualdi’nin (1998) Airasian’dan (1991) aktardığına göre ölçütlerin
geliştirilmesindeki öneriler söyle sıralanabilir:


Değerlendirilecek tüm görev veya performansların tanımlanarak,
öğretmen tarafından gerçekleşme süreci önceden tasarlanmalı.

Makale 2011 yılında, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Anabilim dalı
programında hazırlanan “Piyano Eğitimi Yarıyıl Sonu Sınavlarında Öğrenci
Performansının Rubrik ile Ölçülmesi” isimli doktora tezinden türetilmiştir.
† (Dr.Öğr.Üyesi); Tuğçe Kaynak Akçaoğlu , Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye.
E-mail: tugcekaynak79@gmail.com
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Ürün veya performansın önemli noktalarının listesi oluşturulmalı.
Ölçüt sayısı tüm öğrencilerin performanslarının gözlenebilmesi
için belirli bir sayının altında tutulmalı.
Performans ölçütleri, gözlenebilir öğrenci davranışları ve ürün
özellikleri olarak ifade edilmeli.
Ölçütlerin anlaşılmasını zorlaştıracak kelimelerden kaçınılmalı.

Öğrencinin bilgisinin derinliğini ve becerilerinin düzeyini belirlemeye
dayalı performans tabanlı değerlendirmeye ilişkin genel özellikler
şunlardır (Aschbacher, 1991):







Öğrenciler değerlendirme için amaçların ve ölçütlerin belirlenmesi
sürecine katılırlar.
Öğrenciler üst düzey düşünme ve problem çözme becerisi
gerektiren bir ürün ortaya koymalı ya da proje gerçekleştirmelidir.
Değerlendirme konuları anlamlı, zorlayıcı ve eğitsel etkinlikler
olarak çekici olmalıdır.
Konular gerçek dünya ile ilişkili ya da yakın benzetimlerle
kurgulanmalıdır.
Sürecin yanında çaba gösterilen davranışların değerlendirilmesi de
ürün kadar önemlidir.
Performans için ölçütler ve standartlar genel ve açıktır.

1.3. Müzikal Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Müziksel performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, ölçmeyi yapan
kişiye göre oldukça değişiklik gösterebilen bir aşamadır. Müzik eğitiminde
performans değerlendirme, öğrencinin çalgı çalmadaki başarısını, okuldaki
tutum ve davranışlarını değerlendiren planlı bir araç olarak tanımlanabilir.
Performans ölçme araçlarında kullanılan derecelendirme ölçekleri
yaygın olarak müziksel performansın ölçümünde de kullanılır. Tüm
performans tanımlamalarında olduğu gibi, müziksel performansta da
derecelendirme ölçeği, performans ölçütlerine dayanmaktadır. Performans
ölçütleri, öğrencinin performansı kuralla uygun şekilde yerine getirmesini
veya bir ürün üretmesini gerektiren davranışlardır. Bu davranışların
ölçülmesinde öncelikle hedeflerin davranışlarının çıkarılması, daha sonra
bu davranışlara uygun araçlar kullanılarak davranışların gözlemlenmesi ve
puanlanması gerekir.
Piyano
öğrencinin
gereklidir.
anlatılmalı
2011).

sınıfı öğrencilerini değerlendirmeden önce, dönem boyunca
öğretmen tarafından doğru hedeflere yönlendirilmesi
Öğrenciye hangi kriterlerde değerlendirileceği derslerde
ve bu konular üzerinde öğrenci çalıştırılmalıdır. (Kaynak,
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1.4.Rubrik
Rubrik, belli bir öğretim süreci sonunda beklenen öğrenci
performansının farklı boyut ve düzeylere bölünerek değerlendirilmesidir.
Herhangi bir performansı değerlendirmek için oluşturulan ölçme aracına
uluslararası literatürde “Rubric” denilmektedir. Bu araç ülkemizde
“Puanlama Yönergesi”, “Dereceli Puanlama Anahtarı”, “Değerlendirmeye
Esas Ölçütler”, “Değerlendirme Ölçeği”, “Değerlendirme Formu” ya da
“Derecelendirme Ölçeği” olarak adlandırılmaktadır. “Rubrik”’i,
uluslararası literatürle bütünlük sağlamak ve performansın ölçülmesinde
kullanılan diğer araçlarla kavram kargaşası yaratmamak için rubrik olarak
adlandırmak tercih edilmiştir (Barutçugil, 2002).
Rubrik, performans düzeylerinin çok çabuk ve net değerlendirilmesini
sağladığından, hem öğretmenler hem de öğrenciler için değerli bir
uygulamadır ve çok çeşitli aktivitelerin değerlendirilmesinde kullanılan bir
araçtır.
Kulanım amacına göre öğretimden önce, öğretim sırasında ya da
öğretimden sonra uygulaması yapılabilmektedir. Yapılış amaçlarına göre
çeşitli düzenleme şekilleri olabilmektedir. Ama genel olarak rubrik
çalışması sırasında, değerlendirilen işteki kriterler listelenmekte ve bu
kriterlerin niteliği en iyiden kötüye doğru derecelendirilmektedir
(Goodrich 1997, Popham 1997).
Değerlendirmeye ilişkin bu yeni yaklaşım geleneksel değerlendirme
tekniklerinin yalnız sayısal bir veri olarak öğrenci başarısını ölçen ve
değerlendiren yapısına karşı öğrencilerin üst düzey bilişsel ve devinişsel
becerileri yanında performanslarını da değerlendirmek için ödev ve
projeleri en uygun değerlendirme araçları olarak görmektedir. Ancak
önemli yararlarına karşın bu araçların objektif olarak değerlendirilebilmesi
oldukça
güçtür.
Değerlendirmenin
objektif
olarak
gerçekleştirilebilmesinde kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri ya da
dereceleme ölçeklerinin bir alt türü olan puanlama yönergeleri
kullanılabilir (Kan, 2006).
Öğrencilerin çalışmalarını puanlamada kullanılabilecek bir
değerlendirme aracı olması yanında puanlama yönergesinin asıl işlevi,
öğrenci akademik başarısını öğrenme ve öğretim üzerine odaklanarak
geliştirmesidir (Andrade, 2005). Öğrencilere tanımlayıcı geribildirim
verilmesinde, objektif olarak istenen sonuçların tanımlanmasında,
öğrencilerin
bireysel
değerlendirme
yeteneklerini
sürekli
geliştirmelerinde, planlı olarak öğretime odaklanmada ve öğrencilerin
düşünsel olarak çalışmalarda daha etkin roller almalarını sağlamada
kullanılan puanlama yönergesi, süreç (Analitik) ve bütüncül (Holistik)
olmak üzere iki şekilde oluşturulmaktadır (Moskal, 2000; Mertler, 2001).
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1.5.Rubriğin Öğrenci Üzerindeki Etkileri
Rubrikte yer alacak değerlendirme ölçütlerinin, uygun durumlarda
öğrencilerin de katılımı ile belirlenerek, öğrenci çalışmaya başlamadan
önce verilmesi yol gösterici olacaktır. Belirlenen bu ölçütlerin öğrenciyle
paylaşılması ise öğrenciden beklenenlerin somut bir biçimde ortaya
konmasını sağlayacaktır. Böylece, değerlendirme süreci ile ilgili,
öğrenciden ne beklendiği ve öğrencinin hangi ölçütlerle değerlendirileceği
hakkında öğrenciler ayrıntılı bilgi sahibi olacak ve kendini sınava daha
sağlam hazırlayacaktır (Picket ve Dodge, 2001).
Performansa dayalı bir puanlama yönergesinde yönergelerin açık ve
net biçimde ifade edilmiş olmasının, öğrencilere sağladığı yararları su
şekilde sıralayabiliriz.
Öğrenciler; ödev ya da özel bir göreve ilişkin nitelikleri anlarlar, bir
ödeve başlamadan önce performans beklentilerinin ne olduğunu bilirler,
beklentiler öğretmenler tarafından ya da sınıf görüşmesi yoluyla
belirlenebilir, bireysel olarak ya da grup değerlendirmesiyle çalışmaları
değerlendirirler, verilen görevler doğrultusunda kendi gelişimlerini
izlerler, puanlama yönergesinde belirtilen standartlar çerçevesinde
kendilerinin ya da akranlarının çalışmalarının düzeyi hakkında objektif bir
görüş geliştirirler, eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler, puanlama
yönergesini çalışmalarında bir denetim aracı olarak kullanırlar.
Puanlama yönergesi kullanımının öğrencilere sağladığı yararların yanı
sıra öğretmenlere sağladığı yararları şu şekilde sıralayabiliriz.








Öğretimi ve değerlendirmeyi birleştirir.
Standartların üst düzey noktaları belirlenir.
Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi ve notlandırılması işlemi
aynı anda yürütülür.
Öğrenme hedeflerinin açık ve net olarak belirlenmesini sağlar.
Öğrencilere hedeflerin doğru bir şekilde aktarılmasına yardım
eder.
Beklentilere uygun çalışma, proje ve etkinlik hazırlanmasına
rehberlik eder.
Geri bildirimlerin belirlenmesinde zaman kazandırır. Daha
bireysel ve ayrıntılı geri bildirim çalışması yapılmasına olanak
sağlar (Whittaker, Salend ve Duhaney, 2001; Akt. Kaynak, 2011).

Rubriğin yukarıda belirtilen öğretmen ve öğrencilere sağladığı
yararları yanında Andrade (2000), puanlama yönergesinin öğretmenler ve
öğrenciler tarafından tercih edilme sebeplerini şöyle sıralamaktadır:


Kullanımının ve açıklanmasının kolay olması.
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Öğretmenlere, beklentilerini açık olarak ifade etme olanağı
sunması.
Öğretimi ve öğrenci becerilerinin gelişimini desteklemesi.
Öğrencilere kendi çalışmalarını ve arkadaşlarının çalışmalarını
değerlendirirken daha doğru ve objektif yargılarda bulunmalarını
sağlaması.
Öğrencilere zayıf oldukları yönlerini geliştirmelerine yardımcı
olacak ve güçlü yönlerini geliştirmelerini sağlayacak geribildirimi
sağlaması.
Öğretmenlerin öğrenci çalışmasını değerlendirirken harcadıkları
süreyi azaltması.
Öğretmenlere heterojen sınıflar düzenleme olanağı tanıması.

2.Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, literatürde “derecelendirme aracı” olarak da geçen piyano
sınavlarında kullanılabilir olan piyano rubriğinin, öğrenci çalışma
disiplinini ve performansını ne doğrultuda etkilediğini ortaya koymayı
hedeflemektedir. Bu amaca yönelik aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.
1) Öğretim elemanlarının piyano rubriğini daha önceden
bilme/tanıma durumları nedir?
2) Öğretim elemanlarına göre piyano rubriğinin öğrencilerin çalışma
disiplinlerine ve sınav performanslarına olan etkileri nasıldır?
3) Öğrencilerin müziksel performansları değerlendirilirken piyano
rubriğini daha önceden bilme/tanıma durumları nedir?
4) Öğrencilere göre piyano rubriğinin kendi çalışma disiplinlerine ve
sınav performanslarına olan etkileri nasıldır?
5) Öğrencilerin 1. yarıyıl sonu sınav puanları ile piyano rubriğine göre
hazırlanmaları sonucunda değerlendirilen 2. yarıyıl sonu sınav
puanları arasında fark var mıdır?
3.Yöntem
Bu bölümde, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları
ve verilerin analizi açıklanmıştır.
3.1.Araştırmanın Modeli
Araştırmada genel olarak ‘Betimsel Yöntem’ izlenmiştir. Konu ile ilgili
gerekli kaynak ve verilerin toplanması için ‘Belgesel Kaynak Tarama
Tekniği’ kullanılmıştır. Araştırma, 2011 yılında doktora tez aşamasında
geliştirilen, geçerliği, güvenirliği ve kullanışlılığı yüksek olan piyano
rubriği kullanılmıştır. Rubriğin, piyano eğitimi yarıyıl sonu sınavlarında
öğrencilerin çalışma disiplinlerine ve performanslarına etkisinin olup
olmadığının araştırılması sebebiyle betimsel nitelikte bir araştırmadır.
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3.2.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Müzik Bilimlerinde piyano dersi alan üçüncü sınıf
öğrencilerinden 37 kişi oluşturmaktadır.
3.3.Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada kullanılan nitel bilgiler belge ve kaynak tarama, nicel
bilgiler ise anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmada 2011 yılında
tarafımca Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi
programında hazırlanan doktora tezinde oluşturulmuş piyano rubriği
kullanılmıştır. Piyano rubriği uygulanmadan önce öğrencilere ölçek
detaylıca anlatılmış ve bir örneği kendilerine verilmiştir. Dönem boyunca
3 piyano öğretim görevlisi, öğrencilerini piyano rubriği ölçütleri
doğrultusunda sınava hazırlamıştır. Öğretim elemanları ile yarı
yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2.
Yarıyıl da piyano dersi alan 37 öğrenciye de anket formu uygulanmıştır.
Hazırlanan anket formu araştırmacı tarafından gerekli açıklamalar
yapıldıktan sonra öğrencilere dağıtılmıştır. Piyano rubriğinin öğrenciler
üzerindeki etkisini ortaya koymak için, standart-alışıla gelmiş 1.yarıyıl
sonu sınav notları ile piyano rubriğine göre hazırlandıkları 2. yarıyıl sonu
sınav notları karşılaştırılmıştır.
3.4.Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmada öğretim elemanlarına uygulanan yarı yapılandırılmış
görüşme formundan elde edilen veriler, içerik analizi yapılarak
kodlanmıştır. Öğrencilere uygulanan anketler sonucunda elde edilen
verilerin frekansı, yüzdesi SPSS (The Statistical Packet fort The Social
Sciences) paket programı yardımı ile hesaplanmıştır. İstatistiksel
anlamlılık için ise araştırmanın içeriği doğrultusunda “0,05 anlamlılık
düzeyi” uygun görülmüştür. 1. Yarıyıl ile 2. Yarıyıl sınav
performanslarının 2’li karşılaştırmasında elde edilen veriler (öğrenci
puanları) SPSS programında analiz edilmiştir.
4.Bulgular
Bu bölümde, araştırma verilerinin yöntem bölümünde belirtilen
tekniklerle çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular, tablolar halinde
düzenlenmiş ve sözel olarak açıklanmış, yorumları yapılmıştır.
4.1. Öğretim Elemanlarının Piyano Rubriğini Daha Önceden
Bilme/Tanıma Durumları
Yapılan görüşmeler neticesinde daha önceden hiçbir öğretim
elemanının böyle bir ölçek uygulamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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4.2. Öğretim Elemanlarına Göre Piyano Rubriğinin Öğrencilerin
Çalışma Disiplinlerine ve Sınav Performanslarına Etkilerine İlişkin
Bulgular
Tablo1. Öğretim Elemanlarının Öğrencilerinde fark ettikleri
Gelişmelere İlişkin Kodlar ve Frekanslar
Kodlar

f

Öğrencinin sınava daha dikkatli ve bilinçli
hazırlanması

3

Kendi eksiğini ölçekten rahatlıkta takip
edebilmesi ve aldığı notun değerini kendi
içinde özümsemesi

3

Öğrencilerin performanslarında bir artış
sağlaması

3

Öğrencilerin sınava daha endişesiz ve kaygı
yaşamadan girmesi

3

Daha bireysel ve ayrıntılı geri bildirim
sağlaması

3

Öğretim elemanları ile yapılan görüşme sonucunda, piyano rubriğinin
öğrencilerin çalışma disiplinlerine ve sınav performanslarına etkisine
ilişkin, sınava daha dikkatli ve bilinçli hazırlanma, eksiğini ölçekten
rahatlıkta takip edebilme, performanslarında bir artış sağlama, sınava daha
endişesiz ve kaygı yaşamadan girme ve bireysel ve ayrıntılı geri bildirim
sağlama kodlamaları ortaya çıkmıştır.
4.3. Öğrencilerin Piyano Rubriğini Daha Önceden Bilme/Tanıma
Durumları
Tablo 2. Öğrencilerin Piyano Rubriğini Tanıma Durumu
Evet

Önceki sınavlarımda böyle
bir ölçek ile karşılaşmadım

(f)
(%)

33
84,2

Hayır
4
5,8

Değerlendirmeye ilişkin bu yeni yaklaşım, geleneksel değerlendirme
tekniklerine karşın öğrencilerin performanslarını değerlendirirken,
bilişsel olarak da donanım kazandırmaktadır. Yukarıdaki tablodan
anlaşılacağı gibi öğrencilerin büyük bir çoğunluğu rubrik ile ilk kez
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karşılaşmıştır.
4.4. Öğrencilere Göre Piyano Rubriğinin Kendi Çalışma
Disiplinlerine ve Sınav Performanslarındaki Etkilerine İlişkin
Bulgular
Tablo 3. Piyano Rubriği Yönergesine Göre 2. Yarıyıl Sınavında
Öğrencilerin Kendilerinde Fark Ettikleri Gelişmeler

Kendi eksikliklerimi bilmeme olanak sağladı.

(f)
(%)
(f)
(%)

Rubrikte yer alan ölçütler doğrultusunda
çalışmalarıma daha çok zaman harcamam
gerektiğinin farkına vararak haftada 1 ile 3 saat
arası çalışıyorum.
Rubrikte yer alan ölçütler doğrultusunda
(f)
çalışmalarıma daha çok zaman harcamam
(%)
gerektiğinin farkına vararak haftada 3 saatten
fazla çalışıyorum
Bu son sınav döneminde rubrik sayesinde
kendi ilerlememi ya da gerilememi çok daha
rahat takip edebildim.

(f)
(%)

(f)
Rubrikte yer alan ölçütler doğrultusunda sınava
daha dikkatli ve bilinçli olarak teknik çalışma (%)
programı hazırladım.

Evet
29
78,4
26
73,8

Hayır
8
21,6
11
26,2

21
54,2

16
45,8

37
100

0
0

37

0

100

0

Piyano rubriği yönergesinde yönergelerin açık ve net biçimde ifade
edilmiş olması ile rubriğin öğrencilere büyük ölçüde fayda sağladığını
yukarıdaki sayısal veriler doğrultusunda söyleyebiliriz. Öğrenciler
rubrikteki bilgileri kullanarak, yapılan çalışmaları daha iyi anlayabilir ve
ne yapmaları gerektiği konusunda daha net karar verebilirler.
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4.5. Öğrencilerin 1. Yarıyıl Sonu Sınav Puanları İle Piyano Rubriğine
Göre Hazırlanmaları Sonucunda Değerlendirilen 2. Yarıyıl Sonu
Sınav Puanları Arasındaki İlişki Durumu

Tablo.4. Öğrencilerinin 1.Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçları ile 2. Yarıyıl Sonu
Sınav Sonuçları Arasındaki Durum
Test
1.yarıyıl sonu
sınav Sonuçları

2.yarıyıl sonu
sınav Sonuçları

N
45

s.s.
15,40

Z

8,540

2,807
45

29,50

p

0,005

5,542

Yapılan test sonucu p değeri 0,05' den küçük bulunmuştur. Buna göre
1. Yarıyıl sonu piyano sınavında öğrenci puanlarını (
) ve piyano
rubriğine göre hazırlanmış oldukları 2. Yarıyıl sonu sınavlarının puanları (
) arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sayısal verilere
göre piyano rubriğinin, öğrencilerin performanslarını olumlu ölçüde
etkilediği, aldıkları puanların artış göstermiş olduğu ve öğrencilerin bilinçli
ve daha akademik biçimde kendilerini sınava hazırladıkları sonuçlarını
çıkartabiliriz.
5.Sonuç
Piyano rubriğinin öğrenci çalışma disiplinine ve performansına
etkisinin araştırılması neticesinde;




Öğretim elemanları ile yapılan görüşmelerde, daha önceden ders
anlatımlarında sınav ölçütlerini detaylıca anlatan bir piyano
rubriğini öğrencileriyle hiç paylaşmamış oldukları,
piyano rubriğini öğrencilere tanıttıktan sonra öğrencilerinin sınava
daha dikkatli ve bilinçli hazırlandığı, eksiğini ölçekten rahatlıkta
takip edebildiği, performanslarında olumlu bir artış sağladığı,
sınava daha kaygısız girdiği ve kendilerine bireysel ve ayrıntılı
geri bildirim sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Öğrenciler üzerinde yapılan anketlerin değerlendirmesi neticesinde;
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büyük bir çoğunluğunun rubrik ile ilk kez karşılaştığı,
eksikliklerini fark etmelerine olanak sağladığı,
piyano rubriğinde yer alan ölçütler doğrultusunda çalışmalarına
daha çok zaman harcadıkları,
rubrik sayesinde kendi ilerlemelerini ya da gerilemelerini daha
rahat takip edebildiği.
ölçütler doğrultusunda sınava daha dikkatli ve bilinçli olarak
teknik çalışma programı hazırladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

1. Yarıyıl ile 2. Yarıyıl sınav performanslarının 2’li karşılaştırmasında
elde edilen sayısal verilere göre; 2. yarıyıl sonu sınavlarında uygulanan
piyano rubriğinin, öğrencilerin performanslarını olumlu ölçüde etkilediği,
aldıkları puanların artış göstermiş olduğu ve öğrencilerin bilinçli ve daha
akademik biçimde kendilerini sınava hazırladıkları sonuçlarına
ulaşılmıştır.
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KONSERVATUVAR ŞAN/ OPERA SANAT DALI LİSANS
PROGRAMI SOLFEJ DERSİNDE KULAK EĞİTİMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
CONSERVATORY SHAN/ OPERA ART-PROGRAM
UNDERGRADUATE PROGRAM EVALUATION OF EAR TRAINING IN
SOLFAGE
Dr. Öğr. Üyesi İvan CELAC (ÇELAK)*

Giriş
Konservatuvarlar, profesyonel müzikçi ve sahne sanatçısı yetiştirmek
amacıyla eğitim veren okullardır. Uygulanan eğitim sürecinde
öğrencilerin pratik ve teorik bilgiler, beceriler kazanması, sanatını meslek
edinmesi öngörülür. Bu okullarda müzik, tiyatro, opera, bale gibi sahne
sanatları dallarında genel olarak dört ile on yıl arası süreyle eğitim
verilmektedir. Konservatuvarı sıradan bir müzik okulu ya da müzik
kursundan ayıran, eğitsel niteliği, “araştırma” (müzikoloji), “yaratma”
(kompozisyon) ve “uygulama” (seslendirme, sahneye çıkma) arasındaki
bağlantılar üzerine kurulu olmasıdır (Say, 2001, s. 257).
Say’ın da (2001) belirtiği gibi, konservatuvarlarda bir çok sanat
dalında eğitim verilmektedir. Sanat dallarında mesleki dersler, müzik,
ayrıca kültür derslerle ilgili ortak dersler mevcuttur. Mesleki dersler,
eğitim alınan enstrumanlara göre (piyano, yaylı, üflemeli çalgılar, ses
vb.) değişmektedir. Müzik ile ilgili zorunlu olarak ortak alınan
derslerden biri de solfej dersidir. Araştırmanın konusu solfej dersi
olduğundan dolayı, müzik ile ilgili ortak derslerden sadece bu ders ele
alınmıştır.
Tanımlar
Solfej İtalyanca “solfeggio”, müzik kulağının gelişmesi, notaları
okuma beceresinin kazanılması, ayrıca sesin gelişmesi için vokal (ses)
egzersizler demektir (Ostrovskiy, 1954; Ansiklopedik Müzik Sözlüğü,
1966, s. 482).
Solfej eğitiminin önemli unsurlarından biri, notaları isimleri ile,
piyanodan yardım almaksızın belirlenen ses yükseklikleri ve tartımları
ile (ritm) okumaktır. Bu okumaları gerçekleştirebilmek için aynı
zamanda teorik bilgilere de gereksinim duyulmaktadır. Teorik bilgilerin

Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Bestecilik (Kompozisyon) Anasanat Dalı,
ivancelak@gmail.com
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birikim süreci ile, nota okuma becerisinin gelişimi, paralel olarak
yürütülmeketedir.
Notaları, adları ve süreleri belirterek yapılan sesleme
alıştırmalarına solfej denir. Nota bilgisini, solfej çalışmaları ile birlikte
yürütmek gerekir. Müzik bilgisi, solfejin uygulamasıyle birlikte
sürdürülür. Bu ikisi içiçedir. (Akt: Say, 2001).
Nota, Latince bir sözcük olup, yazı işareti demektir. Müzik yazısı
için kullanılan belirli grafik işaretlerdir (Ansiklopedik Müzik Sözlüğü,
1966, s. 357). Yazı işaretler isimlendirilip, müzikte belirli bir ses
yüksekliğini ve süresini belirtmek için kullanılan işaretlerdir. Say’ın da
(2001) belirtiği gibi notalar, dizekte† konulduğu yerlere ve biçimlerine
göre seslerin süresini belirtir. Dilimizde “nota” sözcüğü, bir sesin adı
ya da yazılı simgesi olarak da kullanılır.
Ses, Say’a göre (2001); müzik sanatında kullanılan sesler, düzenli
titreşimlerden oluşan seslerdir ve belirli bir ses yüksekliğindedir.
Titreşim düzenli değilse bu tür seslere “gürültü” denir. Sesin üç temel
özelliği vardır: Birincisi, yükseklik’tir (sesin ince ya da kalın olması,
sesin yüksekliğini belirler); İkincisi, sesin gürlüğü’dür (sesin gür ya da
kısık olmasını, yani sesin şiddetini belirler); üçüncüsü, sesin niteliği’dir
(buna sesin renkleri, ya da tınısı denir).
Ritm, (Yunancadan rhythmos, ölçekleme, düzenleme) müzik
seslerinin düzenli olarak duyulması ve müziğin temel ifadelerinden
biridir (Ansiklopedik Müzik Sözlüğü, 1996, s. 434).
Ritm, sonsuz zaman içinde, belirli bir zaman diliminin kendi içinde
eşit veya eşit olmayan kesitlere bölünmesidir. Bu bölünmeler rastgele
değil,
belirlenen
zaman
kesitlerinin
uzunluklarına
göre
düzenlenmektedir. Zaman kesitleri (ya da bölünmüş zamanlar) bir araya
/ yan yana getirildiğinde, ritm kalıpları oluşmaktadır.
Ritm, fiziksel ve fizyolojik olarak vardır. Fiziksel ritm, zamanın
düzenli ve değişmez kısımlara bölünmesine denir. Mesela, saatin tik –
tak vuruşları gibi. Fiziki ritm tamamen mekaniktir. Fizyolojik ritm,
zamanın az çok değişikliklere uğrayabilecek şekilde parçalanmasıdır.
Mesela, nabız vuruşları hep bir olmayıp ruhsal halimize göre değişir.
Dolcroze, ritmi tanımlarken onu daha çok fizyolojik cepheden görmüş
ve şöyle demiştir: “Ritm, kuvvet ve direnç arasında bir anlaşmadan
ibarettir”. Yani, hep hareket hamlesinin bir dirençle karşılaşması, yerini
yeni bir hamleyle bırakması ve bu hamlenin kuvveti oranında direncin
de artması, ritm duygusunun temelini oluşturur (Fenmen, 1991).

†

Birbirine paralel beş yatay çizgiye dizek adı verilir (Say, 2001).
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Kulak ve Kulak Eğitimi
İşitme iki gruba ayrılmaktadır: (akt: Fenmen, 1991).
1. Rölatif işitme (audition relative).
2. Kesin (mutlak) işitme (audition absolue).
“Rölatif şekilde duymak” bir sesi, daha önce duyulmuş ve bilinen
bir sesin yardımı ile bulmak demektir. Yani yeni bir sesi
belirleyebilmek için, kulak, onu daha evvel işittiği sesle kıyaslayıp
yüksekliğini bulur. Bundan dolayı, rölatif şeklinde duyanlar, ilk
verilecek sesi – mukayese imkanı bulunamayacağı için – tanıyamazlar.
Kesin işitmede ise karşılaştırma yoktur. Herhangi bir ses doğrudan
doğruya, duyulur duyulmaz tereddütsüz bilinir. Böyle bir işitme, çok
defa doğuştan mevcut olabildiği gibi, metodik çalışma sayesinde
erişilemeyecek bir hüner de değildir (akt: Fenmen, 1991).
Müzikte kullanılan “kulak” sözcüğü, aynı zamanda “işitme” olarak
da bilinmektedir. Dolayısı ile “kulak eğitimi”, “işitme eğitimi”
demektir. Bu eğitimin belli başlı temel özellikleri vardır:
1. Ses sürelerini ve yüksekliklerini nota isimleri ile ayırdedebilme
2. Seslerin sayısını (aynı anda çalınan bir, iki, üc ve daha çok ses)
duyabilme ve onları isimleri ile tekrar edebilme
3. Tek sesli, çift sesli, üç sesli ezgileri ve ritm (tartım) kalıplarını
duyup, dikte olarak yazabilme
4. Verilen bir nota veya ritm yazısını okuyabilme
Türkiye’deki konservatuvarlarda, müzik eğitimi fakültelerinde vb.
eğitim kurumlarında kulak eğitim süreci değişkenlik göstermektedir.
Yukarıda belirtilen temel özellikler, belli bir eğitim süreci içerisinde
gerçekleşmektedir. Bu özellikler adım adım ve zorluk derecesi sırasına
göre kazanılmaktadır. Özeliklerin kazanılmasında önemli faktörlerden
üç tanesi, eğitime verilen süre, süre içindeki süreklilik ve yöntemdir.
Yöntemlerin yararlılık derecesi, ayrıca süre ve süreklilik sağlanmış ise,
kulak gelişimi de orantılı derecede gelişmektedir.
Kulak eğitimi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Her
yöntemin yararlılık derecesi değişmektedir. Örneğin, uygulanmakta
olan aynı solfej kitabı, kulak gelişimi için aynı zamanda hem çok yararlı
hem de az yararlı bir şekilde çalıştırılabilir. Yani, kulak eğitimi için
kullanılan araçlar (solfej kitapları vb.), önemli olan hangi yöntemle
çalıştırıldıklarıdır.
Kulak eğitiminde yöntemlerin yararlılık derecesi ne kadar önemli
ise, gelişmenin önemli faktörlerden bir diğeri de, bu eğitime ayrılan
süreç ve bu süreç içindeki süreklilktir. Kulak çalışmalarında yeterli
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eğitim süresi ve çalışma sürekliliği sağlanmaz ise, yöntemlerin
yararlılığı sağlansa bile, kulak gelişiminde iyi bir sonuç alınamayabilir.
Yöntmlerinin yararlılık derecesinin belirlenmesi ve bu belirleme
sonucunda, programdaki kulak eğitimi yöntemlerinin ve sürelerinin
yeniden gözden geçirilerek geliştirilmesini / değiştirilmesi vb. sağlamak
için, bu amaç doğrultusunda;
1. Üç yıl içinde, öğrencilerin solfej dersinde aldıkları kulak eğitimi
yeterli midir?
2. Kulak eğitimine, yıl ve haftalık der yükü olarak ayrılan süre yeterli
midir?
3. Kulak eğitimi ile ilgili zorunlu ve yarndımcı olan ders kitaplarına
ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir?
4. Öğrencilerin kazandıkları kulak (işitme) becerileri, mesleki
hayatları için yeterli midir? sorularına cevap aranacaktır.
Bu araştırmanın temel problemi şöyle belirlenebilir: Solfej dersi
kapsamında olan kulak eğitiminde hangi yöntemler kullanılmakta ve
bu yöntemler ne derecede yararlıdır?
Amaç
Araştırmanın temel amacı, solfej dersi programlarında mevcut kulak
eğitimi yöntmlerinin yararlılık derecesinin belirlenmesi ve eğitim süresinin
yeterliğinin saptanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara
cevap aranacaktır.
Önem
Bu araştırmanın önemi, solfej programlarını hazırlayan veya
geliştiren kişilere kulak eğitimi açısından bir yol gösterici niteliğinde
olmasıdır. Bununla birlikte, solfej eğitimini gören öğrencilerin kulak
açısından daha iyi yetişmeleri, dolayısı ile kulak eğitiminin mesleki
hayatlarında kolaylık sağlayacak olmasıdır.
Sınırlılıklar
1. Araştırma, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne
Sanatları Bölümü Şan Anasanat Dalı son iki yıl solfej eğitimini gören
öğrencileri ile sınırlı tutulmuştur.
2. Araştırma, solfej programında kulak eğitimi süresi ve yöntemleri
ile sınırlıdır.
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Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma için tarama modellerinden “genel tarama modeli”
(survey) kullanılmıştır. Survey (genel tarama modeli) araştırmalarında
veri toplamak için genellikle anket ve görüşme teknikleri kullanıldığı
için, bu araştırmada, modeline uygun olarak anket ve yazılı görüşme
tekniği uygulanmıştır.
Araştırmanın Evreni ve Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, A. Ü. Devlet Konservatuvarı Sahne
Sanatları Bölümü Şan Anasanat Dalı, 2018 – 2019 Eğitim - Öğretim yılı
son iki yıl solfej dersi alan öğrencileri oluşturmaktadır. Hedef evreni büyük
olmadığından dolayı örneklem alınmayarak, çalışma grubun tamamı
araştırmaya alınmıştır.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında anket ve görüşme formu kullanılmıştır. Bu
araştırma, eğitime ayrılan süre, ders kitapları ve öğrencilerin kazandıkları
becerilerin yeterliliği ile ilgili görüşlerini almak amacı ile, anket formu
geliştirilip uygulanmıştır. Anketin birinci bölümü “kişisel bilgiler” beş
sorudan (%15.6), ikinci bölümü “kapalı uçlu” yirmi iki sorudan (%68.7),
üçüncü bölümü de “açık uçlu” dört sorudan (%15.6) oluşmaktadır. Ayrıca,
aracın geçerliği için, alanla ilgili (solfej dersi) 2 öğretim görevlisinden,
sekiz sorudan oluşan yazılı görüşler alınmıştır.
Verilerin Analizi
Veri toplama aracı ile elde edilen veriler, öğrencilerin solfej dersinde
kulak eğitiminin yararlılık derecesi konusunda yeterliklerin
belirlenmesinde frekans, yüzde ve aritmetik hesaplamalar yapılmıştır.
Solfej dersinde uygulanan kulak eğitimi yöntemleri ve yararlılık
derecesi ile ilgili yirmi iki sorudan oluşan kapalı uçlu sorular, dört şık
seçeneği ile öğrenciler tarafından cevaplandırılmıştır. Soruların her şıkı
isimlendirilip puanlandırılmıştır:
1. “İyi” – dört puan (4)
2. “Orta” – üç puan (3)
3. “Az” – iki puan (2)
4. “Hiç” – bir puan (1)
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Ankette uygulanan kapalı uçlu soruların puanları ortalama ve frekans,
açık uçlu sorular ve kimlik bilgilerin de sadece frekansları hesaplanmıştır.
Bulgular ve Yorum
A Ü D K Sahne Sanatları Bölümü, Şan Anasanat Dalı solfej programı
müfredatı yazılı olarak olmadığından dolayı, Hacettepe Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı enstruman bölümleri “Esas Solfej Dersi” 1988
müfredatı (üç yıllık solfej eğitimi) örnek alınarak değişiklikler ve
eklemeler yapılmış ve A. Ü. D. K. solfej eğitimi programına uyarlanmıştır.
A Ü D K Sahne Sanatları Bölümü Şan Anasanat Dalı solfej dersi
zorunlu – toplu derstir; program üç yıl uygulanmaktadır. Programın her yıl
uygulandığı saat ve kredi sayısı çizelge 1’de gösterilmektedir.
Çizelge 1
YIL
1. YIL
2. YIL
3. YIL

TEORİK –
PRATİK
4+2
4+2
4+2

TOPLAM SAAT

TOPLAM KREDİ

6
6
6

6
6
6

Uygulanmakta olan program, her yıl için üç ana gruba
ayrılmaktadır:
1. Kulak eğitimi
2. Okuma
3. Teorik bilgiler
Kulak eğitimi, kendi içinde “yazılı” ve “sözlü” olarak
ayrılmaktadır.
Okuma, Albert LAVİGNAC 1-A, 2-A, 2-C ve kısmen 3 - A, esas
kitaplar paralelinde yardımcı kitaplardan ise deşifre ve ritm kitapları
uygulanmaktadır. Yardımcı kitaplar, esas kitap seviyesinde ve öğrenmede
kolaylık sağalayacak nitelikte olması, solfej öğretmeni tarafından
seçilmektedir.
Teorik bilgiler, kulak eğitimine, okuma beceresine destek ve
bilinçlilik kazandırmak amacı ile paralel olarak yürütüldüğü
görülmektedir. Solfej progamı oluşumunda, gruplar arasında (kulak
eğitimi, okuma, teorik bilgiler) paralellik ve basamaklı eğitimin gözönünde
tutulduğu görülmektedir.
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Anket Sonuçları
Kimlik bigiler beş sorudan oluşmaktadır:
1. A Ü D K solfej dersini alan son iki sınıf öğrencilerinin ankete
katılım oranı, çizelge 2’de gösterilmektedir.
Çizelge 2: Ankete Katılım Çizelgesi
12
A grubu – toplam kişi sayısı
Katılım sayısı - Bay
5
Katılım sayısı - Bayan
6
8
B grubu – toplam kişi sayısı
Katılım sayısı – Bay
4
Katılım sayısı - Bayan
3

100
41.6
50
100
50
37.6

Ankete A ve B grupları katılmıştır. Gruplar 12 ve 8 kişiden oluşuyor
ve bay - bayan gruplarına ayrılmaktadır. A grubun katılım ortalaması
91.6.2%’dir. Bu ortalamadan %41.6 - Bay, %50 - Bayan. B grubun katılım
ortalaması %87.6’dir. Bu ortalamadan %50 - Bay, %37.6 - Bayan.
2. “A Ü D K’na hangi eğitim kurumundan sonra başvurdunuz” sorunun
cevabı ve oranı çizelge 3’de gösterilmektedir.

Kurum
Düz Lise
Meslek Lisesi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Üniversite
Vb.

Çizelge 3
f
8
0
9
2
1

%
40
0
45
10
5

A Ü D K’na son sınıfta olan öğrencilerin çoğu (%45) Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi mezuniyetten sonra geldikleri saptanmıştır.
3. “A Ü D K’nı kaç yaşında kazandınız” sorunun cevabı ve oranı çizelge
4’te gösterilmektedir
Çizelge 4
Yaş arası
17 – 20
21 – 25
26 - ve üstü

f
15
3
2

%
75
15
10

Son iki sınıf öğrencilerin çoğu (%75) 17 – 20 aralarında A Ü D K’nın
eğitim programına başlamışlardır.
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4. “A Ü D K’na başvururken okulun programı hakkında bilginiz var
mıydı” sorusuna, Evet, Hayır ve Kısmen şıkları ile cevap aranmıştır. Bu
cevaplar ve orantılar çizelge 5’te gösterilmektedir.
Çizelge 5
Cevaplar
f
%
Evet
5
25
Hayır
2
10
Kısmen
13
65
A Ü D K’na başvuran öğrenciler, okulun programı hakkında bilgili olup
olmadıkları “kısmen” cevabını veren %65 oluşturmaktadır. “Evet” - %25,
“Hayır” - %10’dır.
5. “A Ü D K’nı kazanmadan önce, okuduğunuz bölümle ilgili herhangi
bir hazırlığınız var mıydı” sorusuna, Evet, Hayır ve Kısmen şıkları ile
cevap aranmıştır. Bu cevaplar ve orantılar çizelge 6’da gösterilmektedir.
Çizelge 6
Cevaplar
Evet
Hayır
Kısmen

f
14
0
6

%
70
0
30

A Ü D K’nı kazanmadan önce öğrencilerin %70 okudukları bölümle
ilgili hazırlıkların bulundukları saptanmıştır.
Kapalı uçlu soruların sonuçları
Ankette uygulanan tüm soruların cevapları ve yorumları aşağıda
verilmiştir. Ayrıca, kapalı uçlu soruların tüm hesaplamaları (frekans, yüzde
ve aritmetik hesaplamalar) bir çizelge haline getirilip anketin kapalı uçlu
soruları ile birlikte ekte sunulmuştur.
1. “A Ü D K’nı kazanmadan önce solfej – teori bilginiz hangi
seviyedeydi” sorusuna, genel olarak “az” veya “hiç” olarak belirlenmiştir.
2. “Solfej derslerinde zorunlu olarak okutulan Solfej - Albert
Lavignac, kulak gelişimi için ne derece yararlıdır” sorusuna, “orta” ve “az”
yararlı olduğu saptanmıştır.
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3. “Solfej dersinde okutulan zorunlu kitaplardan Albert Lavignac,
tonal duyguyu ne derece geliştirmektedir” sorusuna, genel olarak “orta”
düzeyde geliştirdiği görülmüştür.
4. “Zorunlu olan (Solfej - Albert Lavignac) okuma parçalarına, ders
sırasında ne derece zaman ayrılmaktadır” sorusuna, “iyi ” ve “orta”
düzeyinde zaman ayrıldığı saptanmıştır.
5. “Solfej parçalarını (Solfej - Albert Lavignac) okuma sırasında
aynı zamanda piyanoda ezgi seslendiriliyorsa, bu yöntemin kulak gelişimi
açısından yararlı olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna, “az ” veya
“hiç” yararlı olmadığı saptanmıştır.
6. “Solfej parçalarını okuma sırasında ezgi piyanoda
seslendirilmiyorsa (veya piyano hiç kullanılmıyorsa), bu yöntemin kulak
gelişimi açısından yararlı olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna, genel
olarak bu yöntemin yararlı olduğu saptanmıştır.
7. “Albert Lavignac / yardımcı kitaplardaki ödev parçalarına yeterli
zaman ayırdığınızı düşünüyor musunuz” sorusuna, en çok verilen
cevaplardan biri görülmemekte; yani, her düzeyde cevaplar verilmiştir.
8. “Solfej derslerinde, ritm ve kulak (okuma) eğitimi için yardımcı
kitaplar ne derece kullanılmaktadır” sorusuna, “iyi” ve “orta” düzeyde
kullanıldığı görülmektedir.
9. “Okutulan ritm kitapları gerekli midir” sorusuna, gerekli olduğu
saptanmıştır.
10. “Okutulan ritm kitapları yararlı mıdır” sorusuna, yararlı olduğu
saptanmıştır.
11. “Okutulan ritm kitaplarının parça sayısı yeterli midir” sorusuna,
“iyi” ve “orta” yeterlilikte olduğu saptanmıştır.
12. “Solfej dersinde yapılan ritm çalışmaları yeterli midir” sorusuna,
“iyi” ve “orta” yeterlilikte olduğu saptanmıştır.
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13. “Solfej derslerinde uygulanan kulak eğitimi yöntemlerini iyi
buluyor musunuz” sorusuna, A grubunun -“iyi”, B grubunun - “orta”
düzeyde olduğu saptanmıştır.
14. “Solfej derslerinde kulak eğitimi çalışmaları ne derece
uygulanmaktadır” sorusuna, A grubu -“iyi” (%100), B grubu genel olarak
- “orta”, düzeyde uygulandığı görülmüştür.
15. “Kulak eğitimi için kullanılan yardımcı kitaplardan çalışmalar
ne derece uygulanmaktadır” sorusuna, A grubu -“iyi” ve “orta”, B grubu “orta”, “az” düzeyde uygulandığı görülmüştür.
16. “Kulak eğitimi için kullanılan yardımcı kitaplardaki çalışmalar
ne derece yararlıdır” sorusuna, A grubunda -“iyi”, B grubunda - “orta”
düzeyde yararlı olduğunu saptanmıştır.
17. “Solfej dersi dışında, kulak eğitimi, ritm veya deşifre için
kullanılan yardımcı kitaplarına veya çalışmalarına yeterince zaman
ayırdığınızı düşünüyor musunuz” sorusuna, genel olarak “orta” ve “az”
düzeyinde zaman ayırdıkları görülmektedir.
18. “Solfej derslerinde ezgisel diktelere yeterince zaman ayrılmakta
mıdır” sorusuna, genel olarak yeterli zaman ayrıldğı görülmektedir.
19. “Ezgisel dikte yazmadan önce, ezgisel dikte yazma yöntemleri
ve alıştırmaları yeterince yapılmakta mıdır” sorusuna, iyi”ve “orta”
düzeyde yapıldığı görülmüştür.
20. “Ritmin gelişiminde, ritm diktelerin yazılması ne derece
yararlıdır” sorusuna, “iyi” derecede yararlı olduğu saptanmıştır.
21. “Ritm diktelerin uygulanma derecesi nedir” sorusuna, genel
olarak “orta” düzeyde uygulandığı görülmüştür.
22. “Gördügünüz solfej eğitimi programı sonucunda kendinizi
yeterli görüyor musunuz” sorusuna, genel olarak A grubu -“iyi”, B grubu
- “orta” düzeyde yeterlikleri görülmüştür.
Açık uçlu soruların (dört soru) sonuçları:
1. “Uygulanmakta olan solfej dersinin yararlı yanlarını açıklayınız”
sorusuna, her öğrenci tarafından benzer nitelikte cevaplar verilmiştir:
a) Parçaları hızlı çıkarma ve ezberleme yaramaktadır
b) Tonal duyunun, ritmin ve teorik konuların gelişmesini
sağlamakta
c) Deşifre için yararlıdır
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ç) Şan ve piyano için yararlıdır
d) Ritmik deşifre iyi gelişmektedir
e) Kulak gelişimi için yararlıdır
2. “Uygulanmakta olan solfej dersinin yararlı olmayan veya eksik
yanlarını açıklayınız” sorunun cevapları özetlenerek aşağıda verilmiştir:
a) Eksik yok.
b) İyi fakat daha iyi olabilir.
c) Albert Lavignac (solfej kitabı) yerine daha uygun kitap olabilir.
ç) Kulak gelişimine daha çok zaman ayrılmalı.
d) Albert Lavignac 3 A (solfej kitabı) çok gerekli değil.
e) Albert Lavignac’a çok fazla ağırlık verilmemeli.
f) Eğitim süreci az olduğundan dolayı tam eğitim almış sayılmayız.
g) Deşifre daha fazla yapılabilir.
ğ) Do anahtarı gerekli değil.
Cevaplar belirlendikten sonra, cevaba göre verilen öğrenci sayısının
frekansı hesaplanarak çizelge 7’de gösterilmektedir.
Çizelge 7
Gruplar
A grubu – Bay
“
“
“
A grubu – Bayan
“
“
“
B grubu – Bay
“
“
B grubu – Bayan
“
“

Cevaplar
a
b
c
ç
a
b
d
e
b
f
g
a
ç
ğ

f
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

%
20
20
40
20
25
25
25
25
16.6
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3

“Uygulanmakta olan solfej dersinin eksik yanlarını açıklayınız”
sorusuna, A ve B gruplar arasında benzer ve farklı cevaplar verildiği
saptanmıştır. A gruptaki öğrencilerin verdikleri cevaplar ve cevaplara göre
kişi sayısı:
“a” cevabını veren iki kişi
“b” cevabını veren iki kişi
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“c” cevabını veren iki kişi
“ç” cevabını veren bir kişi
“d” cevabını veren bir kişi
“e” cevabını veren bir kişi
B gruptaki öğrencilerin verdikleri cevaplar ve cevaplara göre kişi
sayısı:
“a” cevabını veren bir kişi
“b” cevabını veren bir kişi
“ç” cevabını veren bir kişi
“f” cevabını verenı iki kişi
“g” cevabını verenı iki kişi
“ğ” cevabını verenı bir kişi
Bu soruda (2. soruda), en çok “a” ve “b” cevaplar verilmiştir; “a” –
3 kişi (%15.7), “b” – 3 kişi (%15.7). Bu ve diğer cevaplar yukarıda
verilmiştir.
3. “Solfej eğitimi programının toplam yıl ve haftalık ders süresi
yeterli olup olmadığını açıklayınız” sorunun cevapları özetlenerek
aşağıda verilmiştir:
a) Yetersiz
b) Yeterli fakat arttırılabilir
c) Yeterli ama saat dağılımı daha dengeli olabilir
ç) Kesinlikle yeterli değil
d) Yeterli
Cevaplar belirlendikten sonra, cevaba göre verilen öğrenci sayısının
frekansı hesaplanarak çizelge 8’de gösterilmektedi
Çizelge 8
Gruplar
A grubu – Bay
“
A grubu – Bayan
“
“
B grubu – Bay
“
“
B grubu – Bayan

Cevaplar
a
b
a
b
c
a
ç
d
a
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f
4
1
3
1
1
3
1
2
3

%
80
20
20
20
60
16.6
33.3
50
100

“Solfej eğitimi programının haftalık ders süresi yeterli ve düzenli
olup olmadığını açıklayınız” sorusuna, A ve B gruplar arasında benzer ve
farklı cevaplar verildiği saptanmıştır. A gruptaki öğrencilerin verdikleri
cevaplar ve cevaplara göre kişi sayısı:
“a” cevabını veren yedi kişi
“b” cevabını veren iki kişi
“c” cevabını veren bir kişi
B gruptaki öğrencilerin verdikleri cevaplar ve cevaplara göre kişi
sayısı:
“a” cevabını veren altı kişi
“ç” cevabını veren bir kişi
“d” cevabını verenı iki kişi
Bu soruda (3. soruda), en çok “a” cevabı (yetersiz) verilmiştir; A
grubu – 7 kişi (%77.7), B grubu – 6 kişi (%66.6). Bu ve diğer cevaplar
yukarıda verilmiştir.
4. “A Ü D K’na Şan Anasanat Dalı için yıl ve haftalık saat bazında
solfej derslerinin arttırılması konusunda görüşlerinizi açıklayınız”
sorusuna, özet olarak %65 (20 öğrenciden 13’u) “saatlerin arttırlması
gerekir” cevabı vermişlerdir. %35 (7 öğrenci), “çok gerekli değil” görüşler
saptanmıştır.
Öğretim elemanları ile yazılı görüşme sonuçları
A Ü D K uygulanmakta olan solfej programının olumlu ve olumsuz
yönleri hakkında solfej programını uygulayan iki öğretim görevlisinden
sekiz sorudan oluşan yazılı görüşler alınmıştır. Yazılı görüşmede temas
edilen konuların cevapları:
1. “Solfej eğitimi programı için üç yıl yeterli olup olmadığı”
sorusuna, “kesinlikle yeterli değildir” görüşü belirtilmiştir.
2. “Solfej eğitim programının haftalık ders süresi yeterli olup
olmadığı” sorusuna genel olarak “eğitim programı üç yıldan fazla olursa,
haftalık ders süresi yeterli olur” cevaplar verilmiştir.
3. “Solfej eğitimi programı, diğer mesleki derslerle paralellik
sağlanması” sorusuna, iki ayrı görüş belirtilmiştir. 1. “bu pek mümkün
olmuyor”. 2. “solfej dersi programlarının, Armoni, Kontrpuan gibi derslere
altyapı hazırlayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin
aldığı piyano dersiyle de paralellik taşıması önemlidir.”
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4. “Esas solfej kitapların (Albert Lavignac), kulak gelişiminde
yararlılık derecesi” sorusuna, “orta derecede yararlıdır” ve “Lavignac
Solfej kitabı, solfej öğretimi açısından önemli bir kitaptır. Ancak deşifre,
ileri solfej, modal solfej ve atonal solfej kitapları ile desteklenmedikçe
kulak gelişiminde eksiklikler kalmaktadır. Kısacası Lavignac kulak
gelişiminin yalnızca bir kısmında faydalı olmaktadır” gibi cevaplar
alınmıştır.
5. “Okutulan kitapların öğrenciler üzerinde etkileri” sorusuna,
“öğrencilere yararlı olduğunu düşünüyorum” ve “solfej eğitiminde
okuttuğumuz kitapların öğrencilere yardımcı olduğunu düşünüyorum.
Özellikle daha melodik parçalardan oluşan kitapları öğrenciler daha çok
seviyor. Ancak, örneğin Lavginac gibi aslında soprano için yazılmış olan
kitapları kimi öğrencilerin daha zor okuduklarını ve bunun
motivasyonlarını etkilediğine şahit oldum” gibi cevaplar verilmiştir.
6. “Solfej programına ek olarak uygulamak istediğiniz etkinlikler”
sorusuna, iki farklı görüş bildirilmiştir: “Koro çalışmaları”; ve “solfej
programına ek olarak modal dikte ile ilgili çalışmaların yapılması
gerektiğini düşünüyorum”.
7. “Solfej programında gereksiz gördüğünüz etkinlikler” sorusuna,
“gereksiz olan birşey yok” ortak görüş belirtilmiştir.
8. “A Ü D K’na solfej derisi için yıl ve haftalık saat yükünün
arttırılması” sorusuna, genel olarak “program uygunsa kulak eğitimi için
saat bazında arttırılması, ayrıca 4 yıllık solfej eğitimi daha iyi olur
(Hazırlık + 3 yıl)” cevaplar alınmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Solfej progamı oluşumunda, gruplar arasında (kulak eğitimi, okuma,
teorik bilgiler) paralellik ve basamaklı eğitimin gözönünde tutulduğu
görülmektedir. Fakat dersler arasında yeterli paralelliğin sağlanmadığı
görülmüştür.
Kulak eğitimi için uygulanan Albert Lavignac solfej okuma kitabı,
orta derecede yararlı olduğu ve sadece bu kitabın okutulması, kulak
gelişimi açısından eksik olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu kitap okunurken
aynı zamanda piyanoda ezgi seslendiriliyorsa, böyle bir yaklaşımın kulak
eğitimine çok az bir yararı olduğu gözlenmektedir.
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Solfej programının uygulanmasında okutulan zorunlu ve yardımcı
kitaplara, ders dışında öğrenciler tarafından yeterince zaman ayrılmadığı
gözlenmektedir.
Üç yıllık solfej eğitiminin ve haftalık ders yükünün yeterli dercede
olmadığı saptanmıştır.
Solfej eğitimi sonucunda öğrenciler genel olarak kendilerini tam
olarak yeterli görmediklerini ifade etmişlerdir.
1 - Kulak eğitimi ile ilgili öneriler:
a) Albert Lavignac solfej okuma kitapları serisini, yoğunluk olarak
(parça sayısını) daha aza indirgemek gerekmekte ve çalıştırılan parçaları
aynı anda piyanoda ezgi seslendirlmemelidir.
b) Esas solfej okuma kitabı olan Albert Lavignac tek başına
okutulmamalı, kulak gelişimi için çeşitli yardımcı kitaplardan
yararlanmanın arttırılması gerekmektedir.
c) Solfej dersi sırasında okuma parçaları dışında kulak eğitimi ve
ritm çalışmalarını arttırılması gerekmektedir.
d) Okuma parçalarında ince sesler (öğrencilerin parçaları söylemede
zorlanmayacakları sesler) var ise (fa, sol) mümkün olduğunca bu parçaları
söyletmemek veya okumada başka yöntemler aranmalıdır.
2 - Solfej Programı ile ilgili öneriler:
a) Programda paralelliğin sağlanması gerekir.
b) Haftalık veya yıllık ders süresini (yıllık ders ve kredi sayısı
müsade ediyorsa), arttırılması konusunda daha uygun görünmektedir.
c) Öğrencilerin esas meslek derslerini daha kolay yapabilmeleri ve
derslerde paralellik sağlayabilmeleri için, lisans düzeyinde ve özellikle
hazırlık sınıfında solfej ders saatlerinin arttırılması gerekmektedir.
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İKİ YÜZYILIN ARDINDAN AMERİKA
COĞRAFYASINDAKİ ETNİK KİMLİKLER ÜZERİNE
YENİDEN DÜŞÜNMEK İÇİN BİR DAVET: “DİRİLİŞ/ THE
REVENANT” ÖRNEĞİ
Mehmet YILMAZ‡ & Yılmaz DEMİR
Giriş
Kimlik olgusu siyaset bilimi, sosyoloji ve psikoloji gibi bilim
alanlarının kendi sınırlarını çizmeye başladığı günden bu yana çeşitli
yönleriyle ele aldıkları ancak ortak ve genel geçer bir tanıma
ulaşamadıkları bir kavram olarak müphemliğini korumaktadır. Ana hatları
ile “kabullenilme” ve “kabullenme” boyutlarından oluşan olgu, içinde
yaşanılan topluluğun kimliklendirmeye konu tarafı nasıl konumlandırdığı
ve bu konumlandırma karşısında duyulan aidiyet hissi ile karakterize
edilebilmektedir.
Çok katmanlı büyük imparatorlukların çözülmeye başlayıp zaman
içinde yerlerini ulus devlet biçimli yönetsel yapılara bırakması ile ulusal
kimliğin öznesi olan “ben”in kendini ilişkiye girdiği “öteki” üzerinden
kurgulama eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Anılan inşa sürecinde
kimliğe özgü nitelikleri “ulusal gurur” ekseninde billurlaştırmak için
“öteki” imajına ihtiyaç duyulmakta olup bu imajın varlığı, “ben” varlığını
koruduğu sürece korunur. Bu karşılıklı etkileşim, kavramların tarihsel
sürekliliği için vazgeçilmez birer maddi unsur oldukları olgusunu
güçlendirirken, böylelikle iki kavram da birbirlerini dönüştürür ve
sürekliliklerini sağlamış olurlar.
Ulusal kimliğin yanında, bu kimliği paylaşan egemen topluma göre
daha ufak toplulukları betimlemek için kullanılan etnik kimliğin ise hâkim
kültürel unsurlardan farklı olarak orijinal bir kimliğe karşı hissedilen
aidiyetlerin tamamını karşıladığı anlaşılmaktadır. Ulusal kimlik-etnik
kimlik sarmalında gelişen meseleler üzerine sinema da kayıtsız kalmamış
olup tarihi bir konuyu bir film ile bugünün gündemine taşıması bakımından
Meksika asıllı yönetmen Alejandro González Iñárritu’nun 2015’de çektiği
ABD yapımı uzun metraj filmi dikkat çekmektedir. Michael Punke’ın
2002’de kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan yapıma İskoç bir
baba ve İrlandalı bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Hugh Glass’ın
(1780-1833) gerçek hayatı esin kaynağı olmuştur. Filmde, 19. yüzyılın
ikinci çeyreğinde kürk ticaretini elinde tutan Amerikalılar ve Fransızlar
gibi ulusal güçler ile bu ticaretin yapıldığı güzergâhta konumlanan
‡
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Arikaralar, Pavniler ve Siyu yerlileri gibi etnik toplulukların etkileşimleri
konu edilmektedir. Çalışmada, filmdeki temsiller örneğinde söz konusu
etnik toplulukların büyük gruplar ile olan kültürel temasları üzerinden
gerek birey gerekse toplulukların birden fazla kimliğe karşı duyabileceği
aidiyetin imkânı ve sınırlarına da projeksiyon tutulmak istenmektedir.
Dünya genelinde “etnik kimlik” bilincinin oluşması ve bir kavram
olarak ortaya çıkış süreci, politik tarihe paralel olarak “ulus-devlet” süreci
ile aynı eksende evrilmiştir. “Ulus-devlet” ve “etnik kimlik” kavramları
aynı süreçte gelişerek birlikte ortaya çıktıkları dönemin siyasal ve sosyal
anlayışlarına dayanmaktadır. Aidiyet hissi bir bütün olarak toplumu
oluşturan grupların bir araya gelmesindeki temel öğedir. Bu anlamda bir
“şey”in içerisine dâhil olmak aynı zamanda o “şey”in dışında kalanlara
karşı bir yapılanma anlamına geleceğindendir ki temelde dâhil olunan
“şey”de aranılan öğe “destek” olmakla birlikte; bunun bulunması halinde
mevcut koşullar düzleminde toplumda var olabilmek grup içerisinde ve
grupla birlikte yaşama becerileri ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir.
Calvin Wells’in saptamasıyla:
“Önemli olan insanların bir yerde beraberce yaşamaları değil, birbirlerine
karşı psikolojik tutum ve tepkiler geliştirmiş olmalarıdır. Yıllarca aynı mekânda
birlikte çalışıp, eğlenip, dertleşip, kavga edip yaşamaları, birbirlerinin şahsiyetini
belli bir durumda tepkisinin ne olacağını tahmin edecek kadar tanımalarının sonucu,
bir ilgi birliğine varırlar ki buna; ortak ilgi ve faaliyetlerin meydana getirdiği
dayanışma denir” (1993: 97).

Bu bağlamda her toplum “her bir zaman” ve “her bir yerde” biçimsel
olarak farklılaşma eğilimindedir (Türkdoğan, 1999: 20). Bunun temel
nedeni toplumu etkileyen unsurların sürekli değişim ve dönüşüm halinde
olmasıdır. Bütün bu değişen unsurların yanında toplum içerisinde beraber
yaşama güdüsü topluluğun büyüklüğü ile doğru orantılı olarak
güçleşmektedir. Topluluğun içerisinde oluşan, sürekli gelişen ve değişen
mevcut güçlükler toplumu oluşturan gruplar arasındaki çatışma alanlarını
kaçınılmaz olarak artırmaktadır.
Herkül Milas’ın “Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik”
adlı yapıtında ifade ettiği gibi; ulus kimliği, ulusal gurur oluşturmak için
karşısına koyacak “öteki” ne ihtiyaç duymakta ve bu imaj, “ben” kimliği
varlığını sürdürdüğü sürece canlılığını korumaya (2005: 332) devam
etmektedir. Söz konusu bu süreklilik “öteki” ve “ben”in karşılıklı
etkileşime girmesi anlamını taşımaktadır.
Tarihsel Süreci İçinde “Etnik Kimlik” Olgusu
“Ulusların Etnik Kökeni” isimli kitabında D. Smith Anthony etnisitenin
anlamını şöyle açıklamaktadır:
“Ethnos”un kapsamı ve ifade ettiği şey genişliğine uygun olarak ve üstü
kapalı bir şekilde herhangi bir soya dayalı temeli ima eder. Başka bir deyiş ile
biyolojik ve soya dayalı farklılıklardan çok kültürel farklılıkların ifade edilmesine
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uygundur; kültürel niteliklerin benzerliği anlamına gelen bir gruptaki bu ifade
“ethnos” terimini cazip kılar” (2002: 46).

Böylelikle etnisiteyi oluşturan öğeleri “toprak parçası, anavatan” (diğer
bir ifadeyle “tarih ve kültürleriyle birlikte bir teritorya”), “ortak soy miti”
ve “dayanışma duygusuna sahip olan insan nüfusu” (2002: 47) olarak ifade
etmektedir ki bu bağlamda çalışmalarının omurgasını kültürel alanların
oluşturduğu açıkça görülmektedir.
Tanınmış kuramcılardan Fredrik Barth ise kültürün yapısı içinde
bulunan etnik grupların zamanla değişimler geçirerek farklılaştıklarını
açıklamaktadır. Bu anlamda etnik grupların tanımlarının yapılabilmesi için
dört özellik belirlemiş bulunmaktadır. Ona göre bir grubun etnik olarak
tanınması; kendi varlığını biyolojik olarak sürdürebilmesi, ortak bazı temel
kültürel değerlere sahip olabilmesi, etkileşim ve iletişim içerisinde olunan
karşılıklı bir alan yaratabilmesi ile kendisi ve diğer etnik gruplara ait
bireyler tarafından bir etnik guruba aidiyetle tanımlanan insanlardan
oluşması koşullarını taşımasına göre değerlendirilmektedir. (2001: 13).
Etienne Balibar’in ifade etiği şekliyle etnisite ulus devletin bir
kurgusudur. Çünkü özünde hiçbir devlet etnik kökene sahip değildir. Bu
bağlamda ulus devlet çatısı altında kurgulanan cemaate “kurgusal etniklik”
adı verilir ki halkı kurgusal etnik bir bileşen olarak inşa eden ulusal ideoloji
devletin onu oluşturan toplulukları kontrol altında tutmak için kullandığı
stratejileri haklı çıkarırcasına mevcut toplulukların taleplerini aidiyet
duygusuna “kendine ait olmak” ve “diğer benzerlerine ait” olmak olarak
iki yönlü kodlamaktadır (2000: 65-121,122).
Etkin kimlik olgusu kökeni itibariyle neredeyse 3.000 yıldan beri
toplulukların varlığı için vazgeçilmez bir unsur olmuştur (Somersan, 2004:
38). Fakat kavramın bugünkü çeperini oluşturması Avrupa topluluklarında
18. yüzyılın sonlarında görülen sosyal ve toplumsal olaylarla birlikte
şekillenmiştir. Fransa’da mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin
kurulması sonucunda Roma Katolik Kilisesi reformlara zorlanarak ihtilal
ve ihtilalin getirdiği düşünce kalıpları diğer Avrupa ülkelerini de etkisi
altına almıştır (Mc. Neill, 2004: 641). Bu düşünce devinimine koşut olarak
Büyük Britanya ise sanayi devriminin kapılarını aralamıştır. Böylece
kavram Sanayi Devrimi ile Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına kadar
geçen süreç içerisinde etkileşim halinde hızlı bir yayılma göstermiştir (Mc.
Neill, 2004: 642).
“Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında, sanayileşme Belçika, Fransa, Almanya
ve ABD’ye yayıldı. 1870 sonrası iş dünyası, daha güvenceli pazarların arayışında
eşgüdümlü bir çabaya girişmişti. Bu süreç, Avrupa emperyalizmini; Afrika, Asya
ve Okyanusya’ya yöneltti. Avrupalılar aynı zamanda Kuzey ve Güney Amerika ile
Avustralya içlerindeki iskân edilmemiş ya da seyrek iskânlı bölgeleri de
sömürgeleştirdiler. 1900’e gelindiğinde ABD dünya sistemi içinde merkez bir ulus
haline geldi’’ (Kottak, 2001: 366).

Ondokuzuncu yüzyılda kıta Avrupa’sında endüstri alt yapısını
oluşturan toplumların modernleşme süreçleri ulus-devlet üzerinden
kurgulanırken bu bakış açısı karşısında milliyetçi kuramlar etnisite/ etnik
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kimlik kavramı üzerine yapılan vurgunun modernleşme sürecini sekteye
uğratacağı endişesi içindeydiler (Somersan, 2004: 22). Ulus-devlet
anlayışı farklı etnik kimlikleri bir araya toplayabilmek için ‘‘sembolik
olarak yeni ortak bir etnisiteye çağrı yapıp suni-yasal bir şekilde benzeşme
varsayımı üzerine yapılandırıldılar” (Somersan, 2004: 36). Böylelikle
Avrupa da birbirini anlamak konusunda 19. yüzyıla kadar bir dayanışma
geliştirememiş kişiler yeni bir bağ edinmiştir (Habermas, 2002: 39). Bu
suni karşılaşmalar ise karşılıklı olarak etnik kimliklerin oluşmasına olanak
sağlamıştır.
“Diriliş”: 1800-1850 Yılları Amerika’sına Tarihsel Bakış
Etnik kimlik ve etnik kimlik içinde tanımlanan guruplar; var oldukları
coğrafya, güç ilişkileri ve kültürel iklimin özgül koşullarına zamansal
olarak sıkı sıkıya bağlıdır. Tarihsel bir dönem filmi aynı zamanda bir
biyografi (Hugh Glass’ın hayatından ilham alınması dolayısıyla) olarak
“Diriliş” içinde aktarılan etnik kimliğe konu olaylara ilişkin bağlamın
kavranması, dönemin koşullarına retrospektif bir bakışı gerektirmektedir.
Bu bakımdan 1800-1850 dönemi Amerikası’nın tarihsel şartlarına
kronolojik bir bakışa yer verilmek istenmektedir.
Film öyküsünün geçtiği topraklarda Federal Devletin temellerini
oluşturacak koloniler 1774 yılında ilk parlamentolarını Philadelphia’da
toplamışlar ve İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmalarını
hızlandırmışlardır. Massachusetts’in Lexington şehrinde, 19 Nisan 1775
yaşanan ilk çatışma ile birlikte Amerikan Bağımsızlık savaşı başlamış, 13
Amerikan Kolonisi 4 Temmuz 1776’da bağımsızlık bildirgesi
yayınlamıştır. İngiliz Ordusu’nun 17 Ekim 1781 yılında yenilmesinin
akabinde 1787 yılında kaleme alınan anayasa kabul edilmiş ve 1789
yılında ilk Cumhurbaşkanı olarak George Washington seçilmiştir. (Théma
Larousse, 1993: C (1) 181; Grolier International Americana, 1993: C (1)
375- 376).
Anılan siyasal gelişmeler paralelinde, 1783’te kolonileştirilen dar
toprak şeridi Apalaş Dağları’nın ötesine kadar yayılarak büyük bir ülkeye
evrilmiştir. 1803 yılında Louis Siana’nın Fransa’dan 15 milyon dolara
satın alınması ile ülke sınırlarının bir anda iki katına çıkması ile başlayan
siyasi sınırlardaki genişleme (Bredhoff, 2001: 26), devam eden göçlerle
birlikte bölge nüfusundaki artış ve Amerikan Coğrafyasında 1800-1850
tarihleri arasında yerleşiminin Batı’daki topraklara doğru yayılması,
Kızılderililerin özgürlüklerini tehdit etmenin ötesinde onları yaşamları
pahasına bir mekân değişimine zorlamıştır. Bir başka deyişle sürgün ile
karşı karşıya kalan Kızılderili topluluklar, yerlisi oldukları topraklarda
devletleşmekte olan “beyaz” koloniler tarafından yabancı konumuna
düşürülmüştür. Süreçte Kızılderili topluluklar ile imzalanan antlaşmalar
Amerikalılar tarafından art arda ihlal edilirken, bu topluluklarla kimi
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zaman kıyıma dönüşen birçok sıcak temas yaşanmıştır. Kızılderili
topluluklara dönük tüm bu olumsuz ve hırpalayıcı tavırların neden olduğu
şiddetli gerilimin açığa çıkmasının en büyük çaplı örneği ise Little Bighorn
Savaşı (1876) olarak anılan Montana topraklarındaki çatışma olmuştur
(History, 2009).
Dönemin anılan siyasi koşullarının yanında ekonomik durumu
değerlendirildiğinde ise sanayi öncesi, tarım ve ticaret ekonomisinin hâkim
olduğu anlaşılmaktadır. Dış pazar Avrupa ile rekabette iken iç pazarda
geçim ekonomisi koşulları hâkimdir. Daha nihai bir tanımla tek tük mali
kurumları oluşturulmaya çalışılırken altyapı (yol şebekesi) uçsuz bucaksız
ülke için yetersizdir. İş gücü ise ülkenin zenginliklerini işlemekten
yoksundur. Özellikle 1815-1850 yılları kırılma dönemi kabul edilmektedir.
Cyrus McCormick’in (Sparknotes, 2019) hayvanla çekilen bir biçerdöver
icat etmesiyle tarımdaki emek yüzdesi %50’den %80’e varan bir azalmaya
tanıklık etmiş ve tarım üretimi büyük bir artış göstermiştir. Devreye 1825
yılında giren kanallar ve 1830’da randımanlı biçimde işlemeye başlayan
demiryolu hattı ile ülke içi ulaşımda kolaylıklar sağlanmış (McIntosh,
2018), böylelikle sanayi devrimine giden yolun ilk ve evrimsel
basamakları tamamlanmıştır (Théma Larousse, 1993: C (1) 182; Grolier
International Americana, 1993: C (1) 379- 381).
Hugh Glass ile Amerikan Coğrafyasının Etnik Toplulukları
Eşliğinde Bir Diriliş Hikâyesi: “Diriliş/ The Revenant”te Olaylar
Dizisi
Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında, Amerikan’ın kuruluş evresinde
geçen hikâye dönemin siyasal, toplumsal ve ekonomik koşularına uygun
olarak biçimlenmiştir. Kızılderili topluluklar ile coğrafyanın “yeni” sahibi
“beyaz”ların ağır rekabeti ortamında Hugh Glass (ana karakter), kürk
ticareti yapan ekspedisyona rehberlik ederek geçimini sağlamaktadır.
Pavni kökenli eşi, Fransızların başlattığı bir katliamda öldürülmüştür. Bu
katliamdan Hugh Glass ile oğlu Hawk kurtulurken, eşi de dâhil kırkın
üzerinde Pavni yerlisi ile birlikte yirmibir Fransız askeri de yaşamını
yitirmiştir.
Hugh Glass ve oğlu, Kaptan Andrew Henry önderliğinde kurulan bir
kürk ekspedisyonuna tuzakçı ve rehber olarak katılırlar. Hugh Glass, Hawk
ve Bridger avlandıkları sırada duydukları silah sesleri üzerine kamp
alanına geri dönerler. Arikara Şefi Elk Dog, kızı Powaqa’nın kaçırılması
üzerine kamp alanına baskın yapmıştır. Kaptan Andrew Henry
komutasındakiler yanlarına aldıkları derilerle gemiye binerler ve kaçarlar.
Çatışmada 32 kişiyi kaybederler.
Hugh Glass, Arikaraların takip edeceklerini bildiğinden, gemiyi bırakıp
karadan yeni bir rota belirleyerek yol almaları gerektiğini söyler. Kaptan
Andrew Henry, Hugh Glass’ın tavsiyesine uyar. Kürkleri toprağa gömerek
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yanlarına aldıkları malzemelerle ormanda ilerlerler. Konakladıkları bir
alanda Hugh Glass ayı tarafından ağır şekilde yaralanır. Kaptan Andrew
Henry, Hugh Glass’ın yaralarını diker ve sedye ile taşınmasını ister.
Öleceği konusunda hemfikir olan arkadaşlarının kışkırtmasıyla Kaptan,
Hugh Glass’ı vurmak ister ama yapamaz. Bunun yerine ölene kadar
yanında kalıp uygun şekilde defnedecek gönüllü kişiye para teklifinde
bulunur. Bridger ve Hawk gönüllü olarak kalırken John Fitzgerald para
karşılığında görevi kabul eder. Bu bekleyiş sırasında John Fitzgerald,
Hawk’ı öldürür. Hugh Glass’ı yaralı haliyle kazdığı bir mezarın içerisinde
bırakır. Bridger’ı ise Kızılderililerin geldiğini söyleyerek alelacele yola
çıkmaları gerektiği konusunda ikna eder.
Hugh Glass ölüme terk edildiği mezardan sürünerek çıkar. Kamp
alanından birkaç malzeme alır ve yola koyulur. Nehir yatağında balık
tutarak ve zaman zaman Kızılderili gruplardan kaçarak hayatta kalmaya
çalışır. Kaptan Andrew Henry’nin başında olduğu ilk grup Ford Kahowa
Kasabası’na varır. Birkaç gün sonra Bridger ve John Fitzgerald da
yolculuklarını tamamlayıp Kaptan’ın grubuna yetişirler. Kaptan’a
Hawk’ın kaybolduğunu, Hugh Glass’ın ise gerekli şekilde mezarının
üzerine haç konularak gömüldüğünü ifade ederler ve bölgeye gelen
Kızılderililerin varlığı nedeniyle orayı terk ettiklerini söylerler. Kaptan
anlatılanlara inanarak söz verdiği parayı John Fitzgerald’e verir.
Hugh Glass, yolculuğu sırasında Powaqa’yi esir tutan Fransız gurup ile
karşılaşır. Toussaint’ın Powaqa’ye tecavüz etmesini engeller. Arikara Şefi
Elk Dog, Fransız grubun yerini tespit ederek baskın yapar.
Kaptan; toprağa gömdüğü kürkleri alabilmek için Yarbay Henry
Leavenworth’ın ordusuyla geleceği zamanı beklemektedir. Bu sırada
kasabaya sığınan Fransız grubun içerisinde yer alan bir kişinin üzerinden
çıkan eşyaları görünce Hawk’ın yaşadığına kanaat getirirler. Hawk’ı
bulabilmek için yola çıkarlar. Gece Hugh Glass ile karşılaşırlar.
Kasabada kalan John Fitzgerald, Kaptan’ın kasada sakladığı paraları
çalarak Teksas’a gitmek üzere yola çıkmıştır. Durumu kavrayan Kaptan ve
Hugh Glass, John Fitzgerald’ı yakalamak için birlikte harekete geçerler.
İkiye ayrıldıklarında John Fitzgerald, Kaptan’ı öldürür. Hugh Glass,
Kaptan’ın cesedini bir dal yardımıyla dik konuma getirir ve arkadaki ata,
kendisine ceset izlenimi verecek şekilde biner.
Kurulan tuzaktan küçük sıyrıklarla kurtulan John Fitzgerald ile Hugh
Glass arasında nehrin kenarına kadar süren uzun bir kovalamaca yaşanır.
Aralarında geçen kavga sonrasında Hugh Glass, John Fitzgerald’ın yaralı
bedenini suya bırakır. Arikara Şefi Elk Dog, John Fitzgerald’ı suda boğar.
Arikara Şefi Elk Dog, Powaqa ve beraberindeki atlı kafile dere kenarında
oturan Hugh Glass’ın yanından geçerek yollarına devam ederler.
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Dirilişte Temsil Bulan Etnik Kimlikler Üzerine
Film ilk sahnelerinden itibaren Kaptan Andrew Henry ve Arikara Şefi
Elk Dog arasında geçen baskın görüntüleri ile başlar. Bu çatışmada Kaptan
32 adamını kaybeder. Arikalar’dan da birçok kişi ölür. Arikara Şefi Elk
Dog ise omzundan yaralanır. Baskın sonrası sözlerinden (filmin
12’40’’dk.sında) anlaşıldığı üzere Şef kamp alanında kaçırılan kızı
Powaqa’yi aramaktadır. Powaqa’yi arama girişimleri neredeyse filmin
sonuna kadar devam edecektir.
Arikara Şefi Elk Dog, Kaptan’ın kamp alanından aldığı damgalanmış
kürkleri Fransız tüccar Toussaint’e götürür. Karşılığında kızı Powaqa’yı
daha çabuk bulabilmek için silah ve at ister. Toussaint’ın silah
verebileceğini fakat at veremeyeceğini belirtmesi üzerine Elk Dog,
Kızılderili topluluklarının beyazlara bakışını temsil eden şu sözleri sarf
eder: “Bizden her şeyimizi çalan sizsiniz. Her şeyimizi! Topraklarımızı.
Hayvanlarımızı. İki beyaz adam köyümüze gizlice girdi ve kızım Powaqa’yı
kaçırdı. Size bu postları bırakıyoruz, çünkü onurumuz böyle söylüyor.
Kızımı bulmak için de atlarınızı alacağım. Beni durdurmaya çalışmakta
özgürsün” (filmin 33’30’’dk.sında).
Bu sözler üzerine Toussaint durumu kabullenir ve beş at vermeye razı
olur. Fakat gerçekte Arikara Şefi Elk Dog’un kızı Powaqa’yi kaçıran
Fransız tüccar Toussaint’ın adamlarıdır. Hugh Glass yolculuğu sırasında
Fransız tüccar kafilesi Toussaint ve adamlarının elinden Powaqa’yi
kurtarır (104’23’’). Toussaint, Powaqa’ye tecavüz ederken arkadan
yaklaşarak durumu engeller ve Powaqa’nin kendisi ile birlikte gelmesi için
at hazırlamaya gittiğinden Powaqa, kendisine tecavüz eden Toussaint’i
yaralar ve bulunduğu noktadan Hugh Glass’ın ters istikametine doğru
kaçar. Bu sırada Arikara Şefi Elk Dog, Arikaralar’ın ‘‘ay ormanı’’ olarak
isimlendirdikleri yerde bulunan Fransız grubun kamp yaptıkları yeri tespit
ederek grubuyla birlikte bölgeye ulaşır. Kızı Powaqa ile buluşurlar.
Filmde yönetmenin mekân olarak seçtiği bölge “Arikara” bölgesidir.
Burada yaşayan topluluk genel olarak Arikaralar olarak
isimlendirilmelerinin yanında Sanişler şeklinde de bilinmektedirler.
Ayrıca film içerisinde İngilizce’de kullanılan Arikaree, Ree, Sanish ve
Sahnish gibi farklı isimlerinin de telaffuzları mevcuttur. ABD’de Kuzey
Dakota’da yaşayan Kızılderili halkıdır. Konuştukları anadilleri Kado dil
grubunda bulunan Pavni dilleri bölümüne girmektedir (Legendsofamerica,
2019a).
Filmde, Bridger ve John Fitzgerald’ın Hugh Glass’ı geride bırakıp
birlikte Ford Kahawa Kasabası’na yolculuk ettikleri güzergâhta yer alan
bir Kızılderili yerleşim yerinin talan edilmiş hali gösterilmektedir (filmin
74’21’’dk.sında). İkilinin arasında geçen konuşmada bahse konu yerdeki
talanın Yarbay Henry Leavenworth tarafından gerçekleştirilmiş
olabileceği ifade edilmektedir. Bu vaka aynı zamanda tarihi olaylarla da
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paralel bir şekilde karşılık bulmaktadır. Tarihi belgelerde Birleşik
Devletler ve Missouri Nehri yakınlarındaki Arikara Halkı arasında
Ağustos 1823’te muharebe gerçekleştiği (bölge günümüzde Güney Dakota
olarak bilinmektedir) belirtilmektedir. Savaşın gelişim aşaması ise
şöyledir; Meriwether Lewis ve William Clark keşifleri sırasında 1804’te
Arikara Bölgesi’ne ulaşmışlardır. Bu karşılaşma düşmanca olmaz. 1805’te
Amerika Birleşik Devletleri’nin başkentine giden Arikara Başkanı’nın
ölmesi ve Arikaralar’ın bu olaydan Amerikalıları sorumlu tutması üzerine
ikili ilişkiler farklı bir boyut kazanmış ve sonrasında Arikara baskınları
başlamıştır. Temmuz 1823’te Rocky Dağlarına saldıran Arikalar’ın,
tekneli 15 tüccarı öldürmeleri üzerine Birleşik Devletler Komutanı Yarbay
Henry Leavenworth, Altıncı Birlikten 230 Amerikan askeri, 750 Sidoux
askeri ve 50 avcı ile Kızılderililere karşı saldırı düzenlemiştir. Savaşın
sonuçlarına bakıldığında ABD ve Batı Yerlileri arasında yapılan ilk savaş
olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca Yarbay Henry Leavenworth, Arikaraları
tamamen yenememiştir. Yarbay’ın yumuşaklığı tartışmalara neden olmuş
ve yönetimindeki ordu da uzlaşmazlık çıkmıştır. Savaş sonrasında
Arikaralar, Kuzey Dakota’ya taşınmak zorunda kalmış, birçok Arikara ve
Apsalokeler Amerika’ya bağlanarak Sioux Savaşları’nda izci görevi
yapmışlardır (Legendsofamerica, 2019b).
Hugh Glass, ölüme terk edildikten sonra başladığı yolculuğu sırasında
yaşam mücadelesi verdiği evrede çakalların parçaladıkları bir buffalonun
etini yerken Hikuc adında bir Pavni ile tanışır. Hikuc ile Hugh Glass’ın bir
araya geldikleri gecenin sabahında Hikuc, Hugh Glass’a vücudundaki
yaraların nasıl oluştuğunu sorar (88’03’’). Hugh Glass, boz bir ayının
saldırısına uğradığını ve arkadaşlarının onu ölüme terk ettiklerinden
bahseder. Hikuc’un ise halkını ve oğlunu Siyular’ın (Sioux) öldürdüğünü
belirtir. Daha çok Pavni bulabilmek için güneye gitmektedir ve Hugh Glass
ile birlikte yolculuk etmeye başlarlar. Yolculuk sırasında çıkan bir fırtınada
Hikuc, Hugh Glass’ın yaralarını iyileştirebilmek için topladığı bitki kökleri
ile tütsü yapar ve yanından ayrılır. Hugh Glass kendine geldiğinde
Hikuc’un gitmiş olduğunu görür ve yoluna devam eder. Güzergahı
üzerinde Fransız tüccar Toussaint ve adamlarının Ay Ormanındaki kamp
alanına ulaştığında Hikuc’un bir ağaçta asılı olduğunu görür. Boynuna
“Hepimiz Vahşiyiz/ On Est Tous des Sauvage” yazılı bir yafta iliştirilmiştir
(101’07’’). Öncesinde Hikuc’un Hugh Glass’a karşı sergilediği insancıl
tavır karşısında beyazların onu katledip “vahşi” olarak yaftalaması, asıl
vahşinin kim olduğu konusunda ciddi bir ironi ile izleyiciyi durumu
sorgulamaya davet etmektedir.
Hikuc’un halkını ve oğlunu öldüren Siyular, Kuzey Amerika’da
önceleri Superior gölü çevresinde yaşadıkları halde Avrupalı
sömürgecilerle yaptıkları savaş sonucunda yenilerek Minnesota ve
Dakota’ya sürülmüşler, Ondokuzuncu Yüzyılın ortalarında toplama
kamplarına yerleştirilmişlerdir. Liderleri Oturan Boğa, 1876 yılında
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başlayan ayaklanmada öldürülmüştür. Amerikan güçlerinin düzenlediği
büyük bir katliamla 1890 yılında direnişleri kırılmıştır. Çılgın At (Crazy
Horse) Oglala Siu Kabilesi’nin şeflerindendir. 1876 senesinde General
Custer ile yürüttüğü mücadeleyi kaybetmiştir. Siular diğer Kızılderililer
gibi Animist’tir. Ondokuzuncu Yüzyılda misyonerlik faaliyetleri
neticesinde Hristiyanlaşmışlardır (Ana Britannica, 1987: C (6) 559).
Filmde John Fitzgerald ve Bridger, Hugh Glass’ı geride bırakıp birlikte
yolculuk etmeye başladıktan sonra akşam kamp yaptıkları ve bir şeyler
yedikleri sahnede Birdger, Hugh Glass’ı geride bırakmakla doğru yapıp
yapmadıklarını sorgulaması üzerine John Fitzgerald: “Düşünme. Bu senin
işin değil. Yüce Tanrı bizleri bazen seçmediğimiz yola da sevk eder,
anlıyor musun?’’(76’34’’) diyerek babasına ait bir hikaye anlatır.
‘‘Babam pek dindar bir adam değildi. Yetiştiremediyse ya da öldürüp
yiyemediyse hiçbir şeye inanmazdı. Hepsi bu! O defa ihtiyar Saba tepelerine
gitmişti. San Saba tepeleri. Avlanmak için bir grup Teksas korucu dostuna
katılmıştı. Daha önce yüzlerce defa yaptığı epey sıradan bir şey. Üç gün süren bir
av olması gerekiyordu ancak ikinci gününde her şey kötüye gitti. Her nasıl olduysa
o gece arkadaşlarını kaybetmeyi başardı. Üstüne üstlük Komançiler gidip atları
almışlar bu yüzden çok açtı ve çılgına dönmüştü. Hiçliğin ortasındaki bir grup
ağacın içinde o koruda böyle sürünmüş. O maki deryasına öylece saplanmışken dini
bulmuş. Bana söylediğine göre Tanrı’yı tam o anda bulmuş. Meğer O Tanrı bir
sincapmış. Evet! Kocaman, ihtiyar ve etli butlusundan! ‘‘Tanrı’yı buldum’’ derdi.
Şan ve merhametinin yüceliği içinde oturup tadını çıkarırken ‘‘O … çocuğunu
vurup yedim’’ derdi’’(filmin 78’05’’ dk.sında).

Bu hikâye ile “Diriliş”te temsil edilen etnik toplulukların inanç
yapılarına ilişkin doneler de verilmektedir.
Öyküde adı geçen Komançiler (Comanche)’in anavatanları
Comancheria olarak tanımlanan Güney Kolorado, New Meksiko’nun
doğusu, Güney Kansas, Oklahoma’nın tamamı ile Kuzey ve Güney
Teksas’nın büyük bir bölümü olarak ifade edilmektedir. Şu anda
Comanche Ulusu’na kayıtlı 10.000 üye bulunmaktadır fakat sayıların bir
zamanlar bu sayının iki katı olduğu bir gerçektir. Bu nüfusun 5.000’i
Lawton civarın da yani Oklahoma’da geri kalan 5.000 kişi ise Teksas, New
Meksiko ve Kaliforniya’da yaşamaktadır. Günümüzde 14.700 civarında
nüfusları mevcuttur. Nadiren Shoshone dilinin bir lehçesi olarak
sınıflandırılabilecek olan Uto- Aztek dilini konuşmaktadırlar. Bugün
genellikle Komançiçe ve İngilizce kullanmaktadırlar. Hıristiyanlık ve yerel
inançlar yaygın olmakla birlikte etnik olarak Şoşoniler olarak ifade
edilirler (Tarihiolaylar, 2019).
Filmin ilk sahnelerinde Arikalar’dan kaçan Kaptan Andrew Henry ve
adamları Hugh Glass’ın öngörüleri doğrultusunda Arikalar’ın ırmak ve
civarındaki yerlere hâkim olmalarından dolayı nehrin ilerisinde teknelerini
yakalayacağı ihtimali karşısında tekneden inerek yeni bir yürüyüş rotası
belirlerler. John Fitzgerald’ın Hugh Glass’ın öngörüleri doğrultusunda
nehirde hareket etmek yerine postları gömerek yeni bir rotadan gitmeye
karar verdikleri yerde geçen konuşmalarda John Fitzgerald, Hugh Glass’a
“Pavnilerler birlikteyken bir teğmeni vurduğun doğru mu?” diye sorar
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(17’32’’). 21 asker ve kırkın üzerinde Kızılderili ölmüş ve içlerinden
sadece Hugh Glass ve oğlu Hawk kurtulmuştur. Bunun doğru olup
olmadığının teyidini almaya çalışır (17’42’’). Hugh Glass cevap vermez.
Rota değiştirip yağmur altında yürüdükleri sırada Kaptan’ın bir teğmen
öldürüp öldürmediğine ilişkin sorusunu tekrarlaması üzerine Hugh Glass
yine nitelikli bir cevap vermez. Hugh Glass cevaben “sessizliği
seviyorum” demekle yetinir (21’46’’). Ardından John Fitzgerald’ın peşine
düştükleri gece konakladıkları ateşin başında aynı soruyu Kaptan bir kez
Hugh Glass’a yöneltir. Bu kez Hugh Glass ‘‘ben oğlumu öldüren bir adamı
öldürdüm’’ şeklinde cevap verir ki burada Hugh Glass için öldürdüğünün
bir otorite figürü değil bir katil olarak algılandığı anlatılmak istenmektedir.
Bu anlamda eylemi otoriteye bir karşı koyuş ve yasa ihlali değil bir katili
ortadan kaldırmaktan ibaret olarak “meşru” kabul edilebilecek bir hareket
daire içinde gösterilmektedir (127’54’’).
Hugh Glass’ın oğlu Hawk ve ölen eşi Pavni’dir. Filmde Hikuc’da daha
fazla Pavni bulabilmek için güneye gitmektedir (88’03’’). Bu nedenle o da
Pavni’dir. Pavniler (Pawnee), Amerikan coğrafyasında önceleri Nebraska
da yaşayan 1876’da Oklahoma’da rezervasyona kapatılan Kado
Halklarından ve Ova Kızılderilileri kültür gurubundandırlar. Anadilleri
Pavnicedir (Nebraskahistory.org, 2017).
Kuzey Amerika’nın orta bölgesinde yer alan Büyük Ovalar Bölgesi
olarak bilinen alanda oluşan kültür gruplarıdır. Batı da Plato ve Büyük
Havza, doğuda Kuzeydoğu, kuzeyde Subarktik ve güneybatıda Güneybatı
Kızılderilileri gibi kültür gurupları ile çevrilen alanda varlık
göstermişlerdir. Siyu Dilleri, Atabask Dilleri ve Alogonkin Dilleri
birbirinden oldukça farklı dilleri konuşmalarına rağmen aynı kültür grubu
içerisin de yer alırlar. Göçebe ve yatı yerleşik olmak üzere iki farklı
yapıdadırlar. Göçebe halklar olarak tabir edilenler 18-19. yüzyılda ata
bağımlı olarak yaşayan ve tam göçebe olarak büyük bizon sürüleri başta
olmak üzere diğer büyük sürülerin peşinde ilerleyen avcı ve toplayıcı
topluluklardır. Bunların çok küçük bir kısmının da tütün ve mısır
yetiştirdiği bilinmektedir. Yarı yerleşik halklar ise Büyük Ova Bölgesi’nin
yarı yerleşik asıl sakinleri olmakla birlikte bizon gibi hayvanları avlasalar
da asıl geçim kaynakları ticaret ve tarımdır (Ana Britannica, 1989: C (17)
264).
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Göçebe Halklar

Atabask Dilleri

Siyu Dilleri

Uto- Aztek Dilleri
Tano Dilleri
İzole Diller
Kado Dilleri

Yarı Yerleşik Halklar

OVA KIZILDERİLİLERİ
( Buffalo Yerlileri / Ova Bölgesi Yerlileri )

Alogonkin Dilleri

Siyu Dilleri

Şayenler
Arapaholar
Ova Krileri
Karaayaklar
Atsinalar
Ojibvalar
Kiyova Apaçileri
Lipalar
Tsutinalar
Nakodalar
Lakota Siyuları
Apsalokerler
Nakotalar
Komançiler
Kiyovalar
Tonkavalar
Arikaralar
Pavniler
Viçitalar
Kiçaylar
Kansarlar
Misuriler
Dakota Siyuları
Ayovalar
Kuapalar
Hidatsalar
Mandalar
Ponkalar
Omahalar
Osageler
Otoeler

Tablo 1. Diriliş’te temsil edilen etnik toluluklar olarak
Ova bölgesi yerlileri (Tablo yazarlar tarafından filmde yer
verilen topluluklar ekseninde metinde atıf yapılan farklı tarihi
kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.)

Ova Kızılderilileri’nin ana geçim ve besin kaynağı (Buffalo) Amerikan
bizonu olup kaçınılmaz biçimde söz konusu toplulukların sosyal yaşamları
ve kültürlerinde Amerikan bizonunun etkisinin çok büyük olduğu
anlaşılmaktadır. Kızılderili mitlerindeki anlatılarda buffalo ruhları
insanlara genellikle ilaç ve barış çubukları hakkında kutsal bilgiler
getirmekte olup çoğunlukla buffalolara güç, dayanıklılık, saygınlık ve
koruma ile ilişkili olumlu roller atfedilmektedir (native-languages.org,
1998).
“Diriliş”te buffolaya ilk olarak Hugh Glass’ın dere kenarında balık
tutarak hayatta kalmaya çalıştığı sahnede yer verilmektedir. Hugh Glass,
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buffola ve kızılderilerin varoluş mücadelesinin koşutluğuna yapılan
simgesel vurgu dikkat çekicidir. Ana karakterin gözü önünde kalabalık bir
çakal sürüsünün, sürüden ayırdığı bir buffloyu yere yıktığı
gösterilmektedir.

Fotoğraf 1. Hugh Glass Buffalo sürüsüne saldıran çakalları izlerken

Gece çöktüğünde Hugh Glass çakal ulumalarını duyar ve dere kenarına
çıkar. Hikuc’nun, çakal sürüsünün devirdiği buffalonun çevresinde yaktığı
ateş ile çakal sürüsünü uzaklaştırdığını görür. Hikuc’un yanına sürünerek
gider ve ondan et ister. Hikuc, bu isteği karşılıksız bırakmaz. Bu etkileşim
aralarında bir bağ kurulmasını sağlar ve yolculuğa Hikuc’un Fransız
Toussaint tarafında asılmasına kadar birlikte devam ederler. Pavni olan
Hikuc karakteri temsilinde Ova Yerlileri’nin buffaloya verdikleri önem ve
değer gösterilmiştir. Kızılderililer Av hayvanı olarak geçimlerinin temel
dayanağı olan buffaloları hiçbir şekilde israf etmeden kullanmaktadırlar.
Kızılderili dönemi olarak anılan 1800’lere kadar 60 milyon olan buffalo
sayısı, 50 yıl içinde 40 milyon azalmış 19. Yüzyılın sonunda binin altına
düşmüştür (Walker, 1983: 1255). Filmin alt metinleri okunuduğunda,
Amerikan coğrafyasındaki buffolaların sayılarının, Kızılderililerin varlık
alanlarına koşut olarak azalmasının nedeni olarak kürk ticaretinin
gösterildiği anlaşılmakta olup bunun periferinde gelişen tekstil sanayisi
dönem Amerikan sanayisinin göstergesidir.
Bu ürkütücü durum, filmde Hugh Glass’ın, boz bir ayı tarafından kötü
bir şekilde yaralanmasını takiben oğlu Hawk, Birdger ve John
Fitzgerald’ın ölümü halinde geleneklere göre gömmek için bekledikleri
sahnede Hugh Glass’ın rüyalarında da yerini nitelikli bir metafor olarak
almaktadır. Hugh Glass, rüyasında buffalo kafataslarından yapılmış iki
adet yığının olduğu yere gelerek bu yığınlardan ebatça çok daha büyük
olana yaklaşır ve yığının tepesine doğru bakar. Bu iki yığından küçük olan
Kızılderili
halklarının
avladığı
buffalo
kafatasları
olarak
değerlendirilebilecekken diğer büyük buffalo kafatası yığını ise Hugh
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Glass’ın da bir şekilde vesilesi olduğu –belli ölçüde Kızılderililere dönük
soykırıma varan müdahaleler karşısında kendinin de pay sahibi olduğu
biçiminde bir özeleştiri ile- sonradan kıtaya gelen güçlerin yaptığı
avlanmaları temsil etmektedir. Hugh Glass’ın rüyasında yürüyerek önünde
durduğu yığınlardan büyük olanın tepesinde ise –kafatasları üzerine
yükselen bir devleti andırır biçimde- güneş ve bir flama yer almaktadır.

Fotoğraf 2. Hugh Glass kafatası kulelerini izlerken

“Ben” olarak beyazların Kızılderili toplulukları hangi genelleyici
ithamlar ile nasıl öteki olarak konumlandırdığı ise John Fitzgerald’ın
sözlerinde karşılık bulmaktadır. Fitzgerald ve Bridger’ın Hugh Glass’ın
ölmesini bekledikleri sahnede (43’37”) Bridger’ın, onun kafasındaki
yarayı kastederek Fitzgerald’a “Bunu sana Reeler (Arikaralar) mi yaptı?”
sorusuna Fitzgerald’ın yanıtı dikkat çekicidir. Soruya karşılık olarak John
Fitzgerald şöyle der:
“Evet, onlar yaptı. Üstelik hiç de acele etmediler. Başlarda hiçbir şey
hissetmedim. Sadece bıçağın kafatasımı kazıma sesini duyuyordum. Onlar da gülüp
eğleniyor, bağırıp çağırıyorlardı. Sonra kan geldi. Soğuktu. Yüzümden aşağı
akmaya başladı. Gözlerime girdi. Onu soludum. Beni boğuyordu. İşte o zaman
hissettim. Her şeyi hissettim. Kafamı tersyüz ettiler. Tanrım. Teksas tarafındaki
Kızılderililer seni soyabilirler ama kafa derini yüzmezler”

Benzer bakış açısı, dere kenarında Kaptan Andrew Henry ve
adamlarının, Arikara baskınından kaçırabiledikleri kürkleri sakladıkları
sırada John Fitzgerald’ın Hugh Glass ve oğlu Hawk’ı kışkırtmaya çalıştığı
sahnede, Hawk’ın bu kışkırtmalara gelerek John Fitzgerald’e cevap
vermesi üzerine Hugh Glass ve oğlu Hawk’ın arasında Pavnice olarak
geçen konuşmada da yansıtılmaktadır (18’43”).
‘‘Hugh Glass: - Sana görünmez olmanı söylemiştim evlat.
Hayatta kalmak istiyorsan, çeneni kapayacaksın.
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Hawk:- En azından o (John Fitzgerald) beni duydu.
Hugh Glass: Onlar sesini duymazlar! Sadece yüzünün rengini görürler!’’

Bu diyalog ile mevcut dönemde farklı etnik gruplara karşı geliştirilen
egemen önyargıların ve temel davranış biçimlerinin teşhisi yapılmış
olmaktadır.
Filmde yer alan bu etnik grupların karşısında “ulus güç” olarak
tanımlanabilecek olan Fransızlar ve kıtaya daha sonrada gelen fakat kıtaya
yerleşerek bir hayat kurmaya çalışan ve bu düzlemde Amerika Birleşik
Devletleri’ni oluşturan temsili güçler de mevcuttur.
Bu anlamda film içerinde Fransız tüccar Toussaint ve beraberindeki
ekip, kürk ticareti yapmanın yanında aynı zamanda Kızılderililere at ve
silah satmaları bakımında kıtaya sonradan gelen ve ticaret temelli çalışan
sömürge güçlerini temsil etmektedir. Söz konusu güçlerin yerliler ile
içinde bulundukları ironik tablo, Arikara Şefi Elk Dog’a kaçırılan kızı
Powaqa’yi bulabilmesi için kürk karşılığında silah ve at vererek yardım
eder görünürken öte yandan Elk Dog’un kızı Powaqa’yu kaçırıp tecavüz
etmeleri özelinde aktarılmaktadır.
Kaptan Andrew Henry komutasındaki güçlerin bölgedeki varlık
motivasyonu ise sinema eleştirmeni Dorsay’ın Hugh Glass için yaptığı
“kahramanımız 1820’li yıllarda Amerika’yı dolduran, hemen hepsi
Avrupa’dan göç etmiş ve kendilerine en azından servet, belki de yeni bir
hayat getirecek olan her şeye dalmaya hazır maceraperestlerden biri…”
(2016) betimlemesi ile paralellik göstermektedir. Bu guruptakiler,
Fransızların aksine, kıtada kalarak bir birlik ve en nihayetinde bir devlet
konumuna ulaşmışlardır. Bu insanlar, diğer büyük güçler gibi yerlileri
sürdürülebilir
sömürgeler
olarak görmekten
ziyade
kıtanın
zenginliklerinden yararlanmak isteyen fakat bunu yaparken de Arikara
bölgesine girmekten de çekinmeyen gözü kara ve hayat standartları düşük
insanlardır. Dirilş’te John Fitzgerald şahsında atıf yapılan bu kitlenin tavrı,
biriktirdiği paralarla Teksas’tan toprak alma isteğini (42’41”) dile getirerek
mevcut durumda kıtada tutunmak arzusunu vurgulayan karakterin
ifadelerinde karşılık bulmaktadır.
Sonuç
“Diriliş/The Revenant”, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın bitiminin
ardında oluşan siyasi ve toplumsal düzlem ile mevcut gelişmeleri de içine
alacak şekilde genişleyen Amerikan İç Savaşı gibi iki büyük olay arasında
geçen gerçek bir öyküye odaklanmaktadır. Mevcut iki olayın da neden ve
sonuçları bir şekliyle filmin alt metinleri içerisinde mevcuttur. Bir başka
deyişle, bir olayın sonuçlarının net olarak yaşandığı bir dönem ile diğer
olayın nedenlerini hazırlayan süreç açık bir şekilde ortaya konulmaktadır.
Fakat film bu iki olaydan da bağımsız bir şekilde ilerlemektedir
Kritof Kolomb’un 1492 yılında kıtaya ayak basmasından 1886 yılına
kadar geçen dört asırda 70 milyon Kızılderili (Amerikan Yerli Halkı)
114

katledilmiştir. İspanyolların başlattığı bu süreç, ardından İngiliz ve Fransız
sömürge güçleri ile aralıksız devam etmiştir. Söz konusu güçlerin kıtaya
ayak bastığı tarihlerde dünya nüfusunun beşte birini oluşturan
Kızılderililer bugün sadece birkaç milyon olarak temsil edilmektedirler.
Kalanlar ise doğdukları bölgelerden “rezervasyon” adı altında sürgün
edilerek onlara ayrılan farklı bölgelere yerleştirilmişlerdir.
Diriliş’te irdelenen etnik kimlikler Arikaralar, Siyular, Komançiler
ve Pavniler’dir. Bu gruplar ‘‘Ova Kızılderilileri’’ ya da ‘‘Buffalo
Yerlileri’’ olarak anılmakta, göçebe ve yarı yerleşik olarak
yaşamaktadırlar. Ana geçim kaynakları ise buffalolardır. Sömürge
güçlerinden önce sayıları altmış milyonun üzerinde olmasına karşılık
ilerleyen süreçte binin de altına düşmüştür. Filmde, kürk ticareti bu
düşüşün temel nedeni olarak sunulmaktadır. Özellikle 1790-1830
yıllarında New England’da gelişen tekstil sanayisi ABD’nin
sanayileşmesinin bir göstergesi olarak öne çıkmıştır. Hatta mevcut sanayi
kolu Massachusetts Eyaleti’nde Lowell gibi bir şehrin dahi kurulmasına
neden olacak kadar büyümüş ve güçlenmiştir.
Film belirli etnik guruplarla karşılıklı gerilimin en üst seviyede olduğu
ve mevcut etnik grupların ABD Hükümeti ile yapacakları ilk savaşların
hemen öncesine odaklanmıştır. Tarihi bir şahsiyet olarak Yarbay Henry
Leavenwort’ün isminin kullanılması mevcut durumun tarihi bir belge
niteliği kazanması bakımından önemlidir.
Diriliş’te geçen diyaloglarda ifade bulduğu şekliyle mevcut etnik
gruplar arasında da anlaşmazlıkların olduğu aktarılmaktadır. Örneğin,
Arikaralar’ın Komutan Andrew Henry’nin adamlarına düşman olduğu
kadar Pavniler’e de düşman oldukları açıkça ifade edilir (16’57”).
Hikuc’un halkını ve oğlunu Siyular’ın öldürmesi bu duruma bir başka
örnektir. Böylelikle farklı iki etnik gurup olarak Siyular ile Pavniler
arasında da mücadelelerin mevcut olduğu vurgulanmakta, etnik bu
guruplar birlik olabilecek değerlerden yoksun olarak uygarlığa mesafeli
betimlenmektedir (88’02’’).
Diriliş’te, ulus güç temsili olarak kıtada bulunan Fransız tüccar
Toussaint ve adamlarının ise önce Hugh Glass’ın silahlı saldırısı ve
Powaqa’ye yardım etmesi sonucu Powaqa’nin Toussaint’i yaralaması ile
darbe aldığı ardından, Arikara Şefi Elk Dog’un Ay Ormanı’ndaki kamp
alanlarına yaptığı baskın ile büyük darbe aldığı görülmektedir. Daha da
dikkat çekici bir durum olarak baskından kurtulan üç kişiden sadece biri
Ford Kahowa Kasabası’na ulaşabilmiştir. (Diğer iki kişiden biri donarak
ölmüş, diğeri kurtlar tarafında öldürülmüştür.) Böylelikle kıtada sömürgeci
güç olarak yer alan Fransızların bölgeden çekileceği simgesel anlatılmak
istenmiştir.
Diğer taraftan geride tek ulus güç olarak kalan ve kıtanın keşfi ile
bölgeye Avrupa’dan yeni umutlarla göç eden Amerika’yı oluşturacak
temel katman olarak temsil bulan Kaptan Andrew Henry ve adamlarıdır.
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John Fitzgerald bünyesinde temsil edilen kötülük, filmin son sahnesinde
Hugh Glass’ın John Fitzgerald’i öldürmek üzere iken bedenini suya
bırakması ve Arikara Şefi Elk Dog’un eylemi tamamlaması biçiminde yeni
gelişecek düzenin saf kötülüğe karşı yerli halklar ve bu kıtayı yeni ev
edinen güçlerin birlikte geliştirdikleri ya da geliştirebilecekleri empati
üzerinden kuracaklarına dönük simgesel bir önerme niteliğindedir.
Yönetmen Alejandro González Iñárritu “Diriliş”inde 19. Yüzyılda
yaşanan etnik çatışmalar üzerinde yükselen ve arka planında bir ulus
devletin kuruluşu olan tarihi hikâyesini 21. Yüzyılın ilk çeyreğine taşımak
suretiyle geçmişe dönük bir özeleştiri yanında birlikte yaşama meselesini
yeniden düşünmek adına tam da iki yüzyıl sonrasında manidar bir davette
bulunmaktadır.
“Diriliş / The Revenant”in Künyesi
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“KOMŞUM TOTORO” ANİMASYONUNUN
GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
Semiotic Analysis of My Neighbour Totoro Animation
Aylin GÜNGÖR*
Giriş
İlkel çağlardan bu yana insanlar, çevresini anlamlandırmak için iletişim
kurma ihtiyacını hep hissetmiştir. İletişimi bazen konuşarak ya da çıkardığı
seslerle sağlamışlar, bazen de çeşitli simgesel resimler çizerek anlatmak
istediklerini dile getirmişlerdir. Bu bağlamda iletişimi, kişilerin
gereksinimlerinden ortaya çıkmış bir faaliyet olarak tanımlamak yerinde
bir karar olacaktır. Ayrıca iletişim, karşılıklı bir paylaşımı gerekli
kılmaktadır. Zaten, “communication” kelimesinin kökeni olan communis;
“birçok kişiye ya da nesneye ait olma ve ortaklaşa yapılan anlamlarında
[kullanılarak], iletişim sözcüğünün özünde, yalın bir ileti alışverişinden
çok toplumsal nitelikli bir etkileşimi, değiş tokuşu ve paylaşımı içerdiği
söylenmektedir” (Zıllıoğlu, 2010: 22). Nitekim İnsan; iletişimin yanı sıra,
simge (sembol) yaratma özelliği nedeniyle diğer varlıklardan
ayrılmaktadır. Geçmişten günümüze var olan toplumların kendi sembol
sistemlerini oluşturdukları görülmektedir. Toplumu oluşturan en küçük
parça olan bireyin bazen kendisi de iletişim sistemleri içinde bir sembole
dönüşmektedir. Böylece iletişim kavramı, toplumun oluşturduğu kültür ve
değerler, dizgeler ya da paylaşılan ortak bilinç olarak algılanmaktadır.
Örneğin; Doğumundan itibaren insan çevresiyle görsel ve dilsel bir iletişim
kurarak alıcıya/topluma bir anlam ve bilgi aktarımı sağlar. Ve bu bilgi
aktarımı içinde göstergelerden yararlanılmaktadır. Şu açıktır ki, “insan
değişik türde gösterge kullansa da, temel olarak bir anlamı alıcısına
aktarmayı amaçlar” (Günay, 2002: 183). Dolayısıyla iletişim kurmada
göstergeler insan için bir yapı taşıdır ve bu durum bir disiplin olarak
göstergebilimin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

20. yüzyılın başlarında dilbilimdeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan
göstergebilim aracılığıyla, günümüzde fotoğrafçılıktan tasarıma,
tiyatrodan animasyona kadar pek çok alanda görsel ve dilsel göstergeler
incelenebilmektedir. Araştırmanın konusu kapsamında resimlerin bir araya
gelmesiyle oluşan animasyonlar da, içerdikleri görsel ve dilsel
göstergelerle birlikte her yaştan bireylere dil ve iletişim ağı kurmalarını
sağlamaktadır. Fakat sinemasal bir yönü olan animasyonları yorumlamak
zor ve belli bir birikim gerektirmektedir. Bu araştırmada da Algirdias
Julien Greimas’ın geliştirdiği göstergebilimsel yöntem temel alınarak
*(Öğr.

Gör.); Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü,
Giresun, Türkiye. E-mail: aylin.gungor@giresun.edu.tr
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Hayao Miyazaki’nin “Komşum Totoro” adlı animasyonu göstergebilimsel
yöntem kullanılarak çözümlenecektir.
2.Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı gerek dilsel, gerekse görsel olarak çeşitli
göstergeler aracılığıyla bir iletişim aktaran “Komşum Totoro”
Animasyonu’nun doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Japon
kültürünün bir yansımasını anlatan bu animasyon, bu kültürü tanımayan
bir kişi için salt “çocuk çizgi filminden” ibarettir. Bu yüzden
göstergebilimsel bir çözümleme “Komşum Totoro” Animasyonu’ nun
yetişkin bireyler tarafından da izlenebileceğinin bir kanıtı olacaktır. Ayrıca
kullanılan göstergeler, hem Japon kültürünün daha iyi anlaşılmasını hem
de animasyonun verdiği mesajın hedef kitleye aktarımında kolaylık
sağlayacaktır.
3. Yöntem
Bu araştırmada, öncelikle göstergebilimsel bir çözümleme yapabilmek
için Roman Jakobson’un “okur ve yazar” arasında dayandırdığı iletişim
tablosunda olduğu gibi “izleyici ve animasyon sanatçısı” arasında bir
bağlantı kurulması gerekmektedir. Tablo 1’den yola çıkarak vericinin
alıcıya anlamlı bir ileti gönderebilmesi için bir bağlam (gerçek dünya), bir
kod (yazı, nota, rakam, resimleme, vb.) ve bir kanal (kitap, dergi,
televizyon, vb.) kullanarak ortak bir iletişim kanalı veya dil göstergesi
oluşturulması gerekmektedir.

Tablo 1. Roman Jakobson’un İletişim tablosu.

Bu durum araştırmanın konusunu oluşturan “Komşum Totoro”
animasyonu üzerinden bir yöntem geliştirilerek düşünüldüğünde,
animasyonu bir dil olarak ele almak, ayrı ayrı film ve resimlerin, tıpkı
dildeki kelimelerin bir araya getirilerek cümlenin oluşturulması gibi
anlamlı bir bütün oluşturması özünde alıcıya/izleyiciye iletişim sağlamak
içindir. Bir animasyon sanatçısı iletisini çizdiği illüstrasyonlarla ifade eder.
Ve iletisini oluştururken yetiştiği toplumdan aileye, kendi düş gücüne
kadar görüntüsel ve yoğrumsal göstergeler kullanabilmektedir.
İllüstrasyonunu oluştururken kullandığı kanal gözdür. Animasyon
sanatçısı yaptığı çalışmayı alıcıya/izleyiciye aktarmak için illüstrasyon,
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tipografi, fotoğraf gibi konu ve teknikleri farklı disiplinlerle birleştirerek
iletişim ağını kurmaya başlar. Resimlerin biraraya gelmesinden oluşan
animasyonu, animasyon sanatçısının “sözce”si olarak kabul edersek, özne
de sanatçı olmaktadır. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak, alıcının/izleyicinin
konuyu doğru çözümleyebilmesi için göstergebilimin ışığında A.J.
Gremas’ın yaratmış olduğu yöntem üzerinden araştırma ele alınacaktır.
Ayrıca bu çalışmada göstergebilim aracılığıyla; “insanlar nasıl iletişim
kurarlar”, “bir bilgi aktarımından anlam nasıl üretilir”, “bu bilgiyi insanlar
nasıl doğru algılarlar” gibi sorular sorularak anlam ve iletişim ilişkiside
incelenecektir.
4. Kısaca Göstergebilimin Tanımı
“Göstergebilim, eski Yunanca’da gösterge anlamına gelen semeion ile
bilim anlamına gelen logos sözcüğünün birleşmesiyle meydana gelmiştir
ve en genel anlamıyla iletişim amaçlı her türlü gösterge dizgesinin yapısını
ve işleyişini inceleyen bir disiplin anlamında yaygın olarak
kullanılmaktadır” (Erdoğan & Alemdar, 1990: 173). Bu nedenle çoğu
zaman göstergebilim aracılığıyla insanlar, algılamış olduğu çeşitli görsel,
metin ve iletilerdeki anlamın nasıl yapılandırıldığını “görünen yüzeyin
altında kalan, derinde yatan gizli anlamı, kültürle yoğrulan anlamının”
nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışmaktadırlar (Parsa & Parsa, 2004: 168,
169).

Göstergebilim bir anlam evrenidir. Anlamı yaratan, çevresindeki
göstergeler dünyasını yorumlayarak bir bilgi açığa çıkaran insandır. İnsanı
anlamlandırmanın yolu ise ortaya çıkardığı imge, beti ve sözceleri
incelemektir. Bu imge, beti ve sözceler: metin, resimleme, animasyon,
film, afiş vb.dir. Bundan dolayı gerçek yaşamdaki insanı tanırken, bir
metin içinde yer alan anlatı kişisi (özneyi) tanımakla aynı şeydir. Gerçek
yaşamdaki kişilerden farklı olarak anlatı kişisi, hayali bir dünya imgesi
içinde yaratılmış bir kimliktir. Ama bu hayali kimlik gerçek dünyadaki
karakter ve tiplerden esinlenerek yaratılmıştır. Tıpkı bu araştırmanın
konularından biri olan “Komşum Totoro” animasyonunda olduğu gibi bu
animasyonda da yaratılan karakterle Japon kültürünü oluşturan gerçek ve
fantastik hikâyelerden yararlanılarak yaratılmışlardır. Dolayısıyla
animasyon ve illüstrasyon sanatçısı Hayao Miyazaki tarafından resimlenen
“Komşum Totoro” animasyonundaki fantastik karakterlerde birçok alt
anlamlar ve göstergeler içermektedir.
4.1. Bir Tasarım Pratiği olarak İmge ve Görme
İletişim sürecinin parçası olan insan, doğumundan itibaren göz aracılığı
ile imgelerle düşünsel olarak algılama boyutunda iletişim kurmaya
başlamaktadır. İletişimin bu çok yönlülüğü göz, görme, algılama,
görselleştirme süzgecinden geçerek ortaya çıkar. Örneğin yeni doğmuş bir
bebek için etrafındaki imgelerle kurduğu bağ, onu görme ve algılama
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biçimi kadardır. Çünkü görselleştirme, imgeler ile insan yaratıcılığı
arasındaki ilişkiyle ilgili bir şey ya da bağlantıdır. Görselleştirmek varlığa
getirme, varlık kazandırma anlamına da gelir. “Görme yeteneği, görme,
yani görüş süreciyle deneyim üstü ve teori-üstü bir ilişkiye girme bütün
eleştirel kültür analizleri için temel önemdedir. “Görünür” olan, yani
görüşe açık fenomen, her zaman kısmi ve parçalıdır. Sonuç olarak görme
ve düşünme algı ile öznelliği oluşturan çeşitli “parçalarla” iştigal
etmektedir” (Burnett, 2012: 40).
Görme ve algılama söz konusu olduğunda imgeler yalnızca
görselleştirme araçları değil, yaratım ve ifade araçlarıdır. Fakat görme ve
algılama iki farklı kavramdır. Algının yanıltıcı yönü görmenin kesin bakış
açısının yanında iletişimde aksaklıklara yol açabilmektedir. Örneğin, suya
daldırılan bir sopa kırıkmış gibi, uzak bir nesne küçükmüş gibi
görünmektedir. Algının güvenirliği görme yoluyla değil, iletişimde akıl
yürütme aracılığıyla gerçekleşmektedir. Böylece “görme sadece biyolojik
ve fiziksel bir mesele, ışık dalgalarının retinadaki hareketiyle ilgili bir
mesele değilde daha çok zihin ve düşünce süreçleriyle ilgili bir mesele
haline dönüşür. Düşün[meye] başlandığı anda görmenin karmaşıklığı
geometrik olarak artar, çünkü bu durumda denklemin içine dil de dâhil
edilmiş olur (…) Dilin işlevi, başlıca görme duyusu olan çeşitli duyuları[n]
aracılığıyla […] [insana] ulaşan şeylerin soyut ve yinelenebilir göstergeler
ve seslerle temsilini sunmaktır” (Leppert, 2009: 18). Bu yüzden görme ve
algı, zihin süzgecinden geçirilerek görsel algı denilen yeni bir kavramın
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Görsel algılama estetik görüntülerin
anlamlandırılarak zihinde algılanmasıdır. Görsel algılamada kişilerin
zekâsından eğitim düzeyine, toplum içindeki yerine kadar birçok etmenin
etkisi görülmektedir. Bu bağlamda “görsel algı, insanların gözlerden gelen
bilgiyi anlamlandırdığı, dış dünyadaki imgelerden ortaya çıkan bir
süreçtir” (Arıkan, 2008: 22).
“Her imgede bir görme biçimi yatar. Fotoğraflarda bile. Çünkü
fotoğraflar çoğu zaman sanıldığı gibi mekanik kayıtlar değildir. Her bir
fotoğrafa baktığımızda ne denli az olursa olsun, fotoğrafçının sınırsız
görünüm olanakları arasında o görünümü seçtiğini fark ederiz. Rastgele
aile fotoğraflarında da böyledir bu. Fotoğrafçının görme biçimi konuyu
seçişinde yansır. Ressamın görme biçimi, bez ya da kâğıt üstüne yaptığı
imgelerle yeniden canlandırılır” (Berger, 2008: 10).
İletişimde imgeler, dünyayı tanıma ve deneyimi görselleştirme halidir.
Bu imgeler insanlarla konuşur, çünkü görmek bedenin hem içinde, hem de
dışındadır. Bugün imge, her yerde birer gösterge olması nedeniyle iletişim
araçlarından
ya
da
toplumsal
alanların
bağlamlarından
soyutlanamamaktadır. Dolayısıyla yaşadığımız bu dijital çağda iletişim
sürecinin içinde yer alan televizyon, radyo, internet, video oyunları, cep
telefonları, tabletler, hayatımızın merkezinde yer almakta ve dijital
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devrimin imgelerin kullanımı üzerindeki kültürel söylemlerini insanlara
sunmaktadır. İnsan etkinliklerinin bütün disiplinlerine dâhil olan imgeler,
iletişimin çok boyutluluğunu dijital dünyaların ekranlarından yeni görme
ve anlama biçimlerine dönüştürmektedir. Lester’ın deyimiyle “insanlar
sözcükleri okumayı düşündüler, ancak görüntüleri, okumayı asla
düşünmediler… Bugün sözcükleri okumaktan daha çok medyada
imgelerle görüntüsel olarak karşılaşmaktayız” (Lester, 2000: 21). Dijital
alanda karşılaşılan bu imgeler insanlara aslında görsel bir iletişim
sunmaktadır. Görsel iletişim, imgelerin görüntülerle temellendirilmiş,
görsel öğeler ile kurulmuş olan formların insanlar aracılığıyla
anlamlandırılmasıdır. Görsel iletişim, tüm insanlığın anlayabileceği
sembolik ve evrensel bir dil sunmaktadır. “O halde dil, düşünce açısından
vazgeçilmez değildir, fakat düşünceye katkıda bulunur. Sorun, hangi
bakımdan katkıda bulunduğudur. Dil bir algısal şekiller -işitsel, kinestetik,
görsel- kümesi olduğu için, yapısal özelliklerle uğraşmaya ne ölçüde
elverişli olduğunu sorabiliriz. [...] Yanıtımız kendisini dilin şekilleriyle
sınırlamalıdır” (Arnheim, 2012: 256). Çünkü iletişimin bir öğesi olan dil,
gösterdiği imge ve sembollerle doğuştan her insanda kodlanmıştır. Doğan
Günay’a göre: “İmgeyi okumak demek, daha önceden kodlanmış bir şeyin
kodunu çözmek demektir” (Günay & Parsa, 2012: 16).
Dil aracılığıyla kodlanan bu imge ve semboller, insanlar tarafından
görsel sanatların birçok alanı altında açıklanmaya çalışılmıştır. Artık
günümüzde animasyon sanatçıları da, bu dili görsel ve sözel algılarını ifade
etmede yardımcı olan imge ve kavramları yorumlayarak, iki ve üç boyutlu
yüzeylere aktararak sağlamaktadırlar. Bu yüzden animasyon disiplini
içerisinde görselleştirmenin önemli bir rolü bulunmaktadır. Doğal olarak
günümüzde animasyon sanatçılarının da görselleştirme yaparken en yoğun
olarak tercih ettikleri anlatım biçimlerinden biri de illüstrasyonlardır.
İllüstrasyonların hareket halinde artarda gelmesiyle de bir animasyon
oluşmaktadır. Bu illüstrasyonlar, alıcının/izleyicinin aklında zamanla birer
imge olarak kalırlar.
Sanat yapıtında imgenin kendisi bir iletiye dönüşür. Kendine özgü
durumuyla, işleviyle imge, alıcıyı ikna etmeye, onu yönlendirmeye, ona
bilgi vermeye ya da onu bir şeyden vazgeçirmeye yardımcı olur. İmge
olarak fotoğraf ve resim ilk akla gelenlerdir. İmgelerin artarda gelmesi
olarak da sinema örnek gösterilebilir (Günay & Parsa, 2012: 21).
Bugün bir tasarım pratiği olarak imge ve görme eylemi, tasarımcıların
ve animasyon sanatçılarının bir iletiyi oluştururken alıcıya/izleyiciye, daha
doğru bilgi aktarmalarını sağlamaktadır. Eğer alıcı/izleyici bu bilgiyi doğru
algılayamıyorsa bu noktada göstergebilim devreye girmektedir.

123

5. Algerdies Julien Greimas ve Yazınsal Göstergebilim
Göstergebilim, kuramın özellikle anlatı boyutunun gelişmesiyle
yazınsal incelemeler ve metin açıklamaları yönünde eğilim göstermiştir.
“Greimas'çı göstergebilim “hem anlamlamanın oluşum ve kavranım
koşulları üzerinde bir genel düşünce, hem de anlamlı nesnelerin somut
çözümlemelerinde uygulanacak bir yöntemler bütünü olarak bağımsız” bir
bilim olmaya yönelmiştir. Başka bir deyişle, her şeyden önce bu
göstergebilimin amacı, genel nitelikte bir anlamlama kuramı, bir üstbilim
olmaktır” (Yücel, 1982: 85). Anlatı kavramını kısaca tanımlamak
gerekirse; gerçek ya da düşsel olayların, çok farklı gösterge dizgeleri
aracılığıyla anlatılmasıdır. Böylelikle “herhangi bir anlatının oluşması için
de en azından bir başlangıç durumu ile bir sonuç durumu ve bu iki durum
arasındaki temel dönüşümü gerçekleştirecek bir dönüştürücü öznenin
varlığı gerekir” (Parsa & Parsa 2004: 99). Bu anlatıdaki dönüşüm sürecide
düğüm, eylem, çözüm olmak üzere tablo 4’teki gibi üç aşamada
gerçekleşir.

Tablo 4. A.J. Greimas Anlatının sözdizimi
Ayrıca “A.J. Greimas, bir söylemin temelden yüzeye doğru gelen üç
ana katmanda gerçekleştiğini, anlamın söylemin değişik öğelerinin
eklemlenmesiyle, derin yapılardan başlayarak, yüzey yapılarla birleşerek
oluştuğunu söyler” (Kıran & Kıran, 2011: 129). Yapılan çözümleme de ise
yüzeysel yapıdan derin yapıya doğru, üretim sürecinin tam tersi bir yol
izlenir. Algirdas Julian Greimas da anlam araştırmalarından yola çıkarak
anlatılarda kullandığı yazınsal göstergebilimi üç temel düzeyde
incelemiştir: Betisel düzey, Anlatısal düzey, İzleksel düzey.
Betisel düzey: “aşamasında ele alınan bütüncedeki göstergeler
sözceleme durumu açısından yani, gerçek dünyadaki karşıtlıklarıyla
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eşlenerek tanımlanır. Anlatının ilk okunuşuyla fark edilebilecek
göstergebilimsel yapıların betimlediği bu aşamada, bildirinin söylemsel
yanı ortaya konur. Betisel çözümleme, doğrudan gerçek dünyadaki
nesnelere gönderimde bulunarak yapıldığından en kolay aşamadır”
(Günay, 2007: 191). Anlatı içerisinde yer alan kişiler, tıpkı gerçek
dünyadaki gibi bir uzam ve zaman içerisinde gösterilerek fiziksel ve
psikolojik özellikleriyle betimlenirler.
Anlatısal düzey: “anlatıdaki kişilerin ve eylemlerin yapılan işlevlere
bağlı olarak” çözümlendiği düzeydir (Günay, 2007: 194). Bu düzeyde ilk
olarak Greimas’ın eyleyenler yapısı üzerinden hareket etmek
gerekmektedir. Bu yapıya göre: “Söylem düzeyinin bireysel nitelik taşıyan
oyuncuları, üretici sürecin anlatısal söz dizim basamağında işlevlerine
indirgenerek soyutlaşır. Bu nedenle de eylemleriyle tanımlanarak, eyleyen
terimiyle gösterilirler” (Kıran & Kıran, 2011: 147). Bu düzeyde kişiler ne
olduğuyla değil aynı zamanda anlatı içerisinde yerine getirdikleri
işlevleriyle değerlendirilmektedirler.
Greimas, tablo 5’de de görüldüğü gibi eyleyenlerin kendi aralarındaki
etkileşimine bağlı olarak,
onları dört anlam eksenine göre
değerlendirir. Gönderen, nesne ve gönderilen arasındaki ilişki, iletişim
eksenini oluşturur. Özne ile nesne arasındaki etkileşim isteyim(ya da
arayış) ekseni, gönderen ile nesne arasında buyrum ekseni, son olarak
da yardımcı, özne ve engelleyici arasında bir sınama (edim) ekseni
vardır. Bu eksenler, eyleyenler arası ilişkiyi de ortaya koyar. Öznenin
hemen tüm eyleyenlerle ilişkide olduğu söylenebilir. Bu da normaldir,
çünkü her eyleyen şeması özneye göre oluşturulmaktadır. Özne
değiştikçe eyleyen şemasındaki edenler de değişecektir.” (Günay,
2007:
195).

Tablo 5. A.J. Greimas Eyleyen Tablosu
Anlatısal düzeyde üzerinde durulması gereken bir diğer kavramda
anlatı izlencesidir. Prof. Dr. V. Doğan Günay’ında bahsettiği gibi anlatı
izlencesi: “bir anlatıda başlangıç durumu ile bitiş durumu arasındaki
farklılığı açıklayan eylemlerin art arda gelmesidir. (Günay, 2007: 478).
Greimas anlatı izlencesinde Öznenin anlatıda eylemi gerçekleştirebilmesi
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için dört aşamalı bir süreç gerekmektedir: Eyletim (fr. manipulation), edinç
(fr. compténce), edim (fr. performance), yaptırım (fr. sanction).
Eyletim: “[…] Greimas göstergebiliminde, bir öznenin başka bir özne
üzerinde gerçekleştirdiği eylem biçiminde tanımlanır” (Yücel, 1982: 64).
Bir öznenin başka bir özneye bir eylemi bilinçli olarak “yaptırtması” söz
konusudur. Edinç: Eylemin gerçekleştirebilmesi için kendisini kontrol
eden Öznenin, kendisinde dört kipliği bulundurması gerekmektedir.
Bunlar bilmek, istemek, muktedir olmak, zorunda olmaktır. Edim: Tüm
kiplikleri içeren özne, bu aşamda eylemi yapmaya başlar. Yaptırım: Bu son
aşamada ise gönderen tarafından özne ya ödüllendirilir ya da cezalandırılır.

İzleksel düzey: Çözümlemenin en son ve zor kısmı olan bu düzeyde,
anlatının “derin yapısında bulunabilecek yananlam, çağrışımsal değer,
simgeleştirme gibi soyut durumların ortaya konulması aşamasıdır”
(Günay, 2007: 204). Bu düzeyde, betisel ve anlatısal düzeyde temel
anlamlarıyla ele alınan eylemler olası tüm durum ve anlamlarıyla
değerlendirilir.
Bu boyutta metin, edebiyat dışındaki bazı dizgeler ile ilişki kurar. Bu
boyut, dünyayla ve yaşamla ilgilidir. Dünyadaki temel karşıtlıklar
üzerine kuruludur. Her metin, hatta bir metnin içindeki her kesit, bazı
temel karşıtlıklar üstüne kurulur ve bu temel karşıtlıkların değişimini
ve dönüşümünü ele alır. Bu karşıtlıklar şemasını Greimas bir dörtgen
olarak düşünür ve buna tablo 6’daki gibi göstergebilimsel dörtgen
adını verir (Akerson, 2005: 147).

Tablo 6: Greimas, Göstergebilimsel Dörtgen
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Şekilden de anlaşıldığı üzere göstergebilimsel dörtgeni oluşturan
anlambirimcikler arasında mantıksal ilişkiler bulunmaktadır: Karşıtlık,
Çelişkinlik, İçerme.
Bir diğer anlatımla çözümlemenin bu üçüncü katmanında yapılacak ilk
iş, anlam üretiminin temel yapılarını kavramaktır. Bu nedenle öncelikle
temel söz dizimin gerçekleşmesini sağlayan ilişkiler belirlenir ve
aralarındaki mantıksal dönüşümün nasıl gerçekleştiği araştırılır, daha
doğrusu ilişkilerin türleri karşıtlık, çelişiklik ve içerme mantıksal
dönüşüme göre belirlenmeye çalışılmaktadır (Rifat, 1996: 34).
A1 ile A2 arasında karşıtlık
-A2 ile -A1 arasında alt karşıtlık
A1 ile -A1 arasında çelişkinlik
A2 ile -A2 arasında çelişkinlik
A1 ile -A2 arasında içerme
A2 ile -A1 arasında içerme ilişkisi vardır.
Her türlü anlamlama ulamını ifade etmede kullanılan göstergebilimsel
dörtgende, tüm anlamlama durumları ya da dönüşümleri
yansıtılabilmektedir. Çözümlemede kullanılan bu üç düzey tablo 7’de
özetle sunulmuştur (Bertrand, 2000: 29).

Tablo 7: Anlamlamanın üretici süreci
Açıklanan kuramsal bilgiler ışığında incelenecek olan “Komşum
Totoro” animasyonu da, göstergebilim gibi anlatısal, söylemsel, görsel
yapılar olan resimlemelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu yapılar iç
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içe geçerek, bir anlamda bütünleşerek, alımlayıcıya/izleyiciye bir bilgi ve
kodlanmış mesajlar sağlamaktadır. Fakat bilginin anlaşılabilmesinde
izleyicinin eğitim seviyesi, yetişmiş olduğu toplum gibi faktörlerin büyük
bir etkisi bulunmaktadır. İşte bu yüzden göstergebilim ile yapacağımız
çözümlemede “Komuşum Totoro” animasyonunun daha kolay anlaşılması
için kesitleme işlemi yapılmalıdır. N. Everaeart-Desmedt’in de belirttiği
gibi, “bir metni kesitlere bölmek anlatının genel yapısını ortaya koymak
için çoğu kez kaçınılmazdır” (Everaert-Desmedt, 2000: 21). Fontanille ise
göstergebilimsel bir nesnenin kesitlenmesinin onun temel karşıtlıklarını
ortaya koymak ve nesnel ölçütlere göre bir inceleme gerçekleştirmek için
yapılması gereken ilk çözümsel çalışma olduğunu belirtir (Fontanille,
1994: 79).
6. KOMŞUM TOTORO ANİMASYONU
Mei ve ailesi, annesinin hasta olması nedeniyle, ona daha yakın
olabilmek için yeni bir eve taşınmaktadırlar. “Anneleri ise bir hastanede
yatmaktadır. Bu durum Miyazaki bir çocukken verem tedavisi gören
annesinin durumu ile benzeşir” (Öztekin, 2011: 166). Doğa manzaraları
eşliğinde başlayan görüntüler, iki küçük kız kardeş Mei ve Satsuki’nin
perili olarak nitelendirdikleri evi keşifleriyle devam etmektedir. İlk
dikkatlerini çeken şey ise bahçedeki kâfur ağacıdır. Klasik bir Japon
ailesine sahip olan Mei ve Satsuki evin içinde meşe palamudu bulurlar.
Ardından mutfağa giderek siyah, küçük toz tavşancıklarıyla karşılaşırlar.
Babaları duruma biraz daha gizem katıp onların hayalet olabileceğini
söyler. Aydınlık bir yerden karanlığa geçince toz tavşancıkları
görülebilmektedir. Evin üst katını da araştıran iki kardeş “bu evde bir
şeyler var” diyerek babalarına bağırmaktadır. Baba “hep bir perili evde
yaşamak istemişimdir” yanıtını verir. Komşu büyükanne onlara iyi
insanların toz tavşancıklarını görebildiğini, mutlu olduklarında onların
evden gideceğini söyler. Büyükannenin torunu Kanta ise, annesinin
yapmış olduğu yiyecekleri bırakarak kaçar. Yeni evlerinde hep birlikte
banyolarını yapan (o-furo)† aile, öcüyü korkutmak için gülmektedirler.
Böylelikle banyo yaparken korkularıyla yüzleşen aile, ruh metaforunun
üstesinden gülerek gelmiştir (Resim 1). Babalarıyla her şeyi paylaşarak,
sevecen bir şekilde çocukluklarını yaşayan Mei ve Satsuki annelerini
ziyarete giderler. Kızlarının saçlarını tarayan anne artık iyileşme
göstermektedir.

†

Japon kültürü içerisinde günlük banyo aile bireyleri ile bir arada yapılır. Ruhsal bir
arınmanın göstergesi olan bu banyo töreni birliktelik duygusunu pekiştirmek için
yapılmaktadır. Komşum Totoro’da babalarıyla eve taşındıkları ilk gece banyo yapan kızlar
hem anne özlemlerini gidermiş hem de yeni eve alışmaları için uyum sağlanmıştır.
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Resim 1: Komşum Totoro Animasyonu, Banyo Sahnesi.
(Miyazaki, H. (2010). The Art of My Neighbour Totoro, Canada: VIZ
Media Press, s.73)

Satsuki okula gittiğinde, Mei de bahçede oynamaya çıkar. Ve küçük
Totorolarla karşılaşır (Resim 2). Onları takip ederek bir tünelden geçer,
kâfur ağacının altında bir yuvaya düşer. Totoro’yla karşılaşıp onun yanında
uyuyakalır. Satsuki, Mei’yi aramaya çıktıklarında onu tünelde uyurken
bulur. Babaları, Satsuki ve Mei Totoro’yu bulmaya çalışmaktadırlar.
Babası Mei’ye “çok şanslı olduğunu, ormanın ruhuyla karşılaştığını”
söyler. Tapınağa gidip ormana duydukları saygıyı gösterirler. Ertesi gün
Mei dayanamayıp ablasının okuluna gitmek ister. Okul dönüşü yağmura
yakalanan iki kardeş, koruyucu ruhun evinde saklanırlar. Ve Kanta hiç
konuşmadan şemsiyeyi bırakarak kaçmaktadır. Eve ulaştıklarında
şemsiyeyi Kanta’ya geri vermeye giderler.
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Resim 2: Komşum Totoro Animasyonu, Mei ve Totoro Karakterleri.
(Miyazaki, H. (2010). The Art of My Neighbour Totoro, Canada: VIZ
Media Press, s.12)

Yağmurda babalarını durakta bekleyen Mei ve Satsuki’nin yanında
Totoro beklemektedir. Satsuki babasının şemsiyesini Totoro’ya verir. Ve
Totoro Satsuki’ye meşe palamutlarını vererek, kedi otobüse (nekobasa)
binip uzaklaşır. Annesine mektup yazan Satsuki, yaşadıkları maceraları
ona anlatmaktadır. Mei ve Satsuki meşe palamutlarının tohumlarını güzel
bir orman yapmak için dikerler. Gece yatarken diktikleri tohumları törensel
bir ayinle büyüten Totoro ve kızlar, büyük kâfur ağacının üstünde uçmaya
başlarlar. Sabah olunca tohumların açtığını gören kızlar, olanların rüya
olmadığını anlarlar.
Büyükannenin bahçesinde sebze toplayan Mei ve Satsuki, Kanta’nın
getirdiği mektupla telaşlanırlar. Mektup annesinin hastanesindendir. Kanta
ve Satsuki babasını aramak için telefon bulmaya giderler. Mei de annesinin
hafta sonu gelmeyeceğini duyunca, topladığı mısırı vermek için hastaneye
gitmeye karar verir. Mei kaybolunca Satsuki de Totoro’dan yardım
istemeye gider. Kedi otobüse binen Satsuki, Mei’yi bulur ve hastaneye
giderler (Resim 3). Annesi basit bir soğuk algınlığı geçirmektedir. Ve
annelerine mısır bırakıp geri dönerler.
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Resim 3: Komşum Totoro Animasyonu, Kedi Otobüs Resimlemesi.
(Miyazaki, H. (2010). The Art of My Neighbour Totoro, Canada: VIZ
Media Press, s.22)
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7. ÇÖZÜMLEME
Genellikle bir metin ya da görüntü, kolayca yakalanan, ilk bakışta
algılanan içeriği yerine, gizli, üstü kapalı, ya da fantastik olgular kanalıyla
sonuca varılan bir anlam içeriğine sahiptir. İzleyicinin metnin veya
görselin gerçek anlamını kavrayabilmesi bazen güçtür. Bu yüzden metnin
ve görüntülerin çözümlenerek doğru bir sonuca ulaşılması gerekmektedir.
Burada görüntülerden ya da göstergelerden hareketle bir yorum (okuma)
getirme amacı bulunmaktadır. Okumak alıcının metin karşısında yaptığı
düşsel bir etkinliktir. Dar anlamda okuma, yazılı bir metnin şifresini çözme
demektir (Bu biçimi ile okuma, grafiksel anlamda kodlama demek olan
“yazma”nın karşıtıdır) (Günay, 2007: 15). Bizde okumamızı
A.J.Greimas’ın yazınsal göstergebilimi üzerinden yaparak konunun daha
iyi anlaşılmasını sağlayacağız.
Betisel Düzey: Çözümlemenin ilk düzeyi olan betisel düzeyde bütün
göstergeler gerçek dünyadaki karşılıkları ile temel anlamda değerlendirilir.
Hayao Miyazaki’nin Komşum Totoro animasyonu içerdiği fantastik ve
doğaüstü göstergeler ve karakter oluşturma bakımından kült eserler
arasında sayılmaktadır. Bir baş kişi (özne) etrafında gelişen olaylarla
birlikte baş kişinin ilişki içinde olduğu farklı karakterler de animasyonda
ayrıntılı olarak görülebilmektedir. Bu karakterleri temel düzeyde
betimleyebilmek için Tahsin Yücel’in dediği gibi “dünya konusunda her
türlü bilginin en azından üç etkenin işlevi olduğu söylenebilir: Dünyanın
kendisi (Uzam), onu ele alan özne (belirli biri) ve her ikisinin de yer aldığı
zaman (belli bir an). Bu üç öğeden birinde en ufak bir değişiklik oldu mu
dünya aynı dünya değildir artık” (Yücel, 1993: 17). Uzam: Animasyon
Japonya’da küçük bir kasabada geçmektedir. Kasaba ise pastörel ağırlıklı
resimlemelerin çizimleriyle oluşturulmuştur. Ayrıca resimlenen doğa
içinde yapılan evler, eşyalar, Shinto mabetleri,‡ ayakkabılar hepsi Japon
kültür kodlarına dayanarak resmedilmiştir. Animasyonun hikâyesi çeşitli
uzamlarda geçmektedir; Uzam 1: Ailenin evi, Uzam 2: Kanta ve
Büyükannenin evi, Uzam 3: Satsuki’nin Okulu, Uzam 4: Totoro’nun evi,
Uzam 5: Babanın işyeri, Uzam 6: Hastane’dir. Zaman: 1950’lerin
Japonya’sında geçen animasyon, aslında iki atom bombası atılan Hiroşima
ve Nagasaki'nin yaşadığı acılardan sonra japonya’nın ayağa kalkışını
küçük bir japon ailenin yaşadığı zorluk üzerinden naif ve çocuksu bir dille
anlatmaktadır.

‡

Shinto inancına göre; Japonlar evlerinin bir köşesinde ya da yaşam alanları içerisinde
atalarını simgeleyen küçük heykelcikler, çiçekler bulundurmaktadırlar. Bazen sokaklarda,
yol başlangıcında küçük mabetlere de rastlanmaktadır.

132

Betisel düzeyde önemli olan bir diğer konuda karakterlerin
tanıtılmasıdır. Karakterler hikâyedeki yapıları içinde sunularak betimlenir.
Komşum Totoro animasyonunda baş kişi (özne) Mei’dir. Hikâye Mei’nin
diğer öznelerle olan ilişkisi üzerinden anlatılmaktadır. Animasyonlarında
ve çizgi romanlarında shoujo§ ve çocuk karakterlere ağırlık veren
Miyazaki, resimlediği Mei ve Satsuki karakterleri de böyle bir yapıdan
oluşturmuştur. Çocuk göstergesi altında resimlenen Mei ve Satsuki,
babalarıyla birlikte yaşayan küçük kız kardeşlerdir. Mei gösterge olarak
çocuk olsa da, hikâyede ablasına özenen olarak ifade edilmektedir. Satsuki
de annesinin hastalanmasıyla evde “anne” konumunu üstlenmektedir.
“Totoro’nun en önemli temlerinden biri, hikâyesinde “anne” figürünün
eksik oluşudur […] Annenin yokluğu dikkat çekicidir; çünkü “koca, evin
idaresini karısından bekler”. Koca; çamaşır, bulaşık, yemek yapmak,
temizlik, çocuk bakımı gibi ev işlerinden anlamaz”. Annenin evde olmayıp
hasta olması yüzünden tüm bu sorumluluklar Satsuki’nin omuzlarına
yüklenir” (Öztekin, 2011: 167). Kızların babaları da her ne kadar yetişkin
bir insan gibi görünse de o da aslında Mei ve Satsuki gibi çocuk ruhludur.
“Mei ve Satsuki’nin babası geleneksel bir Japon babasının tipik atipik
özelliklerini sergiler. Peter Tasker’e göre “Japon çocukları, hafta içi
babalarını görmemeye alışıktırlar. Bir kocanın olması gereken yeri kendi
iş sahasıdır, çalıştığı şirkettir”. Totoro’da baba çoğu zaman ya
üniversitedeki ofisinde ya da hasta annenin yanı başındadır. Dolayısıyla
Mei ve Satsuki için bu belli bir ölçüye kadar geçerli olsa da, aslında
babaları onları büsbütün ihmal etmez, yanı başlarındadır. Evinde masanın
başında çalışırken, çocuklarının oyun oynayışını seyreder, mümkün
olduğu kadar çok zamanı onlarla birlikte geçirmeye çalışır, çocuklarıyla
uyur, çocuklarına banyo yaptırır…” (Öztekin, 2011: 168). Resimlenen
karakterlerden biri olan Kanta ise, gösterge olarak utangaç, köylü bir erkek
çocuktur. Kanta karakteri aslında Satsuki’ye âşıktır. Kanta’nın masum,
koruyucu, âşık, kurtarıcı yönü Mei ve Satsuki’nin yeni bir arkadaşlarının
olmasını sağlamıştır. Aslında Kanta’nın büyük annesi olan yaşlı nine de
aileye yardımcı olarak alınmıştır.
Fantastik bir karakter olan “Totoro bulaşıcı bir sırıtışa sahip dev,
kürklü, gri bir yaratıktır. Totoro ile kızlar arasında gelişen dostluğa karşın
o hafife alınmaması gereken bir figürdür. Zira onun başlangıçta Mei’ye
olan ilgisi, Mei’nin ona saygı duyduğunu anladıktan sonra gelişir. Devasa
kükremesi ve büyülü güçleri, imrenilir bir dost olsa da aynı zamanda
korkunç bir düşman olabileceğini ortaya koyar. Ama filmin güzelliği de
buradadır, aynen doğanın da aynı anda güzel ve korkutucu olabilmesi gibi”
(Odell ve Blanc, 2011: 76). Totoro gösterge olarak dev bir yaratık olsa da,
animasyonun hikâyesinde ormanın ruhu olarak betimlenmiştir.
§

Küçük dişi anlamına gelen Shoujo, yaklaşık 12, 13 yaşlarında kızları konu edinen
animasyon ve çizgi roman türüdür.
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Animasyonun en can alıcı sahnelerinden birinde yer alan kedi otobüs
karakteri de kızların fantastik dünya kurgusunun ürünüdür. Kedi
göstergesiyle resimlenen karakter, uçabilen bir otobüstür.
Anlatısal Düzey: Bir metnin ve görselin içinde yer alan eyleyenlerin
yaptıkları eylemlere göre değerlendirildiği düzeydir. Komşum Totoro
animasyonundan da anlaşılacağı üzere, artık animasyon somut düzeyden
soyut düzeye geçmektedir. Animasyon temel eylemlere, durum ve
dönüşümlere göre kesitlere ayrılabilir. Anlatının başından sonuna doğrusal
zaman çizgisinde belirlenen kesitler ardı ardına gelmekle birlikte,
kesitlerin adlandırmaları özneye göre şekillenmektedir.
Bu da,
animasyonun Mei, Satsuki’nin eylem ve söylemlerine göre
kesitlemelerden oluşacağını göstermektedir. Komşum Totoro (1988)
animasyonunun konusu çözümleme kapsamı içerisinde anlatılarak
aşağıdaki gibi açıklanmaya çalışılacaktır.
Kesit 1 (Başlangıç Durumu) : Herhangi bir anlatının oluşması için en
azından bir başlangıç durumu (başlangıç durumu) ile bir sonuç durumu
(bir başka durum sözcesi) ve bu iki durum arasındaki temel dönüşümü
(edim sözcesi) gerçekleştirecek bir dönüştürücü öznenin varlığı gerekir.
Greimas’a göre anlatı durumu, başlangıç durumunu sonuç durumuna
ulaştıran temel dönüşümün gerçekleşme sürecidir. Bu anlatı durumu da
dört evre içerir: Eyletim, edinç, edim, yaptırım. Kesit 1’de anlatının
başlangıç durumunu eyletim özneleri olan Mei ve Satsuki’nin annelerinin
hastalıklarından dolayı yeni bir eve taşınması olarak ifade edebiliriz.
Animasyonda eyletim öznesi de gönderen de aynı kişi olarak kabul etmek
gerekir. Özne ve gönderen olan Mei ve Satsuki yeni evlerini keşfe çıktıktan
sonra anlatı başlar. Klasik bir japon ailenin çocukları olan Mei ve Satsuki
için inanılmaz doğa manzaralarının içinde yer alan bu ev, gerek bahçedeki
kâfur ağacı gerekse toz tavşancıklarıyla animasyonun başında gizemli
olayları
içereceği
ipuçlarıyla
verilerek
çözümlememizi
kolaylaştırmaktadır. Kesit 1’de uzam 6’nın varlığı sezdirilerek aslında
uzam 1’e neden taşındıkları betimlenmektedir. Ayrıca uzam 2 de
gösterilmiştir.

Kesit 2 (Dönüştürücü Öğe) : Özneler (Mei ve Satsuki) bir nesne
(doğaüstü varlıklar, periler) doğrultusunda harekete geçmek için bir dış
gönderen olmaksızın kendi kendine ikna sürecine girerler. Bu süreçte
kendilerine inandırıcı gerekçeler yaratır ve eğer kendilerini ikna edebilirse
kendi kendine bir sözleşmeye giderler. Yani eylemi kendi, kendilerini
eyletirler. Fakat bu iki küçük kız kardeş kendilerini “bu evde bir şeyler var”
diyerek ikna ettikleri gibi diğer eyleyenlerden de onay alma çabasına
girmektedirler. Bu soruya karşı babaları ve komşu büyükanne; “hep bir
perili evde yaşamak istemişimdir”, “iyi insanların toz tavşancıklarını
görebildiğini, mutlu olduklarında onların evden gideceğini” yanıtını
vererek kızların savını desteklemektedirler. Ayrıca bu cümleler dışında
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“Yeni evlerinde ailecek banyo yapmaları, öcüyü korkutmak için gülmeleri
de Mei ve Satsuki’nin savına kanıt olarak gösterilebilir.
Kesit 2’de dönüştürücü öğe ya da nesne “doğaüstü varlıklar, periler”dir.
Buradan da anlaşılacağı üzere nesne, anlatılarda peri, namus, öğrenim gibi
soyut bir kavram, otomobil, ev, gibi somut bir nesne ya da sevgili, kardeş,
çocuk gibi bir insan olabilir. Anlatının içerisine kesit 2’de yeni bir yardımcı
karakter olan Kanta dâhil olur. Yine Kesit 2’de ailenin annelerini ziyaret
etmeleriyle uzam 6’nın varlığı kesinleşmektedir.
Kesit 3 (Eylemler Dizisi) : Olaylar birbirini izlemektedir. Satsuki
okula gittiğinde (Uzam 3), Mei de bahçede oynamaya çıkar. Birinci aşama
olan kızların doğaüstü varlıkları kanıtlanması gerçekleşirse, yani özneler
gönderenin programını uygulamayı kabullenmişse bazı yeteneklere
doğuştan sahiptir, ya da sonradan çalışıp edinmesi gerekecektir. Bu evre
edinç olarak adlandırılmaktadır. İşte bu yüzden Mei’de ablası okula
gittiğinde bu varlıkları görmek için edinimlerini gösterme gayretindedir.
Bu edinimleri destekleyecek yeni yardımcı karakter olan Totoro ile tanışır
ve Uzam 4’ü keşfeder. Fakat Babası ve Satsuki, Totoroyla
karşılaşmamıştır. Çünkü ikisi de hâlâ yeterli edinimlere Kesit 3’de sahip
değildir. Sadece Japon kültürünün ve dinin etkileriyle babası bu durumu
Mei’ye “çok şanslı olduğunu, ormanın ruhuyla karşılaştığını” söyleyerek
kızını desteklediğini tekrar gösterir. Hep birlikte tapınağa gidip ormana
duydukları saygıyı göstermeleri de din etkisini kanıtlamaktadır. Ve
yardımcı karakterlerden biri olan Kanta ise kesit 3’de kızlara şemsiyesini
vererek onlara tekrar yardım etmiştir.
Kesit 4 (Dengeleyici ve Düzenleyici Öğe) : Bu bölümde Satsuki de
yeterli edinçlere sahip olarak kardeşi Mei gibi Totoro ile tanışır. Artık
edinç aşamasından edime geçilmiştir. Anlatıya yeni bir düzenleyici öğe
olan (nesne) kedi otobüs dâhil olur. Dolayısıyla Totoro ve Kedi otobüsün
varlığı kızların doğaüstü varlıklara olan inancının dengelenmesini
sağlamaktadır. Ayrıca Mei ve Satsuki’nin gece diktikleri tohumların
törensel bir ayinle büyütmeleri, büyük kâfur ağacının üstünde Totoro ile
uçmaları, sabah olunca tohumların açması, olanların rüya olmadığını
anlamalarına ve olayların düzenlendiğinin ispatıdır. Ve Satsuki,
yaşadıkları maceraları annesine yazarak, bu doğaüstü varlıkların
yaşadığına dair kanıtı ve onayı annesine de sunmaktadır.
Kesit 5 (Bitiş Durumu) : Kesit 5’te yeni bir durumun başlangıcı ortaya
çıkmıştır. Mei ve Satsuki’nin annesi hastalanmıştır. Anlatının yapısı
içerisinde kızların doğaüstü varlıklara olan inancına karşılık engelleyici
durum olarak annelerini kaybetme korkusu ortaya çıkmıştır. Mei,
annesinin hastalandığını duyunca hastaneye gitmeye karar verir. Satsuki
de engelleyici duruma karşı koyarak Totoro’dan yardım istemeye gitmiştir.
Kızlar; Totoro ve kedi otobüsün yardımlarıyla annelerinin sağlıklı
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olduğunu görmüşlerdir. Aslında bu durum annelerinin sağlıklı olması ve
ona mısır bırakmaları anlatının içerisinde (yaptırım aşaması) kızların
ödüllendirildiğinin göstergesidir. Çünkü kızlar tüm engellere karşı
koyarak, Totoro’ya ve doğaüstü varlıklara olan inançlarını asla
kaybetmemiş animasyonu sonlandırmışlardır. Kesit 5’te Uzam 5 ve Uzam
6’da geçmektedir. Kısacası Komşum Totoro animasyonunun anlatısal
düzeyi tablo 8’deki gibi gerçekleşmektedir.
Tablo 8: Algirdas-Julien Greimas’ın Eyleyenler Modeli’nin Komşum

Totoro Animasyonuna uygulanması.
İzleksel Düzey: Bu düzeyde¸ betisel ve anlatısal düzeyde temel
anlamlarıyla ele alınan yapılar ve eylemler tüm çağrışımlarıyla ve
olasılıklarla değerlendirilir. Her metnin onu oluşturan soyut temel bir
anlamsal yapısı vardır. Komşum Totoro animasyonunda temel anlatısal ve
söylemsel düzeyler doğaüstü varlıklara inanç izleği ile ortaya çıkmaktadır.
Gerçekte anlamlamanın temel yapısı derin düzeydeki yapılanmayı dile
getirmek için en az iki öğenin karşıtlığını gerektiren bir terimden oluşur.
Animasyondaki bu karşıtlıklar anlatıyı güçlendirmektedir. Fakat genellikle
animasyonlar çocuklar tarafından izlendiği için Komşum Totoro
animasyonunun anlatısındaki zıtlıklar olumsuz özellikte verilmemiştir.
Tablo 9’da görüldüğü üzere sadece animasyonun anlatı dizgesinde
fantastik ve gerçek, inançlı ve inançsız, çocuksu ve yetişkin, azimli ve pes
eden gibi çocuklara örnek olacak zıtlıklara ulaşılabilmektedir.
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Çocuksu

Yetişkin

Fantastik (Doğaüstü)

Gerçek

Azimli

Pes eden

İnançlı

İnançsız

Tablo 9: Komşum Totoro Animasyonunun Anlatısındaki Zıtlıklar
Bu ikili karşıtlıklar animasyonun anlatısının içerdiği söylenlerin,
ideolojinin, görüşlerin çözümlenmesine ve temaların tanınmasına katkıda
bulunmaktadır. “Yapısalcı antropolojinin kurucusu olan Claude LéviStrauss söylenlerle ve onların yansıttığı toplum arasındaki ilişkiyle
ilgilenmiştir. Onun için söylenler toplumun kendi bireyleri için ürettiği ve
anlatıların derinlikli yapısında var olan kodlanmış mesajlardır” (Parsa,
2008: 83-84). İncelediğimiz Komşum Totoro animasyonundaki derin
yapıda gizlenmiş mesajlardaki temel kavramlar ise fantastik/gerçek,
inançlı/inançsız, azimli/pes eden ve çocuksu/yetişkindir.
Tablo 10’daki Greimas’ın göstergebilimsel dörtgeni yapıldıktan sonra
izleksel düzeyde bu dörtgeni oluşturan anlambirimcikleri arasında
karşıtlık, çelişkinlik, içerme gibi mantıksal ilişkiler bulunmaktadır.
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Tablo 10: Komşum Totoro Animasyonunun Göstergebilimsel Dörtgen
Modeli.
Komşum Totoro Animasyonunun göstergebilimsel dörtgen modelinden
de anlaşılacağı üzere “anlamlar karşıtlıklardan” doğmaktadır. Bu anlam
karşıtlıkları animasyonda fantastik/gerçek, çocuksu/yetişkin, azimli/pes
eden, inançlı/inançsız gibi sözcüklerdir. Anlamı oluşturan karşıtlıklar
göstergebilimsel dörtgen üzerinden değerlendirildiğinde Komşum Totoro
animasyonunda Totoronun varlığına dair bir bilgi olmadığı ortaya
çıkmaktadır. Bu yüzden animasyon da somutlaştırılamayan bazı soyut
kavramlar, anlatıda gizlenerek anlaşılması okurun/alıcının sezgisine
bırakılmıştır. Birbirine karşıt terimler, aynı zamanda birbirini
tamamlamaktadırlar. Örneğin Totoronun, fantastik veya gerçek oluşu onun
iki anlamda da varlığını; fantastik ve gerçek olmaması da yokluğunu ifade
eder. Dörtgende yer alan içerme ilişkisi ise Totoro karakterinin hem ruhani
hem de dünyevi anlamlar taşıdığını göstermektedir.
T1 ile T2 arasında karşıtlık (Varlık).

-T2 ile -T1 arasında alt karşıtlık (Yokluk).
T1 ile -T1 arasında çelişkinlik ( fantastik veya gerçek).
T2 ile -T2 arasında çelişkinlik (gerçek veya fantastik).
T1 ile -T2 arasında içerme (Dünyevi).
T2 ile -T1 arasında içerme ilişkisi vardır (Ruhani).
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8. SONUÇ
İnsanların kendilerini görselleştirme, dünyayı imgeleştirebilme
yetenekleri kişilere doğuştan verilen iletişim için gerekli, kodlanmış
bilgilerdir. Görme, düşünme, hissetme süreçleriyle yaratıcı bir şekilde
güdülenen insan, yarattığı sembol ve imgelerle iletişim ağlarını
oluşturmaktadır. Bu yüzden, görselleştirme de tasarım disiplini içerisinde
iletişim açısından önem kazanmaktadır. Bir dil olarak animasyon,
resimleme bağlamıyla yapılandırıldığında aslında resimlemenin
izleyici/alıcı üzerindeki etkisinin algılamayı kolaylaştırarak, animasyonun
hedef kitleye ulaşmasında daha belirleyici olduğu anlaşılmıştır.
Resimlemelerin artarda gelmesiyle oluşan animasyonlar, bireylerin görsel
algılama sistemlerine de katkı sağlamaktadır. Toplumlara ve kişilere görsel
ve sözel bir dil ulaştıran animasyon, görsel algılamayı kurduğu bu dille
sağlamaktadır.
Bugün animasyonlar görsel yapısı içinde çok sayıda gösterge türü
içeren simgesel bir anlatım aracıdır. Komşum Totoro animasyonundaki
resimlemeler ve karakterler de göstergebilime dayalı birçok gösterge, kod
ve alt anlamlar içerdiği görülmektedir. Gösterge ve sembollerle kurulan bu
iletişim, resimlenen karakterin yapısı ve konusuna, alıcının algı düzeyine,
toplumsal, kültürel, vs. özelliklerine göre değişmektedir. Çalışmamızın
kuramsal yapısını oluşturan göstergebilimde de alıcının metni veya görseli
anlamlandırabilmesi için bireylerin yaşadığı koşulları önemsemektedir.
Göstergebilim, dikkatini öncelikle metne yöneltir. Göstergebilim, alıcı
ya da okuyucunun metni yorumlarken etkin bir rol oynadığını kabul
eder. Göstergebilim ‘alıcı’ terimi yerine (fotoğrafta ve resimde bile)
‘okur’ terimini tercih eder, çünkü ‘okur’ terimi çok daha önemli bir
etkinliği ifade eder ve okuma öğrenilen bir şeydir, yani metni
anlamlandırma süreci okurun kültürel deneyimi tarafından belirlenir.
Okur kendi deneyimlerini, tutumlarını ve duygularını metne taşıyarak
metnin anlamlandırılmasına doğrudan katkıda bulunur (Fiske, 1996:
62).
Bu bağlamda okur, her türlü anlamlı yapıyı inceleyen göstergebilimi,
metni anlamlandırabilmek için kullanır. Bu anlamlı yapı, anlam oluşumu,
anlatı evreleri ve metnin derin işleyiş süreci göstergebilimle
çözümlenmektedir. Böylece yüzeysel yapıdan derin yapıya doğru bir
okuma süreci gerçekleşir. Göstergebilimsel çözümlemelerde anlam
karşıtlıklardan doğar. Çözümlenen anlatıda gösterenler kanalıyla
gösterilmeyen karşıtlıklar ortaya çıkmaktadır. Göstergebilim açısından
ideal bir kurgu ve yapıya sahip olan Komşum Totoro animasyonu
Greimas’ın ilkelerine göre çözümlenerek diğer anlatı türlerinde olduğu
gibi bir gönderenin, gönderilenin, öznenin, nesnenin, engelleyenin,
yardım edenin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu animasyonun anlatı
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oluşumunun ortaya konulmasıyla derin anlamda ne ifade etmek istediği
açıklanmıştır. Animasyon derin anlamda aslında “fantastik” diye
nitelediğimiz olguların ve doğaüstü varlıkların gerçek olabileceğini
okuyucuya sunmaktadır. Çalışmamızın başında da belirtiğimiz üzere;
“[Komşum Totoro] nostalji değildir; yitirdiğimiz fantastik özelliklerin ve
çocuksuluğumuzun göstergesidir.
Aslında Totoro, edebiyat eleştirmeni Tzvetan Todorov’un fantastik
olarak nitelendirdiği türün net örneğidir; yani görünüşte ya doğaüstü
(fantezi gibi) ya da gerçek (fantastik olayın sanrı ya da rüya çıkması
olarak yorumlanabilecek olaylara karşı) okuyucunun/izleyicinin tepkisi
ile karakterize edebilen şaşırtıcı derecede sınırlı bir tür[dür]. Todorov’a
göre fantastiğin gerçek doğasında, tereddüt anının çözüme
kavuşturulmadığı, okuyucuyu/izleyiciyi bir belirsizlik halinde bırakan
eserler vardır. Çocukların keşfettiği fantastik doğanın kendi hayal
ürünleri ya da doğaüstü olabileceği Totoro’da da olan şey budur […],
karakterlerin “Öteki” (doğaüstü ya da bilinçaltı) ile bağ kurabilme
yeteneği, net bir şekilde içsel güç ve zihinsel sağlığın işareti olarak
kodlanmıştır” (Napier, 2008: 182).
1950’lerin Japonya’sındaki küçük bir kasabada geçen hikâye,
taşındıkları yeni evlerinde Mei ve ablası Satsuki’nin doğaüstü, siyah, hızlı
hareket eden tozları ve meşe palamutlarını keşfetmesiyle başlar. Aslında
bir diğer bakış açısıyla bu ruhlar; annelerini kaybetmek üzere olan kızların
kaygıları, kendi kurdukları fantezi dünyasıdır. Mei’nin Totoro ile
karşılaşması ise kimi kaynaklarda “Alice Harikalar Dünyası” ile
özdeşleştirilmektedir. Resimlemelerin ve karakterlerin doğa ve ağaçlarla
tam bir uyum içerisinde olması, filmin konusunun çocukların gözünden
bakması, karakterlerin gündelik hayat içerisinde ailece banyo yapmaları,
ağaçların hışırtısı eşliğinde orman ruhlarını keşfetmeleri, çiftlikler, pirinç
tarlaları, tüm bunlar Totoro’yu fantastik bir dünyadan alıp günümüze
ulaştırmaktadır. Kızların yağmurda babalarını beklerken Totoro’yla ve
kedi otobüsle (Nekubasa) karşılaşmaları tam bir doruk noktasıdır.
Mucizevî şekilde Totoro’yla birlikte törensel bir dans yaparak bahçeye
ektikleri tohumların bir gecede açması fantastik kurgunun karakterlerdeki
bütünlüğüdür.
Sonuç olarak bu çalışmada Miyazaki’nin yaratmış olduğu fantastik
dünyalar üzerinden resimlenen “Komşum Totoro” animasyonu A. J.
Greimas’ın göstergebilim yöntemiyle ele alınarak okuyucunun konuyu
daha iyi anlaması sağlanmıştır. Ayrıca farklı bir kültürün bakış açısı ve
değerleriyle oluşturulan animasyon, göstergebilim aracılığıyla çalışmanın
özgün yapısını güçlendirmiştir.
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GENEL BİR ELE ALIŞ İLE FRANSIZ SİNEMASININ
TEMALARI: 2013-2015
Mehmet YILMAZ & Eylem YAYLA
“Bu çalışma, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince
desteklenen “Fransız Sinemasında Yeni Yönelimler: 2010-2015” adlı ve TS-1601 proje
numaralı tez araştırma projesi çerçevesinde üretilmiştir.”

Giriş
Sinemanın doğduğu ülke oluşu ve gerek yeni akımlara öncülük etmesi
gerekse hiç bitmeyen sayısız yeniliklerle dünya sinemasının gelişimine ve
değişimine yön vermesi ile Fransız Sineması, dünya sinemasında özel bir
yere sahiptir. Fransız Sineması, dünyada sinema tarihinin başlangıç
adımlarının Lumière kardeşler tarafından atıldığı, sinemayı sanat yapan ve
yüz yılı aşkın bir tarihe sahip olan sinemadır. Fransız Sineması; Birinci
Dünya Savaşı öncesi “Film D’Art”, 1920’lerde “Avant-Garde”, 1930’larda
“Şiirsel Gerçekçilik”, 1958’de “Yeni Dalga”, 1980’ler “Post Modern”
dönem ve 1990’larda “Jeune/ Genç” sinema akımlarıyla Dünya Sinemasını
etkilemiştir.
Sinemadaki yol gösterici konumunu hala koruyan, her yıl düzenli
olarak gerçekleştirilen çeşitli uluslararası film festivalleri ile gündem
belirleyici rolünü sürdüren Fransız Sineması’nda yer alan temalar dikkat
çekicidir. Söz konusu temaların diğer ülke sinemalarına yeni konu
olanakları için ilham olması kadar tercih edilmelerindeki temel
motivasyonlar olarak dönemin sosyo-ekonomik, politik, kültürel ve
toplumsal meselelerinin de okunması anlamlı görülmektedir.
Sinemada, dönemsel olarak meydana gelen tema değişikliklerinin
akademik bir bakış açısıyla incelenmesi, o toplumda söz konusu dönemde
oluşan farklılaşmaları ve dönüşümleri kavrayabilmek bakımından dikkate
değerdir.
Fransız Sinema’sının güncel temalarına ilişkin betimleyici bir bakış
açısı getirmeyi hedefleyen çalışmada tarih aralığı 2012-2015 olarak
belirlenmiştir. Örneklem olarak da belirtilen aralıktaki her yıldan üç adet
olmak üzere dokuz film seçilmiştir. Yıllar bazında film seçiminde Internet
Movie Database’de (IMDb) liste başı olmuş Fransız yapımı (çok ortaklı ise
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ağırlığın Fransız yapımcıda olduğu) ilk üç içindeki film olması kriter
olarak belirlenmiştir.
Çalışmada, 2012-2015 tarihleri arasında gösterime giren araştırmacılar
tarafından seçilmiş filmlerin temaları yine tematik bir okuma ile analiz
edilerek Fransa’da ve dünyada yaşanan gelişmelerin Fransız Sineması’na
son dönemlerde hangi öğeleri ile nasıl taşındığı değerlendirilirken,
toplumun gerçekte yaşadığı sorun ve olayların Fransız Sineması’na ne
kadar yansıdığına ilişkin bir kavrayışa da yer verilmiş olmaktadır.
Bu çalışma ile Fransız Sineması’nın yakın geçmişi filmografik olarak
incelenmiş; toplumsal, kültürel, siyasal, sosyolojik ve ekonomik
gelişmelerin Fransız Sineması’na tema bakımından etkilerine projeksiyon
tutulmak istenmiştir.
Fransız Sineması’na Tarihi Bir Yolculuk
Fransız Sineması’nın temaları ile dünya sinemasına etkisinin
boyutlarını kavrayabilmek bakımından ana hatları ile Fransız Sinemasının,
sinema tarihindeki yerini değerlendirmekte yarar bulunmaktadır. Ayrıca
bu başlık altında, sinema tarihine koşut olarak Fransa’da yaşanan
toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmelerin tema bakımından sinemaya
nasıl yansıyacağına ilişkin bir kavrayış geliştirilmek istenmektedir.
Ondokuzuncu yüzyılın son on beş yılında mucitlerin ana hedefi
hareketli görüntülerin insanlara gösterilmesi üzerine olmuştur. Bu
bağlamda 1889 yılından 1895 yılına kadar kronofotografik kamera,
mutoscope, photophone, zoopraxiscope, kineopticon, bioscop,
phantoscope, vitascope, kinetoscope gibi makinelerin icadı bilim insanları
tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak yine de sinematograf doğuncaya
kadar bu alanda yapılmış birçok araştırma ve buluş, meraklı
birer fizik denemesinden öteye geçememiştir. Lumière kardeşler, 1895
yılında sinematografı icat ederek patentini almak, “Lumière Fabrikasından
Çıkan İşçiler”’i özel gösterimle sunmak ve ardından 28 Aralık 1895’de,
Paris’te Grand Café’de “Trenin Gara Girişi”nin açık ve ücretli gösterimini
yapmalakla sinemanın doğuşunu gerçekleştirmiş oldular (Lanzoni, 2015).
Ardından Méliès, kurmaca, hileli film ve özenli mizansen ile fantastik
olanı yeniden biçimlendirmiş; çok sayıda özel efekt ve bindirmelerle, ikili
ya da daha çok ekranlı gösterimlerle, kararma-açılmalarla ve boyanmış
dekorlarla yeni bir stil yaratmıştır (Lanzoni, 2015: 35).
İlk sinema seyircilerini halkın kültür ve gelir seviyesi düşük kesimi
oluşturuyorken filmlerin giderek öyküler anlatmaya başlaması, filmsel
anlatı sanatının oluşturulmaya başlamasıyla halkın gelir ve kültür seviyesi
daha yüksek kesimleri de film gösterimlerine gitmeye başlamıştır (Özden,
2000: 18).
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Daha ilk gösterimlerden başlayarak kitlelerin ilgisini çeken ve yaygın
bir eğlence aracına dönüşen sinema, 20. yüzyılın ilk 10 yılında başlı başına
bir sanayi ve ticaret dalı haline gelmiş, Charles Pathé ve kardeşleri
sinemaya geleceğin olası sanatı olarak baktıklarından “Société Pathé
Frères” adındaki ilk uluslararası sinema şirketini kurmuşlardır. (Makal,
1996: 21).
Zamanla sinema yedinci sanat dalı olarak yükselmiş, bunun yanında
büyük bir endüstri konumuna ulaşmıştır. “Fransız sineması Birinci Dünya
Savaşı öncesi yıllarda, dünyaya egemen olmuş; 1914 öncesinde Pathé,
Amerika’da bütün Amerikan endüstrisinin yaptığından iki kat fazla film
dağıtımını gerçekleştirmiştir.” (Monaco, 2013: 225). Birinci Dünya
Savaşı’nın patlak vermesi üzerine Avrupa filmciliği neredeyse durmuştur.
Fransız sinema endüstrisi, dünya film pazarında tek rakibi olan ABD
karşısında gerilemeye başlamıştır çünkü savaş dışsatımı zorlaştırdığı gibi,
askere alınan teknisyen ve sanatçılar, yapımcıları zor durumda bırakmıştır.
Savaş tüm yaşam alanlarına zarar verdiği gibi sinema sektöründe de ciddi
bir durgunluğa yolaçmıştır. Bu durum 1920 yılına kadar sürmüştür.
(Makal, 1996: 29) Fransız sineması Avant-Garde akımı sayesinde söz
konusu durgun ortamda bir çıkış bulabilmiştir. Ortaya çıkan bu yenilikçi
film hareketinin temelinde ressamlar ve ozanlar vardır. Bu dönemde
sinema; edebiyat ve güzel sanatlarla eşit seviyede hatta daha ciddi bir
şekilde ele alınmıştır. Fransa’da sinemaya bakıştaki bu değişiklik Riccioto
Canudo’nun sinemayı “Yedinci Sanat” olarak adlandırması ve 1920’de
Paris’te Yedinci Sanatın Dostları Klübü’nü (Clup Des Amis Du Septième
Art/ CASA) kurarak dönemin önemli sinemacılarını çevresinde
toplamasıyla kanıtlanmıştır (Abisel, 2014: 217-219).
Henüz Birinci Dünya Savaşı’nın yaraları sarılmamışken, İkinci Dünya
Savaşı’nın sinyallerinin gelmeye başlaması, Dünya Ekonomik Bunalımı
(1929) Fransa’yı da olumsuz etkilemiştir. İşsizlik oranı 1929’da sıfır iken
1935’te yarım milyonu bulmuştur. (Hayward’dan akt. Çatalkaya 2009: 29)
Tüm bu sorunların sinemaya yansımasıyla da toplumsal ve psikolojik
konuları karamsar bir havada anlatan “Şiirsel Gerçekçilik”in temelleri
atılmış olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomik sarsıntıları ve Nazi
işgalleri ile o dönemde yeni filmler yapılmamıştır ancak sinema salonları
seyirciler için savaştan ve günlük hayatın bunalımından kaçılan sıcak
mekânlar olduğu için daha çok ilgi çekmiştir. Bu dönemde Fransa’da
“İşgal Dönemi” diğer adıyla “Vichy Dönemi” Fransız Sineması’na adım
atılmıştır.(Makal, 1996: 70) Savaş sonrasında Fransız Sineması yeniden
gelişim ve değişim dönemine girmiştir. “Ulusal Sinema Merkezi”nin
(Centre National de la Cinématographie) kurulmasıyla sektöre devlet
desteği sağlanmıştır. (Hayward, 2005: 32)
Fransız sinemasında 1959 ile 1965 yılları arasındaki dönem “Yeni
Dalga” akımının hâkim olduğu dönemdir. Sinema kariyerlerine Cahiers du
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Cinéma’da sinema eleştirmeni olarak başlayan Jean-Luc Godard, François
Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Riviette, Alain Rohmer, Agnès Varda
gibi dönemin önemli yönetmenleri kendilerini hem eleştirmen hem de film
yapımcısı olarak görmekteydiler (Wiegand, 2011: 10-11). Yenilik
hareketini başlatan ve yeni kuşak yönetmenlerden oluşan bu dönem,
Fransız Sineması’nın Amerikan Sineması tehdidine karşı yeniden
popülaritesini kazanmasını sağlamıştır. Bu akım aynı zamanda dünya
sinemasında da yeni ufuklar açmıştır. Bin dokuz yüz altmışlı yıllarda
“Sinema Gerçek” (Cinéma Vérité) denilen tür ortaya çıkmıştır ve
kullanılan çekim teknikleri ile belgesel türünün gelişimine katkı
sağlamıştır (britannica, 2011).
Mayıs 1968 olayları Fransa tarihinde bir dönüm noktası olmuş,
toplumsal, politik ve ekonomik olaylarıyla sinemada da yansımasını
bulmuştur. Yapılan filmleri ve yönetmenleri etkilerken sinema
endüstrisinde de önemli değişimlere neden olmuştur. Anılan dönemde
ortaya çıkan türler; göçmen sineması, kadınların sineması, politik-popüler
sinema ve erotik- pornografik sinemadır. Ayrıca toplumdaki ırkçılık,
göçmenlerin sömürülmesi ve göçmenlerin karşılaştıkları sorunlar tema
olarak işlenmiştir. Bu dönemde kadınlar da kendilerini sinemada ifade
etmeye başlamışlar, kamera arkasına geçmişlerdir. (Lanzoni, 2015: 268)
Fransız sinemasının her döneminde sansür uygulaması yapılmıştır
ancak 1974 Mayıs ayında yapılan tüm halk baskıları sonucu sinemadaki
sansür devlet tarafından kaldırılmıştır. Sansürün kalkması pek çok erotik
ve pornografik filmin yapılmasına neden olmuştur. (Beylie’den akt.
Çatalkaya 2009: 75)
Çatalkaya’nın (2009:129-152) çalışmasındaki değerlendirmeler
ışığında Fransız sinema endüstrisinin yapım ayağında 1990’larda
televizyon şirketlerinin artan yatırımları sayesinde bir canlanma ve
değişim gerçekleştiği görülmektedir. Bu döneme “Jeune” (Genç) sinema
adı verilmiş olup dönemin auteur yönetmenleri tarafından “Jeune”
sinemanın konularının etnik, sınıfsal, cinsiyet ve cinselliğe dair olduğuna
dikkat çekilmiştir. Filmlerde Paris ve banliyöler, işçilerin dünyası, gençlik
ve sorunları, kadın yönetmenlerdeki artışın yansıması olarak ataerkil
toplum ve cinsiyet rolleri, gay ve lezbiyenler, toplumsal ötekileştirmenin
getirdiği şiddet işlenmiştir. “Yeni Gerçekçilik/ Nouveau Realisme” akımı
1995 itibariyle ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yönetmenler sosyo- politik
gerçekleri gündemlerine almış; göçmenlik, ırkçılık, işsizlik, sosyal
dışlanma ve adaletsizliği anlatan filmler yapmışlar, politik gündemde yer
alan konulara karşı tavırlarını ifade etmişlerdir. Doksanlı yıllar ve
sonrasında “auteur” sinemasının stil ve anlatı tarzını redden Fransız
Sineması’nda tüm popüler film türlerini içinde barındıran, yapılan filmlerle
Fransız film prodüksiyonunun merkezine oturup en çok izleyiciye ulaşan
sinema “ana akım sinema” olarak adlandırılmıştır.
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Doksanlar sonrasında gelişen teknolojiyle beraber Fransız sinemasında
film türlerinde önemli değişimler olmuş, dijital ortamda yapılan iki ve üç
boyutlu animasyon filmleri izleyicinin beğenisini kazanmıştır.
2000’li yıllara gelindiğinde Fransız Sineması’nda komedi türünün
önemini koruduğu anlaşılmaktadır. 2000-2006 yılları arasında en iyi gişe
yapmış ilk üç film incelendiğinde 21 filmden 18 tanesinin komedi oluşu
dikkat çekicidir.(Prédal’dan akt. Çatalkaya 2009: 152-153)
Görüldüğü üzere toplumsal olaylar ve beklentiler, ticari koşullar,
hükümet politikaları, yeni teknolojiler Fransız Sineması’nda yapılan
filmlerin temalarını dikkate değer biçimde etkilerken, Fransız Sineması da
dünya sinemasına temaları ile ilham olmaktadır. Anılan etkileşimin
günümüzde de benzer ivme ile sürmektedir.
Filmlerden Temalara Fransız Sineması: 2012-2015
Bu çalışmada her dönemde farklı sinema türleri, akımları ve
temsilcileriyle zenginleşen Fransız Sineması’nın yakın dönem filmleri
incelenmiştir. Belirlenen tarih aralığı için değerlendirmeye alınacak film
listesi oluşturulurken yıllara göre IMDb’de en çok oy almış Fransız yapımı
filmler seçilmiş; öncelik, en çok oy alan Fransız yapımı ve orijinal film dili
Fransızca olan filmlere tanınmıştır.
Temaları bakımından değerlendirelecek yapımlar; 2013’te gösterime
giren “Le passé”, “La Vie d'Adèle”, “Jeune & Jolie”, 2014 tarihli “Deux
jours, une Nui”, “La famille Bélier”, “Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?”
ve 2015’de uluslararası dolaşıma giren “Dheepan”, “Mon Roi”, “La Loi du
Marché”dır.
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Resim 1: Temaları bakımından incelenen 9 filmin afişinden oluşturulmuş bir kolaj
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“Le Passé/ Geçmiş”in Teması
Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Asghar Farhadi’nin yaptığı
filmde özellikle son yıllardaki artışı ile dikkat çeken boşanma olayı
çerçevesinde farklı ve sıradan iki ailenin birbiri ile bağlantılı öyküsü
anlatılmaktadır. Film, boşanma işleminin resmi prosedürlerini yerine
getirmek için dört yıl aradan sonra Fransa’ya, eski eşi Marie’nin yanına
gelen Ahmet ile başlamaktadır. Burada Ahmet’in karşılacağı sorunlar, onu
ve ailedeki diğer kişileri geçmişe götürür. Hikâyenin geçmişte geçen bu
kısmında ise ana eksene Samir ve ailesinin dramatik öyküsü yerleşir.
Boşanma meselesi gündelik yaşamın bilindik bir meselesidir. Ancak
bireylerin dünyasında yalnızca medeni toplumdaki bir akdin bitmesinden
çok daha fazla anlama sahiptir. Öncesi ve sonrası ile taraflar arasında ciddi
izler bırakan bir olay olarak bu film için de tema edinilmeye değer
bulunduğu anlaşılmaktadır.
“Le Passé”, Armes’ın “Sinema ve Gerçeklik” adlı çalışmasında işaret
ettiği üzere bir yaşamın yorumlanması için ona ait olan unsurları işin içine
dahil etmek, yaşamı olgularla kaydetmek ve insanın yaşadığı toplumun
sorunlarını yansıtmak işlevlerini yerine getirmektedir (2011: 20).
Yönetmen Farhadi, bir röportajında insan ve aile ilişkilerini tema olarak
benimsediğini söylemektedir. Bu anlamda siyasi film çekmek ya da politik
mesaj vermek kaygısı taşımadığını çünkü siyasi filmlere inanmadığını öte
yandan çektiği insan ve aile odaklı dramatik öykülerinde geçen insan
ilişkilerinde siyaset ve ahlaka ilişkin unsurların da zaten yer almakta
olduğunu ifade etmektedir. (Eksisinema, 2019) Filminde karakterlerin
geçmişleriyle yüzleşmesini dramatik bir yolla anlatarak adından çokça söz
ettiren Farhadi 2013 yılında Cannes film festivalinde “Prize of the
Ecumenical Jury” ödülüne layık görülmüştür.
Le Passé’da günlük hayattan herhangi bir insanın yaşadığı acılar, çarpık
insan ilişkileri, aşk, ihtiras, kıskançlık, aldatma, aldatılma, kıskançlık,
intihara teşebbüs, koparılan bağlar, aile ilişkileri, sevgi gibi gerçek
duygular beyaz perdeye yansıtılmıştır.
La Vied’Adèle: Chapitres 1 et 2/ Mavi En Sıcak Renktir’inTeması
Abdellatif Kechiche’in yönettiği bu film, aslında JulieMaroh’un “Le
bleu est une couleur chaude” adlı çizgi romanından yola çıkılarak
tasarlanmış ve çekilmiştir. Yönetmen farklı cinsel tercihleri olan insanlar
üzerine filmi kurgulamış olsa da politik bir mesaj vermek gibi bir niyeti
olmadığını bir röportajında dile getirmiştir. Filmde tabi ki bazı sahnelerde
farklı cinsel yönelimleri olan insanların toplumdan dışlanmaları, arkadaş
çevrelerince kabul görmeyişleri, güncel yaşamda karşılaştıkları zorluklar
işlenmiştir ancak yönetmen Abdellatif Kechiche tutkulu bir aşk hikâyesini,
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yaşanan aşk acısını odak noktasına almıştır. Tutku ve saplantılar filmin ana
teması olmuştur. Çünkü Adèle ve Emma için sadece yaşanan aşkta değil,
cinsellikte, seçtikleri mesleklerde, yedikleri yemekte veya içtikleri içkide
bile tutku ve saplantılar sergilenmektedir.
Cannes Film Festivali’nde (2013) Altın Palmiye alan filmde ödülün
sadece yönetmene değil, iki başrol oyuncusuna da (Lea Seydoux ve Adèle
Exarchopoulos) takdim edilmesiyle vesile olduğu ilk, filmin tematik başarı
etkisi hakkında da fikir vermektedir.
“La Vie d’Adèle: Chapitres 1 et 2” ile uzun süre gündemde kalan ve
eleştiriler de alan Abdellatif Kechiche The Guardian gazetesine vermiş
olduğu röportajında “Erkek bakış açısıyla filmin çekildiğini söyleyenleri
üzülerek anlamaya çalışıyorum, iki kadın arasındaki aşkı anlatabilmek için
illa bir kadın ya da lezbiyen mi olmam gerekir, burada aşktan
bahsediyoruz, mutlak ve kozmik olan aşktan” diyerek filmin temasına
dikkat çekmek istemiştir. Yine aynı röportajında kendi sineması hakkında
konuşurken “Bunun yaşam gibi görünmesini istemiyorum, bunun
gerçekten yaşamın ta kendisi olmasını istiyorum, benim peşinde olduğum
şey hayatın gerçek anlarıdır” (Romney, 2013) diyerek çekimlerinde
gerçeği olduğu gibi yansıtmak derdinde olduğunu ifade etmiştir.
“Jeune & Jolie/ Genç ve Güzel”in Teması
Filmde tema olarak genç bir kız olan Isabelle’in büyüme evresindeki
ruhsal gelişimi, farklı deneyimleri yaşama konusundaki meraklı arzusu,
tecrübesizlik kaynaklı korkusuzluktan aşırı cesur davranışları ve çılgınlığı
görülmektedir. Tema için belirtilen motivasyonlarla ,dünyayı kendi bedeni
ve cinsel yönelimi üzerinden keşfe çalışan genç kız, maddi anlamda bir
sıkıntısı olmamakla beraber para karşılığı kendinden büyük erkeklerle
birlikte olarak kendini kanıtlama çabası içinde sunulmaktadır. Bu öyle bir
kendini kanıtlama çabasıdır ki aile ve toplum değer ve normlarının çok
üstündedir ve genç kız sıkıntılarına bilinenden farklı çözüm yolları
geliştirmektedir.
François Ozon’un filmografisi incelendiğinde; söylem merkezine cinsel
özgürleşmeyi aldığı, toplumsal kurallara karşı gelen duruşu ve bunu
kendine has tarzıyla ele alışıyla Fransız Sineması’nda özgürlüğü kendince
yorumlayan bir yönetmen olduğu anlaşılmaktadır.
Melis Zararsız Pirlanti’nın “Hayat Deneyimlerden İbaret” başlıklı,
2013 yılında Cannes’da François Ozon ve Marine Vacth ile
gerçekleştirdiği mülakatta François Ozon’a sorduğu “Filmdeki ailenin
yaşananlara verdiği tepki çok ilginç. Aile arzu duygusundan çekiniyor,
korkuyor. Ailede arzu kavramına nasıl bakıyorsunuz?”
sorusuna
yönetmenin yanıtı filmin temasının normlara karşı cinsel özgürleşme
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olarak okunabileceğini ortaya koymaktadır. Ozon: “Daha çok ‘arzu’ varsa
bu daha çok seks vardır anlamına mı gelir, bilmiyorum. “Çocuklarınızın
cinsel yaşamı olacak” düşüncesini dengede tutmak zor iş. Özellikle bu
genç kızda; çünkü yaşadığı şiddetli bir cinsellik. Bu yüzden her zaman
mücadele etmeniz gereken bir şeyler var ve bu genç kız tehlikeden
korkmuyor.
Ergenlik döneminde, bir şeyler hissetmeye açsınız.
Vücudunuzdaki hormonlar değişiyor ve bu yaşta hissettiğiniz şeylerden
korkmuyorsunuz. Örneğin hiç ölmeyecekmiş gibi hissediyorsunuz. Bu
yüzden bu kız da güçlü duygular yaşamak ve bunları deneyimlemek
istiyor. (Beyazperde, 2019) Öte yandan açıklamadan anlaşılacağı üzere
cinsel özgürleşme toplumsal değil bireysel ve hatta ergenlik olarak
dönemsel biçimi ile anlatılmaktadır.
Deux Jours, Une Nuit/ İki Gün ve Bir Gece’nin Teması
Luc ve Jean-Pierre Dardenne kardeşler “Deux Jours, Une Nuit” önceki
filmlerinde olduğu gibi yine bir toplumsal soruna ayna tutmuşlardır.
Günümüz toplumsal düzenin neden olduğu sorunlarla başaçıkma
meselesini, işsiz kalmak üzere olan bir kadının (Sandra) mücadelesiyle
işlemişlerdir. Toplumsal gerçekçi tarafı güçlü olan filmin teması işsizlik
üzerine yoğunlaşırken; patronların ucuz emek gücü olarak gördüğü kadın
işçiler, kayıt dışı ve yine ucuza çalıştırılan göçmen işçiler, geçim derdi
yüzünden ikramiyeyle iş arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorunda
bırakılan diğer işçilerin yaşamları da filmde tematik olarak ele alınmıştır.
Creed ve Moor’un işsizlik kaynaklı olarak işsizlerin güven aralıklarının
daha düşük seviyede olduğu ve bunun depresyon, gerginlik ve psikolojik
stres seviyelerini yükselttiği (2006:323) saptamasına paralel olarak Sandra
ana karakterinin de stres seviyesinin yükseldiği, depresyon geçirdiğini ve
ilaçlar kullandığı görülmektedir. Bu anlamda yönetmenlerin işsizliği salt
toplumsal bir mesele olarak değil psikolojik uzantıları olan bir tema olarak
da kavradığı anlaşılmaktadır.
Aksu Bora, “Çalışmakla Var Olacağım Gibi” İşsizin Duygu Dünyası
adlı araştırmasında, iş sahibi olmanın bireyin anlam evrenindeki
konumunu irdelerken; işsizin kendisi ile olan ilişkisini, toplumdaki
konumunu, tatmin duygusunu ve son olarak hayat tarzını kabul edilebilir
şartlarda kuramadığında yaşadığı özsaygı yitimi üzerine dikkat
çekmektedir. (Bora’dan akt. Yüce, 2014: 169) Tıpkı Sandra’nın duygu
dünyasında yansıtıldığı gibi işsizlik ekonomik bir sorun değil, psikolojik
derinlikleri olan bir tema olarak da Fransız Sinema’sında yerini almıştır.
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La Famille Bélier/ Hayatımın Şarkısı’nın Teması
Filmin ana eksenini, işitme engelli bir anne- babanın kızı olarak ailenin
tüm sorumluluğunu yüklenen Paula Bélier karakterinin, keşfettiği yeteneği
ile geleceği için çizdiği yolda ailesine karşı olan sorumlulukları karşısında
hissettiği baskı ile mücadelesi oluşturmaktadır.
Hayallerine ulaşmaya çalışan gençler üzerinde ailelerinin kurduğu
baskılar ve gençleri kendi istedikleri tarzda yönlendirme çabalarına dikkat
çeken filmde, ailelerin kafalarında çocukları için bir gelecek biçmeleri ve
evlatlarının ergenlik döneminde kendi karaları doğrultusunda hayatlarına
eleştirel hatta bazen baskıcı tutumları ile yön vermeye çalışmaları durumu
gözler önüne serilmektedir. Filmdeki anne-baba, ebeveyn olmanın
getirdiği otorite konumu kadar aynı zamanda engelleri ile “muhtaç” olarak
Paula için vicdani bir baskı unsuru olarak da görülmektedir.
İşitme engelli anne- babanın ironik biçimde şarkı söylemedeki
yeteneğini keşfeden kızı Paula her ne kadar çiftlik işlerinden anlasa ve evin
birçok işini çekip çevirse de onun aklında olan ve gönlünde yatan müziktir.
Paula şarkı söylediği zaman kendini bulduğunu koroya katılıp müzik
yeteneğini keşfedince anlar. Öte yandan anne ve babası onun hayatına dair
başka bir plana sahiptir. Onlara göre Paula okulunu bitirecek, ailesinin
yanında olacak, çiftlik işlerinde ve pazarda süt ürünleri satımında ailesine
yardımcı olacaktır. Kısacası Paula ailesinin eli ayağı olmaya devam
edecektir. Ancak Paula’nın kendi hayallerinin peşinden koşmak
istemesiyle ailesi derin bir üzüntü yaşar hatta annesi aşırı tepki verip sinir
krizi geçirir. Ama yılsonu gösterisinde Paula’yı şarkı söylerken görmeleri
ve herkesin onu hayranlıkla izlediğini farketmeleri sonucu önce babası
sonra da tüm ailesi Paula’ya destek verir ve hayallerine ulaşmasında
atacağı ilk adım için hep beraber çaba sarfederler.
Filmde yan öykü çizgisinde, engelli bireyin toplumsal yaşamda görev
alma çabasına dönük bir örnek olması bakımından işitme engelli babanın
belediye başkanı adaylığı ve başarması da dikkat çekmektedir. Gerek Paula
gerekse işitme engelli babası birbirlerine koşut biçimde; engelsiz kızın
engelli ebeveynlerine karşı sorumluluklarının hedefleri önündeki engel
durumunu ve engelli bireyin engelsizlerin dünyasındaki dezavantajlarının
neden olduğu sınırlamaları birlikte aşıp hedefe ulaşırken gösterilmektedir.
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?/ Sürpriz Damatlar’ın Teması
Yönetmen Philippe de Chauveronbu çok kültürlülükten ırkçılığa
uzanan son derece hassas konuları komedi unsurlarıyla işlemiştir. Filmde
yıllardır farklı ülkelerden göç alan Fransa’da farklı kültür, inanç ve
etnisiteye sahip insanların bir arada yaşayışına da dikkat çekilmektedir.
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Fransız Katolik burjuva bir çift olan Claude ve Marie Verneuil çiftinin
dört tane kızı vardır. Büyük kızları Isabelle, Arap asıllı Müslüman Rachid
ile evlenir. Aradan bir yıl geçer ikinci kızları Odile Yahudi David ile
evlenir. Ardından üçüncü kızları Ségolène, Çinli Chao ile izdivaç yapar.
Böylesi bir tabloda anne ve baba her ne kadar damatlardan yana memnun
olmasalar da düşüncelerini belli etmemeye, “biz ırkçılık yapmayan bir
aileyiz” söylemi ile duygularını gizlemeye çalışır. Tam da bu noktada
“Fransız” anne- babanın riyakar tutumunun tarihsel süreçte Fransa’ya
göçen farklı unsurlar için Fransızların bakışını temsil düzeyinde yansıtıp
yansıtmadığı meselesi ise ayrı bir düşünce patikası olarak belirmektedir.
Ailenin damatları ile yaşadığı kültürel farklılıktan kaynaklanan çok
sayıda iletişim çatışması mizahi bir dille olaylar dizisindeki yerini alırken,
Fransız ailenin “farklı” etnik bağları olan damatlarının da birbirleri ile
anlaşamaması farklılıklara karşı direnç durumunu Fransızlara has
olmaktan çıkararak tüm insanlığa geneller. Ancak daha da enteresanı bütün
farklı unsurların en küçük kız kardeş Laure’un evleneceği erkeğin bir
yabancı olmaması gerektiği konusunda uzlaşmalarıdır. Öte yandan Laure
da ablaları gibi Afrika kökenli siyahi bir komedyen olan Charles ile yani
bir yabancı ile evlenmekte kararlıdır.
Chauveronbu bu filminde destekleyici tema olarak aile ilişkilerini ele
almıştır. Başta birbirleriyle uyumsuz ve geçimsiz görünen aile bireylerinin
ortak bir mesele olan ‘en küçük kardeşlerinin yabancı damat ile evliliği’
üzerine bir araya gelmeleri ve sonrasında samimi, içten ve sıcak geniş aile
perspektifi çizmelerini komedi unsurlarıyla destekleyerek izleyiciye
aktarmıştır.
Fransız Sineması’nda; tema olarak yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve
farklı kültürler arası çatışmalar gibi nazik meselelerin neredeyse kendine
özgü sınırları çizerek farklı bir tür konumuna yükselecek düzeyde komedi
türü içinde işlenmesi dikkat çekici bulunmaktadır. Fransız komedilerinin
2014 yılında sadece %18 pazar payına sahip olmasına rağmen yılsonunda
kaydedilen 6,9 milyon girişle “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?”nin
küresel ölçekteki başarısı ve buna bağlı olarak etkisi dikkate değer olup
film ertesi yıl başarılı ihracatına devam ederken, aynı türdeki “La Famille
Bélier” veya “Samba” ile de 2015 yılında yurtdışında Fransız komedi
çeşitliliğinin elçisi konumuna yükselmiştir (Giordano, 2016: 24).
Dheepan’ınTeması
Adını ana karakterden alan film, Tamil savaşçısı olan Dheepan’ın,
Yalini ve kampta buldukları dokuz yaşındaki Illayaal ile savaşta ölmüş bir
ailenin pasaportlarını almak yoluyla kendilerine bir aile görünümü verip
Fransa’ya kaçmaları ile başlamaktadır. Bu başlangıç ile filmde mülteci
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meselesinin tema edinileceği anlaşılmaktadır. Dheepan’ın teması
mültecilerin sığındıkları ülkede kültür çatışması yaşamaları, bu durumu
aşmaya çalışırken bir yandan da kendilerine uygulanan fiziksel ve
duygusal şiddet yanında ailevi meselelerle başa çıkmak zorunda
kalmalarıdır. Filmde ayrıca yönetmen Jacques Audiard aşkı, sevgiyi,
mücadeleyi, aile olabilmeyi ve savaşmayı da yan temalar olarak
işlemektedir.
Fransa’da mülteci meselesinin tarihsel ardalanına bakıldığında,
Fransa’ya yabancı milletlerden ilk girişin 1848 yılından sonra Fransa
hükümetinin ülkeyi yeniden inşa etmek ve sanayileşmeyi geliştirmek için
getirdiği 380 bin yabancı olduğu kayıtlarda mevcuttur. Ancak konunun bir
mesele olarak yükselmesinde kırılma noktası İkinci Dünya Savaşı’ndan
ağır etkilenen Fransa’nın yabancı işgücüne duyduğu ihtiyaç olmuştur.
Savaş yüzünden Fransa’da yaklaşık 600 bin kişi ölmüş ülke harap
olmuştur. Evlerin, köprülerin, istasyonların, fabrikaların yeniden inşası
için göçmen işçiye ihtiyaç duymuştur. Başta Kuzey Afrika ve Doğu
Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinden göç almıştır. 19561965 yılları arasında 112 bin, 1966-1972 yılları arasında 129 bin göçmen
alınmış ve her geçen yıl göçmen sayısı katlanarak artmıştır. 2011 yılında
büyükelçilikler ve konsolosluklar tarafından verilen vize sayısı 2.132.968
iken 2014 yılında bu sayı 2.817.670’e yükselmiştir (Yardım, 2017: 104105). Ülkeye çeşitli amaçlarla gelen bu göçmenlerin çoğu şehir
merkezlerinin dışında banliyölerde yaşamaktadırlar.
Banliyölerdeki bu yaşam sinemacıların da dikkatini çekmiş, Mathieu
Kassovitz’in, 1995 yılında yaptığı “La Haine/Nefret” adlı film sinemada
“banlieu” (banliyö) adı verilen sosyal ve etnik dışlanmayı konu alan bir
türün doğmasını sağlamıştır. Filmde sosyal dışlanma; arap, siyah ve beyaz
erkeklerin banliyödeki acımasız hayatlarını resmederek anlatılmıştır.
Kassovitz, yeni bir estetik anlayışıyla uzun zamandır tartışılan Fransız
kimliği sorununu sinemaya taşımıştır. Bir fenomen haline dönüşen film
ana akım sinemada da yer bularak sosyal konuları inceleyen filmlere bu
alanda yer açmıştır. (Harris’den akt. Çatalkaya 2009: 136)
Audiard da bu filmi ile Dheepan’ın “banliyö” deki acımasız hayatını,
yaşadığı sosyal ve ekonomik zorluğu, etnik dışlanmayı, fiziki ve psikolojik
şiddeti anlatmaktadır. Dheepan Fransa’da banliyöde yaşayan mültecilerin
sorunlarına ayna tutmakta, mülteciler hakkında Fransa’da ve tüm dünyada
farkındalık yaratmaktadır. Sinemanın evrenselliği sayesinde dünya
genelinde yaşanan bir probleme ışık tutmayı, insanların ilgisini bu konuya
çekerek farkındalık yaratmayı ve bu konu üzerinde düşünmelerini
sağlamaktadır.
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MonRoi/ Prensim’in Teması
MonRoi, orta yaşlarda bir kadın olan Tony’nin kaza geçirdiği kayak
sahnesi ile başlar, Tony hızla kayarken görünür ve ardından bir araçla
kliniğe yatırılışı gösterilir. Klinikte Tony, psikolog ile görüşür, psikolog
ona nasıl kaza geçirdiğini, neler olduğunu sorar. Tony hızla kayarken
kayağının birbirine dolandığını ve sağ diz çapraz bağlarının boydan boya
yırtıldığını söyler. Bunun üzerine psikolog kitaptan “diz” ile ilgili bir
bölüm okur. Aslında okuduğu bölüm Tony’nin hayatını özetler niteliktedir.
Kitapta “diz: bırakma, teslim olma ve geri çekilme kapasitemizi simgeler.
Dizlerimizdeki acı hayatımızda yaşadığımız ve kabul etmeyi zorlandığımız
olayları temsil eder. Dolayısıyla iyileşme süreci psikolojimizle de ilgilidir”
diye yazmaktadır. Sonrasında film Tony’nin gözünden geçmişe giderek
Georgio ile yaşadığı saplantılı aşkı ve günümüze gelerek Tony’nin klinikte
geçirdiği günleri anlatarak devam eder.
Filmde kadın erkek ilişkileri, aşk, aşkın aşamaları ve çıkmazları, bir
kadının maruz kaldığı psikolojik şiddet ve bir adamın içinde yaşadığı
ikilem tema olarak işlenmektedir. “MonRoi” aynı zamanda içinden
çıkılmaz bir ilişkinin, insanı yıpratan ve yoran dengesiz birlikteliklerin
tehlikelerine de atıfta bulunmaktadır.
“MonRoi” teması itibariyle bir kadının iç dünyasındaki “travmatik
bağlanmayı” odağına yerleştirmektedir. Kavram bir psikoloji terimi olarak
iflah olmaz, saplantılı, yıkıcı bir aşk durumunu ifade etmektedir. Filmde
Tony özelinde görüldüğü üzere Sürekli şiddete, psikolojik baskıya, her
türlü istismara maruz kaldığı halde hala bunlara seviyorum gerekçesi ile
katlanan her kadın travmatik bağlanma yaşıyor demektir. Bu tip bir
bağlanmanın koşullarını çizdiği “hastalıklı” aşkta bir taraf sadakatsizdir,
ilişki diktatörüdür, işkenceci iken diğer taraf ise saplantılı bir biçimde
âşıktır, obsesiftir, yaşadığı durum asla bağlılık değil, tam bir bağımlılıktır
(Başkak, 2006).
Başkak’tan (2006) aktarılan söz konusu bu durum filmde de birebir
karşılığını bulmaktadır. Georgio bu filmin “sadakatsiz, ilişki diktatörü,
işkenceci” tarafıyken Tony ise saplantılı aşığı, obsesifi ve bağımlı olan
tarafı canlandırmaktadır. İzleyici Tony’nin aşk çıkmazlarını, yaşadığı
psikolojik şiddeti ve travmatik bağlanma olarak nitelenen “bağımlılığını”
açıkça görebilmektedir. Tony eşi tarafından değersizleştirilen, aldatılan,
üzerinde baskı kurulan, psikolojik şiddete maruz bırakılan bir kadın
olmasına rağmen saplantılı bir aşık olarak her seferinde kocasını
affetmektedir. Tony’nin yaşadığı bu saplantılı aşk kendi yaşam kalitesini
sıfıra indirmiştir. Görüldüğü üzere film bireysel bir tema üzerine
işlemektedir.
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La Loi du Marché/ İnsanın Değeri’nin Teması
Fransız yönetmen ve senarist Stéphane Brizé Yirmibirinci Yüzyılın
küresel ekonomisinde ayakta kalmaya çalışan orta sınıf bir insanın sosyal
dramını adeta bir belgesel gibi izleyiciye aktarmaktadır. İşsizlik, kapitalist
sistemde çalışan işçinin değeri ve işçilerin sosyal yaşamı filmin temasını
oluşturmaktadır.
Ana karakter Thierry, yaklaşık iki senedir iş arayan, bakmakla yükümlü
olduğu bir ailesi ve serebralpalsi hastası oğlu olan 51 yaşında bir adamdır.
Daha önce bir fabrikada işçi olarak çalışmış, işten çıkarılmıştır. İşten
çıkarılan diğer arkadaşlarıyla bir araya gelip haklarını aramaya çalışırlar
ama Thierry o konuda umutsuzdur. İş ve işçi bulma kurumuna gittiğinde
sosyal hizmet uzmanı ile aralarında geçen diyalogdan kurumun onu
tamamen alakasız, iş bulamayacağı bir bölümde staj yaptırıp boşa zaman
harcattığı anlaşılır. Thierry bu duruma sinirlenmiştir çünkü harcadığı emek
karşılığında hem iş sahibi olamamıştır hem de boşuna zaman geçirmiştir.
İşsiz kaldığı süre uzadıkça aldığı işsizlik ödeneği düşmekte bu da onun
sonraki aylarda geçim sıkıntısı yaşayacağı anlamına gelmektedir. Sonunda
bir markette güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Ancak Thierry’den
beklenen, patronun erken emekliliğe ikna edemediği çalışanları işten
çıkartabilmesi için gerekçe olacak ihlallerini tespit etmesidir. Thierry işini
korumak için başta işbirliği yapsa da neden olduğu işten çıkarmaların yol
açtığı sosyo-ekonomik dramlara daha fazla dayanamayıp iş kıyafetlerini
çıkararak aracına biner ve iş yerinden uzaklaşır.
Anlatılan hikâye günümüz çalışan insanının durumunu sinemaya
taşımaktadır. OECD’nin resmi internet sayfasından filmin çekildiği 2015
yılı Fransa’daki işsizlik oranı % 10.3 olarak açıklanmaktadır ki bu tablo
gelecekte Thierry’nin durumunu çok daha fazla sayıda işçinin yaşamaya
aday olduğunun göstergesidir. Fransız yönetmen ve senarist Stéphane
Brizé de bu durumu göz önüne alarak yaşanan bu toplumsal soruna
duyarsız kalmamış ve konuyu beyaz perdeye yansıtmıştır. Filmde
insanların bu yüzyılda iş bulma çabaları ve çalıştığı ortamda da ahlaki
değerlerinden ödün vermeden ayakta kalabilme mücadelesi
anlatılmaktadır. Kapitalist sistemde artık insanların hiçbir değeri yoktur,
onlara sadece çalışan bir makine gözüyle bakılır ve bozulduğu ya da
miadının dolduğu anda yerine yenisinin konulması işveren için oldukça
kolaydır. Bierman, Werner ve Arno Klönne’e göre: Fabrikalar,
imalathaneler, kısacası üretim merkezlerinin tamamı kapitalist sistemde
işçiyi adeta robotlaştırır, insanın fiziksel özellikleri dışındaki özelliklerini
yok sayar, kısacası insanı sistemin yalnızca bir metası olarak ele
almaktadır. (akt. Çelik ve Dağ 2017: 66) Bu noktada film aslında “insanın
değeri nedir?”i de sorgulamaktadır. Kapitalist sistemde iş arayan, iş
görüşmelerine katılan ya da çalışan insanın yaşamdaki değeri nedir?
İnsanın bu pazardaki değeri ne kadardır?
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Ondokuzuncu yüzyılda işsiz denildiği zaman ilk akla gelen
yeteneksizliğinden dolayı bir meslek edinememiş veya geçimsizliği
nedeniyle iş bulamamış, vaktini boşa geçiren tembel insandır (Zaim’den
akt. Aslan ve Aslan 2017: 104). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere o
dönemde işsizliğin nedensel kökenleri tamamen bireysel yetersizliklere ve
bireyin patolojik bozukluklarına indirgenmektedir. Ancak günümüz
toplumlarında hem ekonomik hem de toplumsal anlamda yapısal
sorunların bireylere etkileri göz önünde bulundurulduğunda işsizlik
sorununun sadece birey odaklı olmayıp daha makro boyutta olan yapısal
sorunlarla da ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Thierry’e
bakıldığında; işsiz kalmasının sebebi onun tembel, yetersiz ya da patolojik
bozukluğu değil, toplumda var olan makro boyuttaki yapısal sorunlardır.
Çünkü Thierry işsizler için açılan kurslardan yararlanmakta, kendisiyle
ilgili sürekli bir gelişim için çaba göstermektedir. Zira sosyal hizmetler
tarafından yönlendirildiği staj programını tamamlamış, açılan beden dili
kursuna katılmıştır.
Bu filmde, Fransız sinemasının çağımızın en önemli sorunlarından biri
olan işsizlik problemlerine kayıtsız kalmadığı ve film üzerinden bir sistem
eleştirisi yapıldığı anlaşılmaktadır.
Sonuç
Dünya Sinemasında önemli bir yere sahip olan Fransız Sineması’nda
yönetmenlerin filmlerinin konularına neleri taşıdıkları, bir başka deyişle
içinde yaşadıkları dönemde etkilendikleri meselelerin neler olduğu sorusu
ile yola çıkılan bu çalışmada, belirlenen tarih aralığında (2013-2015)
IMDb’de liste başı olması dolayısıyla (filmler dünya genelinde gördüğü
ilgiye paralel olarak puanlanmaktadır.) seçilen dokuz film üzerinden
Fransız Sineması’nın temalarına ilişkin bir betimleme yapılmak
istenmektedir. Filmlerin temaları üzerinden, yönetmenlerin içinde
bulundukları dönemin meselelerine karşı duyarlılıkları ve gündeme
taşımaları ekseninde söz konusu temanın dünya sineması ile daha geniş
kitleler
tarafından
bir
farkındalık
noktasına
taşınacağı
değerlendirilmektedir.
Seçili filmler örneğinde saptanan temalarda, yönetmenin dönemindeki
toplumsal ve gündelik yaşamda birebir içinde bulunulan durumlardan
etkilendiği görülmektedir.
Dünya konjonktüründe öne çıkan konular Fransız Sineması’na da
tematik olarak yansımıştır. Günümüzde yaşanan iç savaşlar ve ülkesini terk
etmek zorunda kalan insanların yaşamları 2015 yapımı “Dheepan”
filminde dramatik olarak anlatılmıştır. Filmde, Fransa’daki banliyölerde
yaşayan insanların ötekileştirilmesi, ırkçılık, mültecilerin içinden
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geçtikleri zorlu yaşam şartları, çetelerin oluşumu, illegal işlerin varlığı,
etnik ve kültürel farklılıklar ile ülkede yaşanan en önemli sorunlardan
birine ışık tutulmuştur. “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu”da ise farklı
ırk, din ve kültürden insanların bir arada Fransa’da yaşayışında gelişen
olaylar mizahla birleştirilerek sunulmuştur. Irkçılığa varan bir
milliyetçiliğin Avrupa’da yükseldiği bir dönemde böyle bir temanın seçimi
anlamlı bulunmaktadır.
“Deux Jours, Une Nuit” ve “La Loi du Marché”da Fransız Sineması’nın
çağın en önemli sorunlarından olan işsizlik olgusuna kayıtsız kalmadığı ve
bu filmler üzerinden bir sistem eleştirisi geliştirmeyi hedeflediği
değerlendirilmektedir. Son dönemde yapılan değerlendirmelerde anonim
biçimde sıkça vurgulandığı üzere geçmişe göre çok daha kırılgan olan aile
birliği bir boşanma hikâyesi ekseninde “Le Passé”de işlenmektedir.
Farklı cinsel yönelimler ve tercihler teması da ele alınan dönem
filmlerinde tema olarak işlenmektedir. “La Vie d’Adèle”de sanatçı bir
kadına âşık olan bir genç kızın kadınlığa geçiş hikâyesi anlatılırken, dünya
kamuoyunun gündeminde sıkça tartışılan farklı cinsel kimliklerin
toplumdaki kabullerine dair duruma atıf yapılmıştır. Yine aynı yıl yapılan
bir diğer film “Jeune & Jolie” de ise yönetmen François Ozon, ergenlikten
yeni çıkmış cinsel kimliğini keşfeden genç bir kızın, cinsel özgürlük
talepleri karşısında toplumsal normların baskısı üzerine yaşadıklarını tema
edinmektedir. “La Famille Bélier”de ise bir başka genç kızın kariyer
tutkuları karşısında mücadele etmek zorunda olduğu aile baskısına yer
verilmektedir. Ayrıca bireysel düzeyde psikolojik bir tema olarak kadının
travmatik bağlanması Mon Roi’de işlenmektedir.

158

Tablo 1’de incelenen filmlerin temaları toplu biçimde gösterilmektedir.
Film Adı

Yapım
Yılı

La Loi du Marché

2015

İşsizlik, kapitalist sistemde
işçinin değeri ve sosyoekonomik yaşamı.

2015

Kadının
bağlanması.

2015

Fransa’da
banliyöde
yaşayan mülteciler üzerinden
“mülteci” meselesi.

2014

Yabancı düşmanlığı, ırkçılık
ve farklı kültürler arası
çatışmalar/ etnik kimlik.

2014

Ebeveynlerin,
gençlerin
kariyer hedefleri konusundaki
baskısı (yan bir tema olarak
engellilerin
dezavantajlı
konumları ile mücadelesi).

(İnsanın Değeri)
MonRoi
(Prensim)
Dheepan

Qu’est-ce qu’on a fait au
Bon Dieu?
(Sürpriz Damatlar)
La Famille Bélier
(Hayatımın Şarkısı)

Deux Jours, Une Nuit

Ana Tema

2014

travmatik

İşsizlik

(İki Gün ve Bir Gece)
Jeune & Jolie

2013

Ergen
bireyin
cinsel
kimliğini keşfi ve cinsel
özgürlük karşısında normlar.

2013

Farklı cinsel yönelimleri
olan insanların ait olduklarını
hissettikleri cinsel kimlikleri ile
toplumda
kabullenilme
mücadelesi.

2013

Aile birliğinin son bulması/
boşanma.

(Genç ve Güzel)
La Vied’Adèle: Chapitres
1 et 2 (Mavi En Sıcak Renktir)

Le Passé
(Geçmiş)

Tablo 1: İncelen filmlerin temaları

Toplumsal konular olarak kapitalizm eleştirilerini de kapsayan işsizlik,
mülteciler, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve farklı kültürler arası çatışmalar,
artan boşanmalar, engellilerin ve farklı cinsel kimliklerin dezavantalı
durumu gibi meselelere yer verilirken bireysel düzeyde genç bireyin cinsel
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kimliğini keşif yolculuğu veya gelecek planında karşılaştığı baskılar,
kadının travmatik bağlanması, cinsel özgürlük karşısında normlar Fransız
Sineması’nın güncel temalarını oluşturmaktadır.
Genel bir kavrayış ile Fransız Sineması’nın evrensel düzeyde sıradan
insanın yaşadığı bu temel sorunlara duyarsız kalmayıp hayata dair
meseleleri tema olarak beyaz perdeye taşıdığı anlaşılmaktadır.

Filmlerin Künyeleri
Le Passé/ Geçmiş
Yapım: Fransa, İtalya, Belçika, İran Yıl: 2013 Tür: Dram, Gizem Süre : 130’ Yönetmen:
Asghar Farhadi Senaryo: Asghar Farhadi IMDb Puanı: 7,8.
La Vied’Adèle: Chapitres 1 et 2/ Mavi En Sıcak Renktir
Yapım: Fransa, Belçika, İspanya Yıl: 2013 Tür: Dram, Romantik Süre: 180’
Yönetmen: Abdellatif Kechiche Senaryo: Abdellatif Kechiche, Ghalia Lacroix IMDb
Puanı: 7,8.
Jeune & Jolie/ Genç ve Güzel
Yapım: Fransa Yıl: 2013 Tür: Dram, Romantik Süre: 95’ Yönetmen: François Ozon
Senaryo: François Ozon IMDb Puanı: 6,8.
Deux Jours, Une Nuit/ İki Gün ve Bir Gece
Yapım: Belçika-Fransa Yıl: 2014 Tür: Dram Süre: 95’ Yönetmen: Jean-Pierre
Dardenne, Luc Dardenne Senaryo: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne IMDb Puanı:
7,3.
La Famille Bélier/ Hayatımın Şarkısı
Yapım: Fransa-Belçika Yıl: 2014 Tür: Komedi Süre: 106’ Yönetmen: Eric Lartigau
Senaryo: Stanislas Carré De Malberg, Eric Lartigau, Thomas Bidegain IMDb Puanı: 7,3
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?/ Sürpriz Damatlar
Yapım: Fransa Yıl: 2014 Tür: Komedi Süre: 97’ Yönetmen: Philippe de Chauveron
Senaryo: Philippe de Chauveron, Guy Laurent IMDb Puanı: 7,0.
Dheepan
Yapım: Fransa Yıl: 2015 Tür: Dram Süre: 115’ Yönetmen: Jacques Audiard
Senaryo: Jacques Audiard, Thomas Bidegain IMDb Puanı: 7,2.
MonRoi/ Prensim
Yapım: Fransa Yıl: 2015 Tür: Dram, Romantik Süre: 124’ Yönetmen: Maïwenn
Senaryo: Etienne Comar , Maïwenn IMDb Puanı: 7,1.
La Loi du Marché/ İnsanın Değeri
Yapım: Fransa Yıl: 2015 Tür: Dram Süre: 91’ Yönetmen: Stéphane Brizé
Senaryo: Stéphane Brizé, Olivier Gorce IMDb Puanı: 6.8
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AN EVALUATION ON THE PRODUCTION PROCESS OF
NEWS IN LOCAL TELEVISION CHANNELS IN ORDU*
Assoc. Prof. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU
INTRODUCTION
In addition to the legislative, executive and judiciary branches,
media is characterized as the fourth branch of government, whose role is
to shape public opinion, produce information, reflect general public
opinion and educate public.
Although the researchers who carry out studies on the media come
from different disciplines, one of the topics they focus on most frequently
is news. The news is characterized by emphasizing its different
characteristics by those who work on it. Among these definitions, the
mutuality draws attention to the fact that the concept of news points to a
process involving the re-evaluation, evaluation and editing of reality.
Looking at the factors that affect this process, it is seen that the
organizational structure, technology and ideology of the media are among
them. In the discussion of what the news is, Galtung and Ruge (1965)
oppose the emphasis on the news events being new and draw attention to
the fact that the news is an updated version of the old. Hall (1997) also
stated that the news did not offer any new information or images about the
world, and that it gave the message “the world is as we know it”, thus
relieving the masses. Breed (1956) listed the descriptive characteristics of
the news as a salable, artificial, simple, neutral, action-centered, interesting
fictional structure. In the MacBride (1993) report, news is defined as the
type of data, facts, messages, opinions and interpretations that are
necessary to rationally grasp individual, social, national and international
situations and make the necessary decisions. To create this integrated
structure, gathering, storage, processing and distribution work is also
called reporting. Looking at the conceptual emergence of the news, it is
seen that the roots of this process go back to the need of information from
the countries which have colonies and their need to obtain information
from these colonies. As one of the first media that meet the need for
information, newspapers stand before us. Journalism activities are mainly
based on information transfer and seek to meet the public’s right to know.
In time, the media assumed the public’s right to know and tried to fulfill it
*

This study was produced as a result of the research carried out for the project, which is
titled “An Evaluation on the News Production Process in Local Television Journalism:
Local Television Channels in Ordu Province ” and has project number AP-1705 supported
by the BAP unit of Ordu University.
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with different channels (such as newspapers, radio, television) diversified
in the historical process. When we look at the media which have played a
dominant role in transmitting information in the historical process, it is
seen that they were first published and distributed as many as the number
of subscribers, and later, in the 1830s, they left their place in the profitdriven newspapers with Penny Press. In addition to newspapers, news
agencies and telegrams are trying to meet the public's right to access
information. As the end of the 1800s, these news transmission channels
became increasingly diversified and radio and television were added in the
early 1900s (ilef.ankara.edu.tr).
Television sets out a form of entertainment in which viewers can
enjoy their free time. As television viewing increases, the rate of
newspaper reading decreases and the habit of reading more than one
newspaper decreases gradually. The strengthening of local and national
television news has become a major challenge to the duty of the
newspapers to convey news. While television news has been meeting the
needs of people to receive news about the world, it has reduced the need to
receive information from newspapers. In particular, it is stated by
researchers such as Kaniss (1997) that television caused the blue collar
working class to move away from the newspapers.
In line with the public’s right to know, various criticisms are
directed to the organizational structure of the media regarding the
construction of reality due to its economic and political relations network.
It is emphasized that these relations are related to the structure and content
of the news, especially the disinformation process in the information
emerged as a result of the adaptation of the message content to the market.
Information that cannot be placed in any context is formulated in a way
that shifts to entertainment. While these criticisms are brought to the
national media about the content of the news, it is stated that the situation
within the local media can be realized differently.
It is observed that originality and autonomy are at the forefront of
local media channels. In addition to the support of local capital, the local
media, which is carried out with the contributions of various independent
initiatives, focuses on specificity in the region. Events that directly concern
the people of the region are handled in the news and their lives and
perspectives become the main element in shaping the content of the news.
Local channels take the news about the events in their communities or
neighbourhoods, useful information, what needs to be done, features
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related to public services, the people living in the region, and the events
that took place in their lives.
In this study, three local television channels, namely TV 52,
Boztepe TV and Altaş TV, which are broadcasting in Ordu and the factors
that affect this process are evaluated. In order to achieve this goal, the semistructured interview was conducted with the authorities responsible for the
production of news in the channels.
THE CONCEPT OF NEWS AND THE PUBLIC’S RIGHT
TO KNOW
The need for information lies in the basis of the emergence of the
concept of news. European countries, which had colonies in the 18th and
19th centuries, needed to get more commercial information from their
colonies and the concept of news arose from this need. When the
conceptual coverage of the news is examined, it is seen that different
theorists have defined it with emphasis on different points. While defining
the news, it is emphasized that it is a reproduction and an interpretation of
reality. Talu (1998) within this framework;
“The gate keeper's filtering-screening processing sequence in the media
world takes raw information, kneads it into finished product or kills it.
Can we say the news is what happened? The news is a reconstruction,
a product, a construction, a political representation, an assembly, a
presentation. At worst, it’s a manipulation, at best it’s a reproduction. It
is the stunt of truth ”(p.173).

Looking at the definitions made on the news, it is
possible to include the following statements.






News is the event that the reader will be interested in.
News is the event that is thought to be useful to the
reader.
News is what the audience wants to know.
News is what people talk about.
News is about recent discoveries, opinions and topics
that readers will be interested in or affected.

Social scientists working on the analysis of the news as
a concept are divided into three sections as those who research
the production and resource use and those who examine the
effects on the consumption phase. In addition, there are theorists
who treat the news as a genre and a discourse, and apply content
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analysis to the news and make the news an interdisciplinary field
of research (Rigel, 2000, p.177).
These theorists believe that the media exceeds
geographical boundaries; class, racial, cultural, political,
educational and gender boundaries, repeating and placing certain
perspectives, meaning and ways of producing, and spreading
information and entertainment. Thus, media helps to establish
and regulate social reality with ideological expressions that
exclude others and with relevant clues from the sources of
authority while strengthening specific perspectives (Lull, 2001,
p.88). It is useful to consider the main features of the news text
in general terms.
KEY FEATURES OF THE NEWS
In fact, the basic features of the news can easily be
understood from the news definitions given. However, these
should be expressed one by one in order to make them more open.
These features can be listed as follows:








News is current. It is about new or recurring events.
News is not systematic. It is related to separate events
and formations, and the world it represents consists of
unrelated formations, and interpreting is not the primary
duty of the news.
Events reported as news can be shown more important
than their real significance. In addition, these events have
to be a strange, unexpected kind.
News can be given before the event occurs (Yüksel and
Gürcan, 2001, p.60).
News is not a complete and fully structured thing, it is a
structure created. In fact, most of the time, as it is
considered popular, it is not collected by the reporter.
Most of the material is obtained from Associated Press
and television agencies such as Visnews or UPITTN and
paid for the material. Similarly, television news in
Europe runs every morning via a link line where issues
are traded. Even though news is received by reporters,
most of the work is done in a certain order. The usual
sources are referenced. Not only the government but also
the press representatives and press meetings, which are
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the showcase of most organizations, are followed
(Burton, 1995, p.137).
The common feature of the news in both the press and
radio and television is that it consists of quoted speeches.
Inal (1996) states that this feature of the news is a
reflection of the fact that the dominant discourses are reestablished. The way these citations are made differs
according to the semiotics of the media. For example, in
the print media direct quotations are made using
quotation marks. Indirect narratives are given in
sentences in which quotes are discarded, and implicit
quotations are given in the form of quotations or
suggestions in which the word becomes the voice of the
text itself. In television journalism, quotes are directly
replaced by audio and video (p.101).
Narrator is available in all news texts. News is a form of
narrative of spoken culture. It is a narrative with its own
rules. It is partly different from classical narrative forms.
Causal relations between events in the news often do not
follow the order (Inal, 1996, p.101).
A feature that can be specified in relation to television
news is that the visual images used, in other words, the
indicatives formed within the indicators, become
referents. The followers assume that the sender is
confronted, not the demonstrators, and believe and do
not question it. The eye of the camera is the eye of the
viewer. Indicatives turn into referents. Thus, the visual
media reiterates its claim that it is based on reality in the
language of the narrator (İnal, 1996, p.104).

When the above features of the news are considered in general, the
news has a multi-layered structure. Emphasis is placed on features such as
being up-to-date, whether the events that are the subject of the news are
important or being perceived as such, and being related to strange and
unexpected events. In addition, the language, visual images and narrative
structure used in the constructing of the news are also important.
News Values
It is required that an event to be handled as news, it must have
certain characteristics. It is possible to consider the news values that show
the basic principles which journalism is based on:
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General values.
Negativity: In general, the dramatic impact of bad news is valued.
Bad news is good news. Events such as a rapid fall in the stock market or
an accident with fatalities are more valuable than a settled market or
excellent security data (Burton, 1995, p.137-138).
Timeliness: Recent events are more valuable than others. People
follow the news media to understand what is currently happening.
Therefore, they will show more interest in the events that happened today
than those that happened a week or a year ago (Lorentz and Vivian, 1996,
p.22).
Proximity: The news closest to the culture and geography of the
news producer are valuable. For example, a news producer in Boston can
easily predict that his audience will be more interested in a plane crash in
Boston than in an accident in Timbuktu on the other side of the world
(Burton, 1995, p.138; Lorentz and Vivian, 1996, p.22).
Personalisation: Journalists know that some people are more
interested in others. Events related to a publicly recognized person or
stories that can be associated with a person are more valuable than others
(Burton, 1995, p.138; Lorentz and Vivian, 1996, p.24).
Popularity: Periodically, news about some events are more intense
than others. This situation is closely related to the developments in that
period. For example, with the US invasion of Saudi Arabia in 1990 and
1994, news about the soldiers and developments there were added to the
programs (Lorentz and Vivian, 1996, p.24).
Extraordinariness: The subject of the news must be interesting, and
should not be ordinary. In addition, the raw material of the news should
have a certain importance. The news event is positioned among others
according to importance. For example, the most important news in the
newspaper is given on the first page of the newspaper as the headline and
as the first news on radio and television (Yüksel and Gürcan, 2001, p.6162).
Simplicity: Simply explained topics are preferred over very
complex ones that are difficult to explain. Especially the popular press
would prefer to narrate simpler events rather than a difficult problem such
as balance of payments (Burton, 1995, p.138).
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Content values: Since certain topics are more valuable, they are
preferred more than others. News about disasters, stars, royal families,
authorities is an example of these (Burton, 1995, p.139).
In line with these items, it is decided whether or not an event has a
news value. As a result of the decision process, the Media uses the power
of choice to put some events on the agenda and push others aside. There
are some professional ethical rules that are observed in the presentation of
the events that are brought to the agenda. Yüksel and Gürcan, (2001)
summarizes these rules as follows:
Qualification rule: This rule requires that the reporter cite the
source in the news.
Balance: The basic rule observed in the news on an opinion is to
include opposing opinions.
Equal space and time rule: The space allocated as much as content
in newspapers and magazines, and the time allocated for radio and
television news, carry a certain message. The issue that is taken into
consideration in the use of space or time in the news in this way is to give
equal place to the parties whose opinions are mentioned. While the
column-centimeter account is taken into consideration in the print media,
the place and the time allocated in the news ranking are taken into
consideration in television journalism.
Objectivity: There must be a distance between the reporter and the
person to whom the reporter is reporting. The concept of objectivity is one
of the aforementioned concepts together with the discussions of press
freedom. The objectivity of the reporter is the dominant element in the
freedom of the press which refers to the freedom of the people to receive
information (Yüksel and Gürcan, 2001, p.65-67).
Television News
After mentioning the characteristics and values of the news in
general, it is useful to look closely at the television and its news / news
journalism, which is the primary mass communication tool for the research
subject.
According to McLuhan, all media and all technologies are rooted
in the human ability to expand itself into the environment through the
senses. Thus, the wheel is an extension of the foot, the book is an extension
of the eye, the clothing is an extension of the skin, the electrical circuit is
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an extension of the central nervous system. When all mediators act
together, they will be effective in changing our consciousness (McLuhan
and Povers, 2011, p.15, p.145). In addition to evaluating communication
forms as an extension of human senses, the issue to be considered is the
ideological values underlying technological changes in communication
forms. For example, with the introduction of the alphabet to a culture, there
will be a change in the notions about the habits of social relations,
community, history and religion. When a printing press enters a culture,
there will also be similar changes. It is clear that a cultural revolution will
be experienced by transmitting images at the speed of light. Postman
(1994) states that there is a pure ideology in these transformations.171).
As a means of transmitting images with the speed of light,
television is an industry, a technological tool, a culture and art production
and a source of entertainment. It is also a political and social institution
(Mutlu, 1991, p.24). It is stated that its unique strength lies in eliminating
directness and mediation between here and there. Thus, the world has
become relatively spaceless. It is stated that the basic cultural function of
television is to spread and balance the existing social patterns. According
to this function, the main themes on television are correlated with each
other. Content is established from a single message system (Lull, 2001,
p.26, p.45).
It can be said that the difference of television news from the news
given in other mass media is that audio and video are presented together.
The news in spoken language starts with a specific generic and is presented
by one or two announcers. The first news is the most important news of the
television channel. Background music, special sound and image effects,
visual materials, live links, archive images are widely used. The most
important element that completes the news in television news is the speed
and freshness. It can be said that television journalism requires more
creativity and teamwork than other types of journalism. While the style of
television news that requires dramatic integrity is at the forefront, the
knowledge and skills of the announcers and reporters also affect the news
presentation (Yüksel and Gürcan, 2001, p.80-81).
The impact of technology on television content should also be
emphasized. Technology contributes to news messages in various ways.
The ease of combining videoband and satellite broadcasts in the news
center through electronic news gathering has increased the emphasis on the
value of current news and images (Burton, 1995, p.144). The emergence
of mobile satellite dishes, satellite phones, advanced fax machines, laptop
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computers, and many more have had a widespread effect from the
collection of television news to the perception and use of it (Orhon, 2002,
p.45).
While the audience expects to see the latest images, the reporters
make a lot of effort to show the latest images and scenes. New images
delivered to the center while the newsletter continues to change the flow
of the newsletter and make the program look more vivid. However, this
situation makes little contribution to what is known about what is actually
happening (Burton, 1995, p.144).
Local News
While local news is overshadowed by national media, it plays an
important role in understanding the problems of a city or region,
recognizing its advantages and in terms of a sense of local identity. The
main focus of interest in local news is often different from that prevailing
in national news and focuses on issues that people feel close to. The factors
that determine the coverage of local news are also very different due to
their ties to the local media community. Local television and radio stations
and other local media are significantly affected by the economic, social,
political and even geographical situation of the region (Kaniss, 1991, p.2).
At the end of the twentieth century, as the result of globalization,
the world is progressing towards becoming a cultural monotonous, while
the negative effects of the emergence of global media on the
monopolization in the sector are frequently discussed. Economic
politicians theorists state that the industrialization of culture is defined by
the fierce struggle to increase productivity. Large communication firms are
acquired by non-sectoral companies, layoffs at the level of widespread
networks, and the boundary between advertising and news services is
eliminated in most newspapers and television stations. As a result of the
investments made by the capital, which does not differentiate the field of
mass communication from other branches of industry with more profit
logic, cultural products turned into commodities; receptors (audience,
readers, listeners, etc.) are reduced to the customer (Shoemaker and Reese,
1997, p.110; Postman, 1994, p.119).
Companies; while creating brands and converting production to
routine, it is seen that tabloidization and advertising have come to the fore
in terms of approach and content. On the other hand, exactly these
mentioned trends create the impression that the world is becoming more
fragmented. Another effect of widespread access to the news media is that
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it allows for autonomy shaped by important elements such as the
demographic targets that the market considers. Production, editing and
representation are global, while local news is localized by viewers who
consume it. The structure of local news is the result of ongoing negotiations
between producers, texts and receptors on symbolic, structural, regional
and virtual boundaries (Lie, 2003, p. 115). The production of the news
coincides with the daily lives of the people living in that region.
METHOD
The main purpose of the research is to reveal the dynamics of news
production process of local television channels broadcasting in Ordu.
Although there are studies on local newspapers in the literature, studies
focusing on television channels are extremely limited. This study is
important both in the absence of studies on the subject of the television
channels in Ordu and in order to eliminate the deficit in the news
production processes of the local television channels. In order to realize the
main purpose of the study, the following research questions were sought:
1. What are the characteristics of channels as both technical
infrastructure and employees?
2. How does the news production process take place on the
designated local television channels?
3. What are the factors affecting this process?
4. How does the use of the opportunities provided by the new
media occur?
In order to answer these research questions, three interviewees
were asked questions on the following topics. Questions related to the first
research question:




Who is the news director, and what is his/her background in
the field of television broadcasting?
How many people work on the channel?
What is the technical infrastructure of the channel?

Questions related to the second research question:





How is the content of the television broadcasting determined?
How does the news center workflow work?
What is the duration of the prime time news?
What is the distribution of local-national issues in the prime
time news?
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What are the dynamics that affect the news production
process?

Questions related to the third research question:





How does the audience contribute to the shaping of the
content?
What is the impact of the region on the content?
What makes local broadcasting local?
How does locality reflect on news content?

Questions related to the fourth research question:




To what extent does new media use occur?
What are the types of new media are used?
To what extent can they benefit from the advantages of the new
media?

In this research, semi-structured interviews were conducted with
the officials of the three TV channels responsible for the news. The
interviewees were identified for the purpose of finding out the details of
the news production of the local TV stations.
They were identified after preliminary interviews were conducted
on three television channels actively broadcasting in April-May 2018,
when the data of the study were collected within the boundaries of Ordu.
In these interviews, the purpose of the study was explained and in line with
this purpose, the employee who could provide detailed information about
the channel's news coverage was reached. One of the semi-structured
interviews was conducted face-to-face and the other two were conducted
over the telephone. The transcripts of the interviews were completed in
May 2018 for use in the study.
The interview technique, as Weiss (1994) emphasizes, provides
access to the experiences, observations, experiences and perspectives of
others. This access is necessary for their better understanding and
understanding of events through their eyes. In the semi-structured
interview used within the framework of the study, a list of questions was
prepared based on the literature before the interview. These questions are
used to guide the researcher and are important in terms of the topics to be
covered. It is also functional to avoid skipping any subject.
In the first stage of the analysis of the data obtained as a result of
the interviews, the researcher decided the ones to be eliminated from the
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data and the ones to be analyzed from the theoretical framework. In the
second stage, it was tried to determine the existence of repetitive thoughts,
expressions and ideas and to reveal the themes from there. As Aurenbach
and Silverstein (2003) point out, the researcher moved back and forth
between these stages by taking care to collect themes under more general
concepts.
FEATURES OF LOCAL TELEVISION CHANNELS AND
THEIR EMPLOYEES IN ORDU PROVINCE
During the period of the research in Ordu, three out of the four
channels (TV 52, Altaş TV, ORT TV and Boztepe TV) are actively
broadcasting. Information about the interruption of ORT TV's broadcasts
has been indicated by the channel authorities. The information obtained
from the interviewed news managers about the television channels they
worked with was supported by the information of the channels on their
websites.
Given the educational and business experience of the news
directors and the chairman of the board who provide information about the
technical characteristics of the channels, it is observed that the two
directors graduated from the departments of Journalism and Radio,
Television and Cinema of the Faculties of Communication and had
experience in their fields between 7-11 years. Although Boztepe TV's
chairman graduated from a department in an out-of-field profession
branch, it is understood that he worked for his family-owned channel since
childhood and prepared for the profession by serving at all levels of
broadcasting.
In the information provided by the news managers about the
employees in the channels, 9 employees working at Boztepe TV are
mentioned. It was stated that Altaş TV had 30 employees in Ordu and 3 in
Istanbul studios and 7 of these personnel worked in news service. The news
director of TV 52 talks about the presence of around 20 employees, while
the number of employees has decreased due to the departure of some of
their employees. She emphasizes that they do a lot of work with few
people.
... the reporters here make the news editing themselves. He shoots the
news by himself and writes the text himself. Those who have the ability
to voice the headlines they do it as well. So we have to be very quick
because one person in the local does a lot of work... we work hard
because we do all the job to ourselves…
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TV 52 began its broadcasts in 1995. In the early days of its
publication, it can be viewed throughout the Black Sea and in many parts
of Turkey. With the launch of its broadcasts via TURKSAT 4A satellite, it
has become available for monitoring from Turkic Republics, Europe, USA,
Australia and various countries of the world. In addition to TV 52
television broadcasts, it has been continuing its broadcasting activities by
including Radio 52 and Ordu Yeni Dönem Newspaper as of March 1, 2017
(https://www.tv52.com.tr/hakkimizda/).
Looking at the technical possibilities and the number of employees
of the TV 52, it is seen that the channel has recently lost its refurbished
technical equipment due to the change of hands. When compared with
other national TV channels, they state that they are close to Flash TV. They
emphasize that they use almost the same technical infrastructure as the
medium-sized ones outside the economically strong channels.
We have an outside broadcast and live streaming van. We have a studio
in Istanbul. Live broadcasts are performed in Istanbul ... we are in the
first hundred considering the viewing rates in Turkey ... We are in the
first hundred channels with the data we have obtained. We are one of
the most successful at the local level. It's a channel with 25 years of
history. And it really has a well-established staff in the business. And I
think it was a chance that the innovation that followed followed the
quality or that talented people came together. There are so many local
channels in the Black Sea region but I argue that we are the only one.
Because there is no channel in Giresun, there is no channel in Trabzon.
In Samsun, there are channels but there is a low broadcast capacity
compared to our channel.

Looking at the technical capacity of the other interviewed channels
and the situation of the employees, the information provided by the
manager of Boztepe TV was tried to be supported by the online sources.
Although there is no official website, the Facebook page contains
information that it was founded in 1993. The channel was mentioned as
Ordu’s first local television channel on its Facebook page. There is no other
information about the channel on the Facebook page
(https://www.facebook.com/pg/boztepetelevizyonu/about/?ref=page_inter
nal). As a result of the interview with the chairman of Boztepe TV, it is
observed that the channel has been standing as a family company for many
years and they take care to include technical investments and the staff of
people who are equipped to use them. He states that they have invested as
much as possible in technical materials. However, he also underlines the
difficulty of having local television channels having the technical materials
that national channels have.
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... it is difficult to renew itself in a technical sense in the local media. A
camera of Kanal D's or ATV’s costs 30 thousand to 40 thousand
Turkish Liras. You have to use the same camera if you wanna do this
job, but 30 thousand pounds to 40 thousand pounds for national
channels is not a very big figure... for us, maybe it causes to lose our
sleep. How can we make.

Altaş TV was founded in 2011 according to the information
provided
on
its
Facebook
page
(https://www.facebook.com/pg/ORDUALTASTV/about/?ref=page_inter
nal). The website does not contain any detailed information about the
channel, such as the title about us. Looking at Altaş TV in terms of the
technical facilities and features that the channel has, it is understood that a
large investment in technical capacity has been realized in the information
provided by the news manager. This investment was made both to the
devices used and to the studio where the broadcasts were carried out.
… If a channel such as Show TV or TV8 is established, if you establish
a new channel and make a new design, it will use the same devices we
have. In terms of both cameras and directing system and content. Our
studio is the largest studio in the Black Sea. In the top ten in Turkey.
Last year we renewed our studios. We worked with the architects of
TV8..we have been using our new studio for about 1 year…

Altaş TV news manager underlines that the channel is a news
channel that plans to broadcast nationally in 2023. He also states that
thanks to their technical means, they make a difference in the content of
the news programs they prepare and frequently include live broadcast.
… we have live broadcasts, for example, two nights and two mornings
every week. Apart from the events, for example, this morning the
weather was foggy airplanes could not land, as we have reported it from
an area that sees the airport with live broadcast. We have a lot of
broadcasts in this kind of topics ...

Based on the information obtained from the interviews with the
news managers on the channels, it is seen that the technical infrastructure
of the channels, the number of employees, and the rate of
professionalization in the work segments among the employees are shaped
in relation to the investment in the channel. In this sense, the TV 52 news
managers stated that they experienced limitations in terms of the number
of employees and emphasized that:
The distribution of tasks is carried out in accordance with the
news produced by everyone at the agenda meeting, as there are not
many branch reporters, education reporters, public correspondents, we
do everything because there are few. During the day, according to the
cameraman's availability, he goes to the field according to the situation
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of other routine news and shoots all that news. When the cameraman
comes back, according to the predisposition of the content-related
experience, for example x is writing very good life news, we give that
news to him. Even if there are different people who shoot, there can be
different people who prepare it for the screen. This is due to a small
number of us. A local TV. We have to use our time, person inventory
efficiently.

As the number of employees increases, it is seen that professional
division of labor can be realized and employees can concentrate in areas
with their own expertise. Graphic designers, editors, cameramen and
reporters work in the preparation of news in their areas of expertise; work
intensities can also be reduced by this sharing.
NEWS PRODUCTION PROCESS IN LOCAL
TELEVISION CHANNELS IN ORDU PROVINCE
When local television channels focus on what steps are followed
during the production of the news, what opportunities they have and how
much locality comes to the fore, the channels show a similar situation. The
three channels are shaped by the number of employees, their subscriptions
to news agencies and the content transmitted to them from various
WhatsApp newsgroups. Determining the content of the news and deciding
what will be on the agenda is determined within the framework of the
morning meetings held in the channels. In the meetings, first the events in
the province of Ordu, the national scale issues that will directly affect the
people living in the city, and the events that will take place in the city are
focused. By focusing on the subjects that will attract the attention of local
people can help to determine the agenda of the news.
The news director of the meeting, which was held on TV 52 and
determined the news flow, emphasizes that locality is in the foreground.
Every morning according to our working hours, that is to say that we
do summer and winter time, but the general average every morning we
come together like nine, we set the agenda of the day with
correspondent friends. What we can do today, since we are local
television in Ordu, we are searching for local problems and topics that
can directly address the public, such as people with no road or water
problems. … It will address the problems of local people, people will
see their own problems and solutions when they watch, and learn what
the authorities say about the issue… Is there any work of the institutions
in Ordu today? We plan these. We also focus on private news, life news.
Interesting people. In this sense, the material of the Black Sea people is
too much… For example, we're investigating such people who are
making a propeller out of a hazelnut or making a jeep out of a boat, or
turning their house into a museum that has been keeping historical
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artifacts since the 1930’s. Such a person still running mills. Different
people in Ordu… who lives at the age of 130, to what he owes his
health. We also identify such interesting news at the agenda meeting.
We design, talk and then break up in teams.

Altaş TV, like other television channels, organizes meetings that
focus on following the agenda for Ordu in the morning. In addition, as a
result of these meetings, they are able to distribute tasks among
correspondents in a professional manner as they have sufficient personnel.
… after reporters conduct their research, we hold meetings at eight and
a half. Everyone says what they can do first about Ordu. We have some
important criteria. Some of those criteria are: issues that can attract
people's attention and are really important issues for Ordu. Reporters
bring together these issues, and then we discuss what will be considered
on the agenda from national issues. After evaluating all these, we
complete the meeting and tell reporters about their issues. Then they go
out and make their news… just like in the national channels, we have
our correspondent reporter who will take care of the public order and
we have a reporter who keeps following the governorship. Because
when the governor made a statement on Tuesday, he could make a
different statement on Wednesday or he could make the same statement
again on Thursday. Since we have a person in that field he can master
the subject without repetition. In other words, we do this division of
labor by considering these criteria as much as we can.

According to the information obtained on the distribution of the
news in the content of the news bulletin, it is seen that the local news
outweighs the national news. Channels shape news bulletin, taking care to
keep their locality at the forefront and focusing on local issues. The official
of Boztepe TV states that they make an average of 10-12 news per day
(which corresponds to 30 minutes). Regarding the distribution of news in
the content of local and national agenda, he states that 4 of these are related
to the national agenda, 2 of them are sports oriented and the remaining four
five are related to the local agenda. However, he also underlines that
periodical differences may occur in this news distribution. He states that in
August, which is the time of hazelnut harvest in the region, the agenda
could focus on hazelnut and the rate of national news could fall to one.
While TV 52 and Boztepe TV devote 30 minutes to the prime time
news, it is seen that the main news bulletin of Altaş TV lasts for one hour.
The news director states that they are not only following the national
agenda but also the local agenda concerning Ordu is definitely included in
the content.
… our prime time news comes in two parts and lasts about 1 hour in
total. We try to keep the first 24-minute section very dynamic until that
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advertisement. There are certain projects In Ordu, highway project, for
example, we try to dynamically put such news into the first 24 minutes.
We highlight events that arouse curiosity in people. We're trying to
create the first 24-minute news. Then the public order events ... events
that interest the citizen, we bring these issues to the fore. So we can talk
about our main dynamics. In the first 24 minutes, we try to put in place
the things that people want to see and the curiosities they want to see.
In the next section, there are subjects about local government or local
administrators or non governmental organizations… if the national
agenda concerns the province of Ordu, it is definitely included in the
news bulletin. If it does not concern local people, but it is a very
important development for the country, we include this in the news
bulletin. For example, Olive Branch military operation. Almost every
evening we covered the news about the operation, and we included
them in the news bulletins.

While local television channels set their news agendas, they were
focused on Ordu in their content, but acted in a way that did not exclude
the national agenda. The morning meetings in the channels are the place
where both the agenda and the division of tasks are determined. The
division of tasks is determined within the framework of the channel's
workforce and technical means. The prime time news can be extended
within the infrastructure of the channels. It is seen on Altaş TV that the
duration of the prime time news is longer than the others and the content is
richly shaped among the local and national subjects by focusing on the city
people’s interest.
FACTORS AFFECTING NEWS PRODUCTION PROCESS
IN LOCAL TV CHANNELS IN ORDU PROVINCE
The content of TV 52, like other television channels, is based on the
local and national agenda. The TV's news director, who emphasizes the
importance of local news as well as others, states that the audience's
expectations are influential in shaping the content in this way. In particular,
it draws attention to the importance of satisfying the curiosity of what is
happening in their hometown of people of Ordu living abroad.
Our audience would like to see their home town, all the time…this is
the expectation from local channels. According to the information I
have gained from both my experience and my senses, what is happening
in their hometown is their main concern. They follow a few serious
channels in national level. Since they want to see what is happening
locally, we are trying to make local broadcast as good as national
ones… our audience is especially the people of Ordu who live away
from Ordu both in Turkey and abroad. Because they follow their
hometown closely, we try to create programs that will appeal to them.
For example, when they turn on their TV, let's say a president's news,
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that think that they can watch these kind of news on Kanal D or Fox or
ATV. When they turn on TV 52, they want to know what the president
in Ordu is doing. They want to know what investment there is in Ordu,
so their expectation in the news is this…

Similarly, it is stated in Altaş TV that the content is determined by
taking into consideration the people of Ordu living far from Ordu.
There are about 150 thousand people of Ordu abroad and we have made
a program called Expatriate to follow these 150 thousand people. We
went abroad to Germany, Belgium and the Netherlands, where we came
together with these people and did our program there. So those people
were always watching their hometown, this time we went abroad for
them… The people who still live in Ordu has seen the people abroad…
Again, for example, there are 30 thousand people from Ordu in Istanbul.
We opened a studio in Istanbul and we follow the news there, so we
take the program steps by considering that potential.

The TV 52's news manager made inferences from the phones
coming from the audience: The audience has different expectations over
the content and quality of the news they watch over time. The news
director, who has worked for TV 52 for eleven years, says that people
expect from lighter news stories to make more intense research-related
news in the process. Stating that they are facing a more sensitive audience
against the events taking place in their region and cities, the news director
draws attention to an expectation of producing news within this
framework.
There is a group of people who are more curious. This audience would
like to watch news that are more researched… they want to know what
is said about the events that happened in Ordu and want to see it
immediately… an audience sends a document and wants to investigate
if it is real…

While the channels determine their content to satisfy the curiosity of
the audience, it is noteworthy that they do not have complete information
about who they are and how much they are watched. There is no study on
this subject. Altaş TV's news manager stated that due to their focus on the
issues related to Ordu and the provinces of the region, they estimated that
they were watched by the people living in these regions.
…there are two million people of Ordu in the world, we appeal to these
people, but it is hard to analyze such an audience. But since we
broadcast about the Black Sea region, we think that we are being
watched from Giresun and Trabzon and Samsun. For example, we
include national and regional news in our agenda. We provide news
about Samsun, Çorum, Tokat, Sinop, Bayburt and Gümüşhane all over
the Black Sea. We think that we also appeal to the people in that area.
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But is there a study to identify the audience? There are no studies, how
many people are following us, or how many people are watching us,
and not a survey or a rating device. I have a study like this and maybe I
can give it to you. There is an association of Anatolian broadcasters
recently conducted a survey. A study was conducted on what hours
local channels were being watched during the day. And these hours
went up between 6pm and 8pm. These hours were news hours, the time
that the local channels had the highest rating.

While shaping the contents of the channels and meeting the
expectations of the audience in the news production, the geographical
features of the region is another important determinant. In addition to the
news about hazelnuts, which are the most important agricultural
livelihoods of the region, among the subjects of particular interest to the
local people, emphasis is given to fish related issues due to the commercial
importance of fisheries in this geography. TV 52's news director said, " ...
the most important agricultural livelihood here is the hazelnut. There is an
expectation that the people of the region want to hear and learn about the
hazelnut every evening. This would be both price and care..." In addition,
Altaş TV news director summarizes the effect of the channel's presence in
the Black Sea region on the content of the news as follows:
… directly affect, for example, hazelnut is our main agenda item.
Hazelnut growing in the Black Sea is one of our main agenda items with
the majority of producers living on hazelnuts. Again, for example, fish,
we are talking about the geography of the Black Sea coast. And in this
geography, fish news concerns people. Because most of the citizens
make their living with fishing and there are many people who love fish.
Pickles are very common here if I give you an example. In fact, we
made a news recently such as because of the consumption of pickles,
the Black Sea People suffering from blood pressure.

Boztepe TV has a similar attitude regarding the elements of the
region to shape the content of the news. What is happening in this region
and the characteristics of the region are among the important factors that
shape the content. People who are living in Ordu or living in in different
cities or countries are among the important factors that underline the
localities of local television channels since they would like to know
everything about their hometown. In addition to this, the effect of the
characteristics of the broadcasting region on the content, the programs and
news topics are important for the channel’s locality.
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USE OF NEW MEDIA BY
CHANNELS IN ORDU PROVINCE

LOCAL

TELEVISION

In this part of the study, the issues related to the use of new media,
the types of new media they use and the extent to which they can use their
advantages are also discussed.

Figure 1. Website of TV 52, http://www.tv52.com.tr/

Figure 2. Website of Altaş TV, http://www.altastv.com.tr/
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Figure 3. Boztepe TV's Facebook Page,
https://www.facebook.com/boztepetelevizyonu/
TV 52 and Altaş TV have web sites where they provide detailed
information about the broadcast streams and themselves. There is no
official website of Boztepe TV. With the information obtained from the
authorities of the channels, it was observed that new media environments
were not used in a professional sense and that the staff in the channel shared
the news that they included in the channel content on their social
networking sites. The active use of these new media environments creates
difficulties in terms of channels with inadequate labor force. However, they
also strive for the active use of these channels. The news director of TV 52
underlines that usage of new media has become an imperative.
… We are certainly actively using, recently extra workload for us, for
local channels. But also a must. So using new media technology is
definitely a necessity. It requires very fast communication. We said that
the audience is changing. You have to keep up with the times. You have
to use it very fast. For example, a disaster has occurred, we should be
the first to share it on social media, we should tell it first. People should
see it from us. TV 52's Facebook site has a hundred thousand followers.
There's an expectation of a hundred thousand, so they have to hear from
us first... we're also aiming to increase that hundred thousand even
more. We don't have a social media team here because of our number
impossibility when it comes to using our Twitter page, our YouTube
channel, our Instagram, our Facebook. But one of our personnel is
doing updates... we're definitely using them actively.

In addition to the websites, the channels use social networking sites in
particular. These include Facebook, YouTube, Instagram, Twitter,
Periscope, WhatsApp, where you can share messages, photos, documents
and make calls. Altaş TV is actively benefiting from the new media, the
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news director stated that, news content is shared in these environments and
the comments made by viewers are also followed and taken into account.
… We share all our news on Facebook, Twitter and Instagram. For
example, we share 59 seconds videos in Instagram. What we have on
the screen we share on social media ... we take into account the
comments of the audience on Facebook, where our own television
broadcasts programs. For example, we are able to take steps in line with
the demand of the citizen.

It was stated by the officials of the channels that social media is
functional in order to attract the attention of the young audience, it is useful
for learning the expectations of the audience in shaping the content and
they provide an advantage in terms of creating news content through
WhatsApp notification line. However, it is also clear that they will be able
to take full advantage of these advantageous by providing sufficient time
and professional support to use of these environments. The channels have
no professional support in this sense.
CONCLUSION
When the production process of the news is analyzed, it is seen that
this progresses through similar stages, whether at local or national scale,
both from the information obtained from the literature and from the
interviews conducted within the framework of the research. In these
processes, it is clear that the events that are the subject of the news are
expected to have the features of theorists regardless of local or national.
These features include the timeliness of the news, proximity, popularity,
extraordinariness etc.…
One of the main factors shaping the news presentation of local news
channels is their economic resources. The channel's live broadcasting tools,
news agencies’ membership to receive news, technical infrastructure, the
channel's economic power to employ specialist personnel in all matters
related to.
In addition to these, it is evident from the interviews that an
important element in the news production process is the region where the
channel broadcasts. These channels, which have their headquarters in Ordu
in the Black Sea region and which broadcast their programs to the
audiences at home and abroad, especially the audience in the region,
highlight the news about Ordu. The city’s infrastructure or superstructure
problems and hazelnut production are frequently discussed in the content
of the news. In addition, what is happening in the region is important for
them. In addition, they do not ignore the news on Turkey's agenda. It is
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seen that the channels that are local are trying to give priority to the subjects
that they think the people of the region will wonder.
One of the findings of the interviews was that local television
channels in Ordu could not clearly draw the profile of their audience; in
other words, it is not known exactly how many people watched them and
what the demographic features of that audience were. This situation does
not facilitate their work in terms of determining the content of the other
programs they include in their content and to reveal new types of programs.
Local channels in Ordu, which were interviewed, were also
examined to benefit from the new media, and their interest in the use was
found to be high. However, as they do not have personnel who will
consciously use and benefit from the advantages of the new media, their
use is limited. For example, one of the most important advantages that new
media provides to its users compared to traditional media is the
interactivity, which is not commonly used on the websites of the channels
examined.
As a result of the semi-structured interviews and visits of the
channels, it is seen that the local television channels in Ordu try to shape
their contents without losing their localities. While the economic power of
the channels determines the production process of the news, they seem to
have endeavored to to report what is happening in the city or region to
people living nearby or far according to the extent of their economic
capacity.
I would like to thank the executives, employees and news
managers of TV 52, Boztepe TV and Altaş TV for making it possible
to carry out the study. I would also like to thank my graduate student
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DOCUDRAMAS AND DOMESTIC DOCUDRAMA
EXAMPLES BROADCASTED IN THE TURKISH RADIO
AND TELEVISION CORPORATION *
Assoc. Prof. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU
INTRODUCTION
Hoffer and Nelson (1978) state that one of the aspects of
documentary drama or docudrama that distinguishes it from traditional
documentaries lies in the fact that it is entertaining while informing.
Although such productions contain reality, it should be taken into
consideration that the events they deal with are re-creation and contain
subjectivity. Hoffer and Nelson describe docudrama in their work
addressing the genre's historical past on American television as television
recreations leaning on reality, using dialogues, sets, casts, and costumes to
recreate an event that had already taken place (1978: 21). Willies (1951)
describes productions in the documentary drama genre, while focusing on
the emphasis on the social aspect of the subject discussed in the
productions.
Carveth (1993) emphasizes that docudrama productions can
generally be evaluated in two categories. The first of these is historical
docudramas, which are based on the re-narration of a period from history
as fiction. Those in the second category are headline docudramas.
Productions in this category have occurred much closer to their release
date-usually within five years. The docudrama productions under this title
are warmly received by the producers. This is because the issues being
addressed were known to viewers as they had previously made headlines
in the media.
British filmmaker Peter Kosminsky states that every film can be
considered fiction, and distinction between documentary and documentary
drama genres is artificial. It is observed that the content of documentaries
is based on the choices made by the directors and/or producers. The
selected parts of the interviews, the point of view chosen in the
transmission of the subject to the audience, the people chosen for the
interview, etc. always lean on a selection and the manipulation of the
material covered is involved. Kosminsky states that the value of
documentary drama productions is questioned because it includes fictional
*

This study was produced as a result of the research carried out for the project, which is
titled “Docudramas And Domestic Docudrama Examples Broadcasted in The Turkish
Radio And Television Corporation” and has project number HD-1704 supported by the
BAP unit of Ordu University.
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elements, however, after the filmmaker states that “This is a true story” at
the beginning of the film, she follows the same meticulousness and
editorial process as the documentary filmmakers (Deans, 2005).
Various productions have been put forward on American and
British television, which have taken their subjects from historical or current
events. Fournier (2013) highlights the differences in docudramas between
the two sides of the Atlantic. In docudramas produced in the US, dramatic
fiction is more prominent. This is due to the strong influence of Hollywood
on film content in the United States. In terms of content, these productions
shifted more to entertainment, while the content was fed from the scandals
on the agenda, the news of the murders in the headlines and the
biographical stories of interest. Those produced in the UK have a closer
stance to the documentary.
Examples of documentary productions made in England based on
past events include Death of a Princess, Who Bombed Birmingham? (Who
Bombed Birmingham?) And Shoot and Kill. “These productions have been
put forward with a more serious form of television. They are closer to
journalism and news than traditional drama. It is not only aimed to achieve
a high audience rate in the productions, but the public interest is also taken
into consideration in these productions” (Tag, 2003, p.93).
THE TRANSFORMATION OF DOCUDRAMA GENRE IN
THE UNITED STATES
Television is one of the mass media that has a significant impact
on the development of docudrama in the United States. Armstrong Circle
Theater, was produced by David Susskind and Robert Costello, and stood
out as the first examples of documentary drama productions put forward
on television. This television series met the audience between 1950-1963
on the screens. The producers of this series which are fiction leaning on
facts, state that the main star is the story itself. The producers’s main aim
is to bring attention to important issues and create controversy around them
by bringing real events and fiction together. In addition, the producers are
not only focusing on new issues with this TV program, but also trying to
help citizens find solutions and alternative ways (Newcomb, 2013, pp.133134).
Despite contributions from different media such as radio, cinema
and television, docudrama has not developed rapidly. The fact that it is
more difficult to produce realistic production than to produce fiction,
which is said to be under the influence of reality, has a major role in this.
Public television gave new impetus to docudrama genre. Docudrama
productions in the UK, for example, have been produced and broadcasted
for a long time in non-commercial areas. The transition to commercial
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broadcasting took place in later times. In the United States this occurred in
the early 1970s. When the docudrama productions broadcasted in the USA
up to this date are analyzed in terms of subject distribution, it is seen that
they mainly consist of historical and biographical recreations.
The Watergate scandal and the Vietnam War, which had a longstanding impact on American media content, have exposed various media
personalities, and their lives have been the subject of books, magazines and
newspapers. The effects of these developments on the docudrama genre
appear to be in the context of its subject matter and content. These
docudramas deal with recent events and the human aspect of the reporters.
The impact of recent events on society and the ability of television to
overestimate small emotional moments have been successful in terms of
influencing a large number of audiences. The docudrama genre has
received great interest not only in public broadcasting channels but also in
commercial channels. There has been a decrease in the production of
research documentary and there has been a tendency towards docudramas
consisting of special and mini series that attract the attention of the
audience in terms of television channels (Hoffer and Nelson, 1978, p. 25).
EUROPEAN ROOTS OF DOCUDRAMA GENRE
Docudramas are important for the production of historical
information. Looking at the history of documentaries in Germany, they
have been a part of public broadcasting since the 1960s. When the
producers' approach to the documentary drama genre is considered, it is
understood that they see themselves as a part of the science of history and
think that they contribute to historical knowledge. In docudrama
productions, experts are frequently consulted and themes from the official
history of political processes are discussed. Archival filming has gone
beyond serving as a historical source in these productions, transforming
the production into visual texts. Thomas Fischer expresses this situation as
the dominance of written texts on visual structure. In the early days, the
productions that deal with historical issues in television productions do not
appeal to a wide audience. The educational features of these productions
are emphasized and it is seen that they attract the attention of a small
minority. A narrator is widely used in these productions, which Fischer
describes as classical historical documentaries, and the content supported
by the documents has been replaced by a fun presentation of history (cited
by Ebbrecht, 2007, p.36).
Paget (1998), in his work on docudrama, emphasizes that the
changes in the structure of television in economic, institutional and content
have been influential on the gaining of the genre in British television since
1990. Docudrama productions are part of the processes of negotiation,
experimentation and competition between fictional and reality-based
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television forms. The final forms are the result of the pressures and
opportunities created by this process (Bignell, 2005).
Bignell (2010) examines the transformation of the docudrama
genre after 1990 in British television and states that there is a crisis in the
complementary parts of the docudrama. He states that this crisis has
emerged particularly in the current events and research documentary genre
and shows itself as a decrease in the number of viewers and the viewing
rates. He also emphasizes that one of the important developments affecting
the genre of docudrama in the 1990s was the transformation of new
technologies in the field. Rabiger (1998) underlines that digital
developments in camera technology pave the way for new narrative
possibilities.
In the 1990s, digital handheld cameras increased the mobility of the
documentary and increased the quality of sound and image.
Technological advances have also reduced costs. Now a person can take
shots on a handheld camera and upload those shots to the hard drive of
his computer so that he can do both shooting and editing on his own.
With the development of video technology, while the cost of expensive
film works is falling, this allows the participants to experiment and
develop themselves (Tag, 2003, p. 89).

Advances in digital technology are important not only to reduce
costs during production but also in post-production processes. Sorenssen
(2008) draws attention to falling costs, especially in distribution processes.
The channels required for the distribution of films produced at low costs
are also emerging thanks to developing technology.
The effect of digital developments in the distribution process is also
seen. The use of the Internet in distribution has led to the reshaping of
the market. This particularly affected film and video producers who
were outside the traditional media channels. With the development of
the World Wide Web, the expansion of broadband services in Europe
and North America has emerged with various alternative distribution
possibilities. Personal computers have become important distribution
channels. Thus, there were opportunities for productions that could not
find distribution opportunities on traditional television and cable
channels in terms of new distribution channels (Tağ Kalafatoğlu, 2015,
p. 512).

In his article “What Can We Say About Documentary? Corner
(2000), which cited television as the main medium for the development of
documentary production, states that developments in Web technology have
had a major impact on the diversity of narrative forms. There have been
various developments in the context of economic developments,
programming practices and cultural changes in the productions, which are
referred to as popular reality based entertainment in the British industry,
and the spread of the production of reality-based programs has been
realized with them.
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Corner (2000) discusses the changes that these productions have
undergone at various stages. In the first stage, it is stated that the
entertainment leaning on the popular reality is reality television and that
productions focusing mainly on police and emergency services are
realized. In the second stage, documentary melodramas emerged in the
development in England and other countries. The development observed
in recent years is expressed as the docushow. Announcer-oriented cookery,
horticulture, history, archaeology programs by expanding the fields of
documentary focus on the production of entertainment content has opened
the door (2000, p. 687).
Digital cameras are capable of shooting with natural light and
synchronized sound at a much higher visual quality than analog video that
is suitable for broadcast on television. In addition to the tendency to make
programs cheaper using new technologies, public and media confidence in
the reality of the documentary has become controversial due to false
images and manipulations in reality-based programs. Ellis (2005) states
that television's way out of this crisis is documentary melodramas
(docusoap), a form of television production based on documentary and
dramatic fictional productions. Documentary melodramas differ from the
outputs and forms of traditional documentary productions and from the
emergency room programs of the early 1990s. They include relatively
ordinary lives in their content (Ellis, 2005, p.3). Documentary melodramas
have never sought respect for reality as much as traditional documentary.
Therefore, it was less exposed to criticism. The production of traditional
documentaries is becoming more and more difficult, as it is increasingly
difficult for them to enter the different places for shooting (because they
may cause problems with their presence in those locations). On the other
hand, there is no such problem in terms of performing documentary
melodramas in various places. The reason for this is that Bignell (2010)
explains that characterizing and entertaining for documentary melodramas
is more important than examining the functioning of an institution.
Bennett (2010) uses similar expressions for the docudrama genre.
Filmmakers are able to overcome the limitations of finding the material
available in the documentaries through the opportunities provided by the
docudramas. The documentary drama genre can go to places where the
camera cannot go, and it can revive those moments of witnesses even if
witnesses are dead. Because the genre is located between documentary and
fiction, it is seen that it borrows various elements from both sides. The
inclusion of documentary elements in the establishment of characters, the
progress of events and dialogues increase the reality and proximity to
production. Fictional elements bring the dynamics of the dramatic structure
and narrative credibility to the production as well as the fictional wealth.
One of the issues that draw attention in these productions is that it is often
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consciously uncertain when historical events turn into speculative fiction.
Thus, the audience is not distracted by the differences between what they
know or assume about historical events and their descriptions in the
production.
Looking at the transformations of docudrama productions in both
the United States and countries in Europe, it is observed that this is directly
influenced by technological developments and developments in other
program genres. In addition, the expectations and wishes of the audience
affect the transformation of the genre.
The realization of similar studies in documentary drama literature in
Turkey is important in terms of revealing the development of the genre in
a different geography. In order to bring this development to light, the study
focuses on domestic docudrama productions broadcast on the Turkish
Radio and Television Corporation.
TURKEY RADIO AND TELEVISION CORPORATION-TRT
The Turkish Radio and Television Corporation (TRT) was founded
on May 1, 1964. The establishment purpose of the institution is stated as
performing radio and television broadcasts on behalf of the state. While the
establishment of the TRT was carried out by law, it was structured as a
legal entity, and was later defined as a state-owned economic institution
with an emphasis on the “neutral”of the institution by constitutional
amendment in 1972. When looking at how radio broadcasts were carried
out before the establishment of Turkish Radio and Television Corporation,
Turkey Cordless Phones Inc. the institution attracts attention. After the
establishment of TRT, it is observed that radio broadcasts have started to
be
carried
out
under
the
institution
(https://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx).
In the development of radio broadcasts in Turkey, the first
broadcasts were carried out by Istanbul Radio in 1927 and then by Ankara
Radio in 1928. The publications were first carried out by the PTT
Institution in later years under the General Directorate of Printing (General
Directorate of Press and Tourism / Information). In the history of radio
broadcasting, it is observed that Izmir Radio began its broadcasting life in
1950 under the Izmir Municipality and continued its broadcasts within the
General
Directorate
of
Printing
since
1953
(https://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx).
When the historical development of television broadcasts is
analyzed, it is seen that the first test broadcasts started with the opening
speech of Mahmut Tali Öngören at Mithatpaşa Studio in Ankara on
January 31, 1968. Trial broadcasts initially started 3 days a week, for three
hours a week, and within a year, the broadcasts were increased to 4 days a
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week. Following the trial broadcasts in Ankara, Izmir Television in 1970
and Istanbul Television in 1971 started to operate. As important milestones
in the history of television broadcasting are looked at, it is possible to list
the following among them:





Astronauts set foot on the moon in 1969,
Zeki Müren's concert in Ankara,
In 1973, broadcast of the funeral of President İsmet İnönü,
The Cyprus peace operation, which started on 20 July 1974,
was announced with TRT broadcasts to Turkey and Europe
(https://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx).

Another of TRT's important firsts in broadcasting history was the
entry of Turkey into the Eurovision Song and Composition Contest with
the organization of the institution for the first time in 1975. Important
turning points in terms of TRT history is highlighted as follows on the
website of the institution:



In 1978 for the first time the use of underwater cameras
“History in the Deep” documentary film was shot,
In 1979, the first 23 April Children's Festival was
organized with the participation of 31 leaders and 133
children
from
5
countries
(https://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx).

With the development of private broadcasting in our country as
well as public broadcasting, TRT summarizes its broadcasting
understanding and aims on its website as follows:
Providing ‘accurate and impartial’ news to Turkey and the world, TRT
provides services with educational, cultural, documentary, drama,
sports, music and entertainment broadcasts, reaching 99% of Anatolia
and beyond the border, and for viewers from all age groups. TRT
publications aim to provide accurate, impartial, comprehensible and
instant news to the audience at various age, occupation, education and
culture levels, to contribute to educational and cultural developments,
to educate while entertaining and to ensure the integration of national
culture
in
its
most
common
form
(https://www.trt.net.tr/Kurumsal/TelevizyonTanitim.aspx).

The list of channels where TRT broadcasts is as follows:







TRT 1
TRT WOLRD
TRT NEWS
TRT SPORTS
TRT AVAZ
TRT CHILDREN
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TRT DOCUMENTARY
TRT MUSIC
TRT ARAP
TRT TURKISH
TRT KURDISH
TRT SCHOOL
TRT 3

According to Article 9 of Law No. 2954 on Turkey Radio and
Television in the task of Turkey Radio and Television Corporation: "news,
culture, science, art, educational, entertainment, and similar species, with
informative and entertaining nature in all kinds of broadcasts", aimed to
help
"national
education
and
national
culture
(https://www.trt.net.tr/Kurumsal/Gorevlerimiz.aspx). It can be stated that
TRT, which carries out its broadcasts with the variety of channels it has
within the scope of its duties as specified in the law article, also acts in
accordance with its mission definitions in the production of docudrama
productions. With these productions, it can be stated that the aim is to
educate, enlighten and entertain the public at the same time.
METHOD
In this study, the researcher investigates domestic docudrama
productions broadcasted in the Turkish Radio and Television Corporation.
The research questions sought in the research process are as follows:



What are the domestic docudramas which are broadcasted
in the Turkish Radio and Television Corporation?
What are the following features of docudrama?
o Subject
o Running time
o Broadcasting period
o Production features

Documents obtained from the archives of the Turkish Radio and
Television Corporation were used to answer research questions. In this
study, one of the qualitative research methods, document analysis, is used.
Document analysis involves a systematic review and evaluation of
documents. The content of the documents can include advertisements,
meeting agendas, attendance records, meeting records, manuals, books,
journals, letters, maps, charts, press releases, program proposals,
application forms, radio and television program scenarios, organizational
and corporate Reports, survey data, photo albums, etc… These can be
accessed from libraries, newspaper archives, institutional and
organizational archives (Bowen, 2009, p. 27-28). As Merriam (1988)
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states, all kinds of documents can reveal various meanings and develop
understanding about the research problem that the researcher deals with,
and allow the discovery of the inner view of the events related to the
research (p.118).
Bowen (2009) underlines the five important functions of the
documents. Among these;
• Providing historical insight and knowledge of the past;
• Revealing the questions to be asked in the research and the
situations to be observed;
• Provide additional research data;
• Provide tools to monitor development and change;
• Use to verify evidence or evidence from other sources (pp.29-30).
Corbin and Strauss (2008) stated that, as in other qualitative research
methods, document analysis involves analyzing and interpreting data in
order to derive meaning, gain understanding and extract experimental
information. In the interpretation and description of the data obtained from
the documents, the sources obtained from the literature survey performed
in the field are the basis. The analysis process involves finding, selecting,
evaluating and synthesizing the data in the documents.
TURKEY RADIO AND TELEVISION CORPORATION AND
DOCUMENTARY DRAMA PRODUCTIONS
The broadcasting principles and duties of TRT, shape its content. It
is seen that the types of productions included in the content, whether they
are cartoons, music entertainment programs or documentaries, are carried
out without deviation from these principles and the elements designated as
tasks. The docudramas of TRT, which is focused on within the scope of
this study, are performed in a similar manner and take their place in the
content of TRT channels. Looking at what these productions are and their
characteristics, a different picture emerges from the examples abroad. As
a result of the literature review, it is seen that the examples in both the USA
and Europe include productions with a rich variety of subjects. In the case
of TRT, it is seen that there are fewer docudrama productions and they are
mostly productions dealing with historical events in the focus of
biographical features.
A list of 92 Productions was created as a result of the archive scan
performed with keywords such as “documentary drama, docu-drama,
dramatic documentary” in the archive where the programs broadcasted at
TRT are recorded. It has been determined that the films in this section are
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mainly documentary. The broadcast years of these productions are between
1988-2015. Among these productions are documentaries such as “An
Intellectual Man: Refik Ahmet Sevengil- Bir Aydınlık Adam: Refik Ahmet
Sevengil” (director: Mehmet Eryilmaz), which includes voice-over
narration in the content, as well as the ones that uses dramatizations and
actors in their contents such as “Nafia” (director: Vahap Candan) and
“Yunus Emre-Our Yunus-Bir Veli Yunus Emre-Bizim Yunus” (director:
İsmail Çoruh).
There are also productions which uses dramatizations in their
narrative structure such as “Games on Turkey-Türkiye Üzerine Oyunlar”
(director: Arsal Soley), “Fatih, the Man Who Changed the Fate of EuropeFatih, Avrupa’nın Kaderini Değiştiren Adam” (director: Kerime
Şenyücel), “On the Way of Saint Paul-Aziz Paul’un Yolunda” (direcor:
Daver Atabey), “Spirit of Çanakkale-Çanakkale Ruhu” (direcor: Özkan
Ozan, Yağmur Nazik), “Nazım Hikmet” (director: Şükran Bircan), “In
Bossert’s Footsteps Karatepe-Bossert’in İzinde Karatepe” (director:
Müjgan Taner). However in these productions, other than using
screenplays and actors there are usage of announcers, voice over
narrations, interviews with experts or witnesses and real images from past.
Using these features in the productions, bring them closer to the
documentary structure.
The productions that are important for the study are docudramas,
which are expressed as a mixture of documentary productions and thematic
films, which include dramatic re-creation elements, based on real
situations, events or people. The following docudramas have been
identified with these characteristics. These productions were produced as
mini television series.



Mimar Sinan on the 400th Anniversary of His Death (4
episodes, 1988)
A Sultan in Europe (4 episodes, 2010)

In addition to the archive research, documentary productions and
historical serials on TRT's official website were examined. As a result of
this analysis, one more docudrama was included in the productions
examined. This production is “In the Footsteps of Revelation-Vahyin
İzinde” (8 episodes, 2016), which is a mini series and expressed as a drama
documentary by the producers.
When it comes to these productions in terms of subject
distributions, it is seen that while In the Footsteps of Revelation and Mimar
Sinan on the 400th Anniversary of His Death are productions referring to
more distant historical people and subjects, it is noteworthy that A Sultan
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in Europe is the product that includes more recent historical subjects and
people.
Mimar Sinan on the 400th Anniversary of His Death (1988)
This dramatic documentary production was prepared for the 400th
anniversary of the death of Mimar Sinan who was born in the village of
Ağırnas in Kayseri in 1489. The film deals with the historical events of the
period through recreations. Biographical elements are at the forefront and
the life of the famous architect was taken as the focal point.
Production Details
Production Date: 1988
Release Date on TRT: 23.06.1988
Duration: 4 episodes
Director - Tolgay Ziyal
Producer - TRT Production - Mustafa Karakaya
Screenplay - D. Mehmet Doğan
Consultant - Selçuk Mülayim (History consultant)
Editing - Halit Ödek
Art Director - Özkul Eren
Assistant Director - Atay Sözer
Cast - Haluk Kurtoğlu, Engin Çağlar, Mine Manvoğlu, Müge
Akyamaç, Zekai Müftüoğlu, Çetin Tekindor, Diler Saraç, Hayati
Hamzaoğlu, Ejder Akışık, Oktay Tezcanlı, Cem Kurtoğlu, Reha Yurdakul,
Erdinç Bora, Cevat Çapan, Nüvit Özdoğru, Yalın Tolga, Atilla Ergun,
Cemal Gencer, Kadir Savun, Lutfi Seyfullah
Summary of the Production
The world famous architect Sinan, known as Koca Mimar Sinan,
lived between 1489-1588. During the reign of three Sultans, Süleyman I,
Selim II and Murad III, continued his architectural tasks. The mini-TV
series, which was performed as a four-part episodes in 1988, which is the
International Year of Mimar Sinan, focuses on the life story of the famous
architect, and the stages of the production of his works, which are also
admired today, are transferred to the audience with historical information.
In the TV series in which the narrator explains the events, architect Sinan's
life is addressed by keeping biographical elements at the forefront.
A Sultan in Europe (2010)
The biographical production of the Sultan in Europe focuses on the
reformist side of Sultan Abdulaziz, who was the 32nd Ottoman Sultan and
reigned from between 25 June 1861 and 30 May 1876. In the production,
which is expressed as a dramatic documentary, Sultan Abdulaziz's travels
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in Europe and the reforms he made on his return to the country were taken
as subject.

Figure 1. An Image from A Sultan in Europe,
https://www.youtube.com/watch?v=Iui5NpzF6FA

Figure 2. An Image from A Sultan in Europe,
https://www.youtube.com/watch?v=Iui5NpzF6FA&t=1337s
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Production Details
Production Date: 2010
Release Date on TRT: 08.12.2010
Duration: 4 sections 120 minutes
Director - Tarkan Özel
Producer - Tft Production - Ayfer Özgürel
Executive Producer - Belgin Baştürk
Screenplay - Avni Özgürel
Special Effects Director - Cem Özel
Assistant Director - Çiğdem Girgin
Director of Photography - Levent Vural
Art Director - Selim Keleşoğlu
Costume Specialist - Fadim Üçbaş
Cast - Burak Sergen, Light Yenersu, Suavi Eren, Serdal Genc,
Sezgin Erdemir, Burak Gulgen, Melih Atalay, Munir Kutlug, Belgin
Bilgin, Munir Akca, Ufuk Karaali
Summary of the Production
A Sultan in Europe is a production that reflects a process from the
Constitutional Monarchy to the Republican period in Europe. In this fourpart mini-television series, the film emphasizes the trip abroad of the
Sultan, which had never been performed by any Ottoman sultan before.
Unlike other Ottoman sultans who came before Sultan Abdülaziz himself;
instead of learning from the reports he prefers to observe the technical and
political functioning of Western countries and their institutions with a
journey of 46 days. As a result of these observations, he went through
various administrative changes on his return to the country. All of these
subjects are among the topics covered in docudrama production. Within
the narrative structure, it is seen that a voice-over narration gives
information about various historical details and the development of the
events.
In The Footsteps Of Revelation (2016)
“A first in the World and Turkey! The life of our Prophet is on the
screen for the first time in "drama - documentary" genre style!" Production
has been promoted with these expressions and has taken its place on
screens as eight episodes. The opening of the episodes features the phrase
in the following visual. It states that “Islam historians and academy team
of Marmara University have confirmed that this drama documentary is true
to the facts”.
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Figure 3. Opening of In The Footsteps Of Revelation,
https://www.youtube.com/watch?v=XYxO2UYEqD0&t=2s

Figure 4. An Image from In the Trail of Revelation,
https://www.youtube.com/watch?v=KNym-iUum5o
Production Details
Production Date: 2014
Release Date on TRT: 2016
Duration: 8 sections
Director - Sami Saydan, Hakan C. Yazıcı
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Producer - Beige Production - Eyüp Bilal Gürlen
Production Coordinator- Babacan Uzar
Executive Producer - Cihangir Alak
Screenplay - Muhammed Özmen
Director of Photography - Sami Saydan
Editing- Caner Ertan
Art Director - Sumru Aytaç
Costume Design - Beyhan Selçuk
Cast - Nadir Ersoy, Onur Serimer, Tonguc Oksal, Oguz Yazici,
Umut Ozkan, Soydan Soydas, Feridun Bozdeveci, Selim Sarikaya, Onur
Bilge, Emre Avsar, Alpay Aksum, Omer Naci Topcu, Yasar Aydinoglu,
Engin Ozsayin, Zafer Altun, Demir Parscan, İbrahim Kolcu
Summary of the Production
Major developments in Islamic history are described by the voiceover narration. The verses of the Qur'an are discussed in chronological
order in the film prepared for TRT by Bej Production. The film, which was
approved by the professors of theology after the preparation of its
screenplay, was planned to be made as 12 episodes and finished in the
eighth episode. Each of the episodes is about 30 minutes. Hz. Muhammad's
life has been discussed in a manner that includes the struggles for the
emergence and spread of Islam within the verses.
CONCLUSION
Docudramas are between documentary and fictional genres, which
take the subject from the events that have actually happened or the people
who have lived, but use the script, actors and decor while transferring it.
Docudramas shot for television or cinema can also focus on current events
and people's lives, as well as future events. . The history of docudramas,
which can also be considered as interpreting reality with elements of fiction
productions, goes back to the early years of cinema. Such productions,
which set out their examples within the framework of different subject
choices, have continued to be filmed from past to present in order to be
shown extensively on television.
Docudrama productions attract the attention of the audience as a
genre that has become extremely popular for television. Cinema also offers
market opportunities for such productions. Inspired by the dramatic
narrative structures of the subject films, they feature documentary
productions and revive reality-based events using actors, dialogues, sets
and costumes. This re-creation phase is shaped by the medium for which
the production is produced (for the television or cinema), the budget
available and the time allocated for production.
Considering the fact that docudrama films are a mixture of
documentary and fictional productions, which are two different genres that
are totally different from each other in terms of their handling of reality
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and its operation. Especially docudramas relationship with reality is
extremely problematic. Documentary dramas are subject to criticism for
their handling of historical realities in ways that facilitate their marketing
to the audience. Transferring the facts to the audience through re-creation
can lead to various ethical problems.
Docudrama films are frequently included in the content of
broadcasts by institutions that have adopted public broadcasting as well as
institutions that have adopted private broadcasting. the contents of these
broadcasts are followed with interest by the audience. These productions
are important to give different perspectives to the audience about historical
facts, recent events and real people. TRT's particular responsibility for
public broadcasting, as well as its aims to provide information and
educational material, explains the fact that it provides more examples of
films that refer to real events or people's lives than other channels in
broadcast programming.
In this study, three productions which are close to docudrama
characteristics were identified. These productions are in order of broadcast
date; Mimar Sinan on the 400th Anniversary of His Death (4 episodes,
1988), A Sultan in Europe (4 episodes, 2010) and In the Footsteps of
Revelation-Vahyin İzinde” (8 episodes, 2016). When the production
features of the docudramas are examined, it is seen that historical subjects
are revived according to their originality through actors, scripts, decor,
accessories and costumes. In addition to fictional elements, it is seen that a
voice over narration has been used as a method to give information,
annotations and draw attention to details. This narrative is a reminder that
the productions are not purely fictitious and that in the light of historical
facts, the productions are transferred to the audience as they are. This
narrator reminds us that the productions are not entirely fictional and that
historical events are transferred to the audience in a realistic way. Also the
opening of the episodes of “In the Footsteps of Revelation”, is emphasized
to the audience that it is done through the supervision of people in the field
in accordance with the facts.
While docudrama productions are evaluated within the framework
of TRT, it is determined that there are very few productions when
compared to abroad despite having a rich historical roots in Turkey. The
shortage of productions that could have revealed this rich past and shared
it with the audience could be explained by the high costs of productions
and the length of the research phase that should be carried out
professionally before production. During the research at TRT, it was
observed that the lack of awareness of the hybrid features of such
productions may be an obstacle to create the diversity of the programs. In
the series of historical films, it is observed that the subject is enriched with
exciting fictional side stories that will attract the attention of the audience.
On the other hand, there is a lack of interest in docudrama productions that
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point to an area between documentary and fiction, which will create a
diversity similar to those abroad and provide more examples.
I would like to thank TRT executives, TRT Archives
Department Marketing and Sales Manager Erdinç Ulukan for making
the study possible, and TRT director Mehmet Gökağaç, who was kind
enough to spend his precious time with his knowledge, experience and
guidance.
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CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ÖNCESİ MECLİSTE
YER ALAN PARTİLERİN KÜLTÜR POLİTİKALARI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME†
An Analysis of Culture Politics of the Political Parties in Turkish
Parliament Before the Presidential System
Erdem ÜNVER‡

Giriş
Siyaset kurumlarından ülkeyi bilim, teknoloji, kültür, sanat ve diğer
alanlarda geliştirecek politikalar üretmeleri beklenir. Bu beklentiler siyasi
kurumların varlık nedenidir. Ancak, ülkemizde siyasetçilerin önceliklerini
toplumsal beklentilerin belirlediği görülmektedir. Çoğu zaman
konjonktürel bir anlam ifade eden bu istekler, ülke çıkarlarından uzak,
toplumun uzun vadede geleceğini kurtarmaya ve ülkeler arası yarışta yer
almaya dönük değildir.
Toplum kimliğini yansıtan kültür alanının en somut örnekleri olan
sanat, insanı bilgi, duygu ve davranış yönleriyle bir değer olarak gören ve
eğiten sanat eğitimi ihmal edilen konuların başında geldi. Toplumsal
yaşamda estetik ve nitelikli sanatın olmaması, siyaset kurumunu kültür ve
sanat konularına mesafeli bir konumda tuttu. Osmanlı’da on sekizinci
yüzyılın son çeyreğine (1773) yakın Mühendishane-i Bahr-i Hümayunda
başlayan, Batı endeksli resim dersleri (sanat eğitimi), tüm eğitim
düzeylerinde değişik zamanlarda programlara alınarak bugünlere gelindi.
Yeterince önemsenmeyen ve alana yönelik amaç tespitinde sorunların
yaşandığı sanat dersleri, bireylerde beklenen istendik sanatsal
davranışların gerçekleşmesini sağlayamadı.
Yaşadığımız tüm sorunların asıl önemli nedeni, toplumsal boyutta
analitik bir kimlikten uzak olmamız ve siyasetçilerin toplumsal beklentileri
önemsiyor olmasıdır. Başka bir deyişle bilimi, teknolojiyi, kültürü ve
sanatı farklı medeniyetlerden almamız ve onların kötü bir taklitçisi
olmamız yaşanan sorunların temel kaynağıdır. Cumhuriyet dönemi
parlamenter sistem incelendiğinde üzerinde önemle durulması gereken bir
başka sorunun, yönetim erkinin kısa süreli olmasıdır. Daha çok ekonomi
ağırlıklı programlar üzerinde duran hükümetler bilim, teknoloji, kültür ve
sanat alanlarını ihmal ettiler. Batı’ya olan bağımlılık ekonomik gelişmenin
†
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önünde her zaman bir engel oldu, çok yönlü manipülasyonları beraberinde
getirdi.
Partilerin Kültür Sanat programları
Partilerin önceki seçim beyannameleri incelendiğinde 2015
seçimlerinde içerik bağlamında kültür ve sanata daha fazla yer verdikleri
görülmektedir. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan
Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket
Partisi ve Halkların Demokratik Partisi’nin seçim bildirgelerindeki kültür
ve sanat alanındaki görüşleri; Kültür ve Kültürel Zenginlikler, Kültür Sanat
Politikaları ve Sanatçıya Bakış başlıklarında, iki boyutlu bir matris
üzerinde verilerek, aralarında daha kolay, karşılaştırmalı bir değerlendirme
amaçlanmıştır. Bu seçim beyannameleri aynı zamanda partilerin kültür ve
sanat politikalarını yansıtmaktadır.
Siyasi Partilerin Kültür Sanat Söylemleri
Konu

Kültür
ve
Kültürel
Zenginli
kler

Adalet ve
Kalkınma
Partisi
Kültür, çağa
uygun
formlarla
toplumu
yansıtır.
Özgün
kültür
toplum
saygınlığını
arttırır.
Kültürün
esas
yapısında
dil,
edebiyat,
folklor,
musiki,
plastik
sanatlar,
etnografya,
sinema,
temsili
sanatlar ve

Cumhuriyet
Halk Partisi
Ortak
kültürün özü,
tarihimiz,
coğrafyamız,
ulusal devlet
kimliğimiz,
laik
demokratik
Cumhuriyeti
mizin temel
nitelikleridir.
Mevlana,
Yunus Emre,
Hacı Bektaş-ı
Veli, Şeyh
Edibali ile on
üçüncü
Yüzyıl
hümanizması,
Anadolu’nun
kültürel
zenginliğine,
Atatürk
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Milliyetçi
Hareket
Partisi
Dil
milli
kimliğimizin
vazgeçilmez
öğesidir.
Dil başta
olmak üzere,
Geleneksel
Türk
Sanatları,
Folklor, Türk
Mimarisi,
musikisi,
tiyatro,
sinema ve
edebiyatıdır.

Halkların
Demokrat
Partisi
Kültür ve
Kültürel
zenginlikler
imiz
alanında bir
görüş
belirtilmem
iştir.

Kültür
ve Sanat
Politikal
arı

diğerleri
vardır.
Kültürel
etkileşim
zenginlik
olmakla
birlikte,
milli kültür
korunacak,
çağdaş bir
kültür
atmosferi
oluşturulaca
ktır.
Her
sanat
dalından
uzmanlar ve
sivil toplum
örgütlerinde
n
yararlanarak
yeni kültür
politikaları
geliştirilece
ktir. Türkİslam
sanatlarının
geliştirilmes
i için yasal
düzenlemel
er
yapılacak,
kültürel
yozlaşma,
müstehcenli
k ve şiddet
unsurlarının
ön
plana
çıkartılması
na
karşı
mücadele
edilecektir.
Ülke kültür
ve
sanat

ilkelerine
dayanır.
Kişisel hak ve
özgürlükler
bağlamında
farklılıkları
ulusal birlik
içinde
güçlendirecek
,
bireysel
kültüre saygı
gösterilecekti
r.
Türk kültür
varlıklarının
ortaya
çıkartılması,
tanıtılmasına
önem
verilecektir.
Eğitim ve
yayın
programların
da kültüre
daha çok yer
verilecektir.
Kültür
kurumları
çağdaş
anlayışla
yeniden
düzenlenecek
tir. Dil ve
Tarih
Kurumları
bunların
başında
gelmektedir.
Sahne
sanatları
desteklenecek
, sinemaya,
arkeolojik
kazılara
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Yeni
nesillerin
kültür şoku
yaşamaması,
kimlik
bunalımına
düşmesine
mani
olunacak,
Türk Kültür
ve Sanatının
yaşatılması,
geliştirilmesi
ve
yaygınlaştırıl
ması
için
Milli Kültür
Enstitüsü
oluşturulacak
tır.
Milli
Kültür
değerlerini
yıpratan,
bozan
uygulamalar
önlenecek,
uluslararası
kültürel
işbirlikleriyle
Türk Kültürü
cazibe
merkezi
haline
getirilecektir.
Kültür
merkezleri
bilimsel
araştırma
kurumları ve
müzeler
yaygınlaştırıl
acak,

Devlet
eliyle
üretilen
resmi sanat
ve kültüre
karşı
konumlana
n muhalif
kültüre özel
önem
verilecektir.
Kültürel
özerklik ve
özgürlük
adına,
Türkiye
Sanat
Meclisi,
Kültür
Bakanlığı
bünyesinde
oluşturulac
aktır.
Kültür ve
Sanat
insanlarıyla
, örgüt
temsilcileri
yle
dayanışma
içinde
olunacaktır.
Ülkemizde
yaşayan ve
kaybolan
dillerdeki
sanat
eserlerinin
üretilmesi
ve
sergilenmes
ine destek

zenginlikler
inin yurt içi
ve
yurt
dışında
tanıtılması
için
çok
amaçlı
kültür
merkezleri
ve
kültür
evleri
kurulacaktır
. Vakıflar
kurumu
geliştirilece
ktir.

destek
verilecektir.
Her türlü
kültürel miras
çağdaş
yöntemlerle
özenle
korunacaktır.
Arkeolojik
kazılarla
kazanılan
eserlerin
muhafazası
ve kaydına
özen
gösterilecekti
r. Uzman
personel
eksikliği
giderilecektir.
Yerel
yönetimlere
ve sivil
toplum
örgütlerine
sanat için
destek
verilecektir.

müzelerden
ücretsiz
yararlanılaca
ktır.
Türk
vakıf eserleri
ortaya
çıkartılacak,
korunacak ve
desteklenece
ktir. Türk dili
araştırmaları
na
önem
verilecektir.
Geleneksel
Türk
sanatları ve
folkloru
korunacaktır.
Türkiye
Alevilik
Araştırmaları
Merkezi
kurulacaktır.
Milli Kültür
Endüstrisi
oluşturularak
Türk ilim,
kültür ve
düşünce
zenginliği
ortaya
çıkartılacaktı
r. Eski yazılı
eserler yeni
dile
çevrilerek
toplumla
buluşturulaca
ktır.

verilecek,
sanat
eserlerinin
korunması
için
düzenlemel
er
yapılacaktır
.

Milli
değerlerin
korunup
geliştirilmes

Sanatçıların
yaratıcılıkları
ndaki
özgürlüklerin

Sanata ve
sanatçıya
önem
verilecek,

Sanatçılar
tarafından
Sanat
Meclisleri
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Sanatçıy
a Bakış

i önemlidir.
Milli
kültürümüz
deki
esas
yapıyı,
üslubu
koruyarak
evrensel
değerlerle
milli kültür
arasındaki
etkileşim en
üst seviyeye
çıkartılacak,
gerçek bir
çağdaş
kültür
ortamı
oluşturulaca
ktır. Konu
uzmanları
ve
sivil
toplum
örgütlerinin
görüşleri ile
yeni
ve
doyurucu
politikalar
geliştirilece
ktir. Sanat
çalışmaların
da
yerel
yönetimler
öne çıkacak,
yasal
düzenlemel
er
yapılacaktır.
Kültür sanat
projeleri
desteklenec
ektir.

e müdahale
edilmeyecek,
sanat
kurumlarının
özerkliği
korunacaktır.
Bu konuda
yasa
çıkartılacaktır
. Tüm sanat
dalları,
kültürel
gelişmenin
önemli
öğeleri olarak
kabul
edilerek
sanatçılar
korunacak,
kamu desteği
sağlanacaktır.
Sanata özel
yeteneği olan
çocuklara en
ileri düzeyde
eğitim
olanağı
verilecektir.
Telif hakları
korunacak,
sansüre son
verilecektir.
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sanatçıların
milli
değerlerle
barışık ve
onu
özümseyen
bir anlayış
içinde olması
önemsenecek
tir. Sanat
alanlarının
yaygınlaştırıl
ması temin
edilecek ve
sanatçılar
desteklenece
ktir.

kurulacak,
alınacak
kültür ve
sanat
politikaları
nda etkili
olmaları
sağlanacakt
ır. Yerel
örgütlenmel
er
desteklenec
ek,
yaratıcılık
teşvik
edilecek,
sansür
kaldırılacak
ve sanat
emekçilerin
in hakları
korunacaktı
r.

Değerlendirme
1-93 yıllık Cumhuriyet döneminde 65 hükümetin kurulması siyasi
istikrasızlığın önemli bir göstergesidir. Bu sürede partiler kültür ve sanat
konularına programlarında ve seçim beyannamelerinde yeterince yer
vermemişlerdir.
2-2015 seçimlerinden önceki seçim beyannamelerinde bu alandaki
politikalarını “kültür” başlığında veren Meclisteki partiler, 2015
seçimlerinde başlığı ‘’Kültür ve Sanat’ olarak genişletmişlerdir. Adalet ve
Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik
Partisi adı geçen başlık altında açıklamalarını yaparken, Cumhuriyet Halk
Partisi alt başlıklar altında vaatlerini sıralamıştır. Bu durum bir gelişmeyi
ifade etmektedir.
3-Adalet ve Kalkınma Partisi, çağa uygun formlarla toplumun
yansımasıdır diyerek kültüre genel sosyolojik bir tanımlama getirmekte;
Dil, Edebiyat, Folklor, Musiki, Plastik Sanatlar, Etnografya, Sinema,
Temsili Sanatları kültürel varlıklar olarak sıralamaktadır. Cumhuriyet Halk
Partisi, Tarihimiz, Coğrafyamız, Laik Demokratik Cumhuriyetimizin
Temel İlkeleri, Atatürk İlkeleri, on üçüncü yüzyıl hümanizması diyerek
ortak tarih vurgusu yanında, Partinin dayandığı Atatürk İlkelerini ön plana
çıkartmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Kimlik, Dil, Geleneksel
Türk Sanatları, Folklor, Türk Mimarisi, Musikisi, Tiyatrosu, Sinema ve
Edebiyat derken milliyetçi bir söylemi ifade etmektedir. Halkların
Demokratik Partisi, Devlet eliyle üretilen kültür ve sanata karşı oluşan
muhalif kültüre gönderme yapmaktadır. Daha doğru bir söylemle, kültürel
zenginliğimiz olan Kürt vatandaşlarımızın kültürel kimliğini muhalif
olarak değerlendirmektedir.
4-Kültürel hakların genişletilmesi ve ifade özgürlüğünün güvence altına
alınması yönünde Adalet ve Kalkınma Partisi, herkesin kültür ve sanat
üretimine katkıda bulunacağı ortamın sağlanacağını, karar verme
sürecinde sivil toplum ve sektörün yer alacağını; Cumhuriyet Halk Partisi,
kültüre erişimin herkesin hakkı olduğunu, ifade özgürlüğüne yönelik yasa
çıkartılacağını, ulusal birlik bağlamında bireysel kültüre saygı
gösterileceğini; Milliyetçi Hareket Partisi, kültür şokunun yaşanmaması
için milli kültürün korunacağını, Hakların Demokratik P ise, İfade
özgürlüğünün sağlanacağını, sansürün kaldırılacağını ifade etmektedirler.
5-Kültür ve sanat dünyasındaki aktivitelerin artması, ancak alt yapının
hazırlanması ve yasal düzenlemelerle mümkün olacaktır. Bu anlamda
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bildirgedeki söyleminden öte, hazırlamakta
oldukları Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) çalışmalarından söz edilebilir.
Kurum, Türk Kültür ve Sanatını ulusal ve uluslararası alanda geliştirmek
ve tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, TÜSAK’ın
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iptal edilerek yerine Kültür Stratejisi Belgesi’nin düzenleneceğini, Kültür
ve Turizm Bakanlığının iki ayrı Bakanlığa dönüştürüleceğini, UNESCO
tarafından hazırlanan Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi
Sözleşmesinin imzalanacağını; Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Kültür ve
Sanatının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Milli Kültür Enstitüsü
oluşturulacağını ifade ederken bir yasal düzenlemeden söz etmekte,
Halkların Demokratik Partisi, Kültür Bakanlığı bünyesinde Kültür ve
Sanat Meclisi hazırlanacağını, kültür ve sanat insanlarıyla, örgüt
temsilcileriyle dayanışma içinde olacaklarını söyleyerek farklı bir yapısal
düzenlemeye gönderme yapmaktadır.
6-Kültür ve sanat alanına verilecek destek, üretimin artmasına, ekonomik
bir metaya dönüşmesine katkı sağlayacaktır. Bu anlamda Adalet ve
Kalkınma Partisi, niteliksel bir üretimin sağlanması yönünde teşvikin
önemine değinerek, kültürel mirasların yenilenmesi, tiyatro ve sinema gibi
sanat dallarına yapılan yardımların önemli ölçüde arttırıldığını sayılarla
ifade etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi, teşviklerin çeşitlenerek
artacağını, Cumhuriyet Halk Partisi vergilerin azaltılacağını, Halkların
Demokratik Partisi ise yapılacak yardımların adil bir şekilde dağıtılacağını
vurgulamaktadır.
7-Adalet ve Kalkınma Partisi kültürel faaliyetlerde yerel yönetimlere önem
verileceğini, kültür merkezlerinin sayılarının arttırılacağını, Cumhuriyet
Halk Partisi yerel yönetimlerin desteğiyle, kütüphane, tiyatro ve değişik
sanatsal kursların açılacağını, Milliyetçi Hareket Partisi kültür
merkezlerinin yapılacağını, Halkların Demokratik Partisi yerelden genele
bir örgütlenme modelini önemsediklerini ifade etmektedir.
8-Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi vakıfların
geliştirilmesinden bahsederken, Cumhuriyet Halk Partisi kültür
kurumlarının çağdaş anlayışla yeniden düzenleneceğini söylemekte,
Halkların Demokratik Partisi bu konuda bir görüş beyan etmemektedir.
9-Adalet ve Kalkınma Partisi dijital arşivler kurulacağını, envanter
çalışmaları yapılacağını, Cumhuriyet Halk Partisi sanal müzeler
oluşturulacağını, Milliyetçi Hareket Partisi arşivlere önem verileceğini
söylerken, Halkların Demokratik Partisi ise bu konuda görüş beyan
etmemektedir.
10-Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi
Hareket Partisi kültür ve sanatta ulusal ve uluslararası kavramlara vurgu
yaparken, Halkların Demokratik Partisinde etnik boyutta bir yaklaşım
dikkat çekmektedir.
11-Adalet ve Kalkınma Partisi, kendi toplumuyla barışık kültür ve
sanatçılardan söz ederken, tüm sanat dallarında sanatçıların
destekleneceğini, yerel yönetimler marifetiyle halkın özellikle geleneksel
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sanatlarda eğitilmesini önemsediklerini ifade etmektedir. Kültür
merkezlerinin profesyonel ve amatör sanatçıların sürekli eğitim gördüğü
yerlere dönüştürüleceğini, kültürel ve sanatsal değerlerin eğitim
kurumlarında öğretileceğini, kültürel ve sanatsal projelerin,
örgütlenmelerin destekleneceğini belirtmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi,
Kültür ve Sanat Eğitimi alanına daha fazla kaynak ayrılacağını, sanatçı
özgürlüğünün destekleneceğini, bu konuda yasal düzenleme yapılacağını,
yetenekli çocuklara devletin eğitim vereceğini; Milliyetçi Hareket Partisi
sanatçıya önem verileceğini, milli değerlerle barışık sanatçıların
yetiştirilmesi gerektiğini, sanatçıların destekleneceğini vaat etmektedir.
Halkların Demokratik Partisi ise sanatçılar tarafından Sanat Meclisleri
kurulacağını, alanla ilgili politikalarda etkili olmalarının sağlanacağını,
sansürün kaldırılarak, sanat emekçilerinin haklarının korunacağını
belirtmektedir.
Sonuç
Her siyasi söylemin ya da verilen sözlerin iktidarlar tarafından yerine
getirilmediğini yaşayarak gördük. Seçim beyannameleri, genellikle
konunun uzmanlarına hazırlatılan, toplumun beklentilerini dile getiren
belgelerdir. Her partinin beyannamelerde dile getirdiklerini uygulama
şansı olmamakla birlikte, konu ile ilgili düşüncelerini, yaklaşımlarını ve
ideolojik duruşlarını belirtirler. Bu anlamda, Adalet ve Kalkınma Partisi
kültür ve sanatta milli, dini, ahlaki ve folklorik vurguyu, Milliyetçi Hareket
Partisi milli kültür ve sanatı, Cumhuriyet Halk Partisi on üçüncü yüzyıl
hümanizmasını ön plana çıkartırken, Halkların Demokratik Partisi etnik
yapıya dayalı siyasetini, kültür ve sanat alanında da hissettirmektedir.
Kültür mirasları ve sanat eserleri kültür alanında önemli bir alanı
kapsamakla birlikte, kültür, genel anlamda toplum yaşamını, duyuş ve
davranış sistematiğini ifade eder. Toplumsal sorunları ve beklentileri doğru
algılayamayan, doğru tanımlayamayan partiler, toplumsal duyarlığı
gözetmekte de sorun yaşayan partilerdir. Toplumun beklentisi, ülke
sorunlarının kendi diliyle anlatılması ve sorunların çözümünde güven
duyulacak bir kararlılığın gösterilmesidir.
Partilerde Kültür ve Sanat politikalarını belirleyecek araştırmacı ve
geleceğe dönük kazanımlar sağlayacak, alandan uzmanların oluşturduğu
komisyonlara ihtiyaç duyulmaktadır.
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