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ÖNSÖZ 

Türkiye’de Ermeni Edebiyatında Türk imgesiyle ilgili ve Ermeni Edebiyatının diğer 

edebiyatlarla karşılaştırıldığı çalışmaların mevcut olmaması bu konunun seçilmesindeki 

önceliği oluşturmaktadır. Tezin hazırlanma aşamasında öncelikle birinci el kaynaklardan bilgi 

toplanılmasına özen gösterilmiştir. Bu nedenle, Barbara Frischmuth’u yakından tanıyan Prof. 

Dr. Gürsel Aytaç’la görüşme yapılmıştır: Kendilerinden Frischmuth’un piyasada baskısı 

olmayan kitapları için yardım alınmıştır. Ayrıca Barbara Frischmuth’un eserlerini Almanca 

kaleme almış olması birinci el kaynaklara ulaşma konusunda zorluk yaşanmasına neden 

olmuştur. Zaven Biberyan’ın hayatı ve eserleri ile ilgili olarak da Zaven Biberyan’ın kızı 

Tilda Mangasar ve damadı Raffi Mangasar ile görüşülmüştür. Biberyan’ın düşünceleri 

hakkında Ermeni edebiyatı dünyasından diğer yazar ve araştırmacıların yazara bakış açısı 

incelenmiştir. Ayrıca Biberyan ve Frischmuth’un orijinal eserlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmalarının yanı sıra her iki yazarın makaleleri ve kullandığı kaynaklar derlenmiştir. 

Biberyan’ın makale yazdığı gazeteler belirlenmiştir. Yazar ve eserleri hakkında Agos 

gazetesinde yer alan yorumlar değerlendirilmiş ve yazarla ilgili farklı kişilerin görüşlerine yer 

verilmiştir. Ayrıca, Biberyan’ın  Yalnızlar için çizdiği birçok resme de ulaşılmıştır. 

 

Bu çalışma sırasında yardımlarını esirgemeyen yakın arkadaşlarıma, tezimin tarihsel 

arka planının hazırlanmasında yardımcı olan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma 

görevlisi Mustafa Serdar Palabıyık’a, Zaven Biberyan’la ilgili bilgilerini benimle paylaşan, 

Zaven Biberyan’a ait birçok bilgi ve belgeye ulaşmama yardımcı olan Biberyan’ın kızı Tilda 

Mangasar ve damadı Raffi Mangasar’a, Barbara Frischmuth’la ilgili bilgi ve belge desteğini 

esirgemeyen Prof. Dr. Gürsel Aytaç’a, Türk-İran ilişkileri konusunda destek olan Doç. Dr. 

Hicabi Kırlangıç’a ve bu tezin başından sonuna kadar her aşamasında bana yardımcı olan 

değerli hocam Doç. Dr. Birsen Karaca’ya teşekkürü bir borç bilirim.  
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GİRİŞ 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday olmasıyla başlayan süreçte Türk imgesinin giderek 

daha da belirginleştiği ve negatif bir şekil almaya doğru yöneldiği görülmektedir. Yenidünya 

düzeninde büyük bir güç merkezi olmaya çalışan Avrupa Birliği ve Birliğe üye ülkeler 

Türkiye’nin tarihi perspektifini de göz önünde bulundururarak Türkiye’nin AB üyeliğine karşı 

çıkmaktadırlar. Tarihi olayların bugünü ne ölçüde etkilediğini algılamak ve bu etkilerin ileride 

yaratacağı olumsuz Türk imgesinin önüne geçmek, bugün Türkiye için önemli sorunlardan 

birini oluşturmaktadır. 

 

Türkiye’nin AB’ye girmesini bazı ülkeler Müslüman olması nedeniyle engellemek 

isterken, bazı ülkeler ise tarihi önyargılardan ve negatif imgelerden yola çıkarak Türklerin  

Birliğe girmesini engellemeye çalışmaktadırlar. Tüm bunların yanısıra AB’nin genişleme ve 

hazmetme kapasitesinin düşmesi, Türkiye’nin nüfusu nedeniyle Birlik içinde etkin rol alacak 

olması, Birlik içindeki çatışmalar ve diğer ekonomik sorunların da Türkiye’nin AB’ye 

girişinde önemli bir engel olduğu bilinen bir gerçektir. Direk olarak bu ifadeler söz konusu 

edilmiyor olsa da üye toplumların bilinçaltında bu olguların önemli bir etkisi olduğu 

bilinmektedir. Ayrıca böylesine negatif bir yaklaşımın sadece Batı’da ya da Doğu’da söz 

konusu olmadığı görülmektedir.    

 

AB süreciyle birlikte Türkiye’ye bakış açısının değerlendirilmesi ve bu bakış açısını 

yansıtan yazarların eserleri de üzerinde durulması gereken konular arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmada iki farklı yazarın eserlerinde yaratılan Türkiye ve Türk imgesi incelenecektir. 

Böylece bireyden yola çıkarak yabancı iki toplumun Türkiye ve Türk imgeleriyle ilgili 

algılaması ortaya konacaktır.  
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Bu bağlamda çalışmamız birbirlerini asimetrik olarak değerlendiren Türk-Avusturya-

Ermeni toplumları arasındaki azınlıkla çoğunluğun birbirini algılama psikolojisini ortaya 

koyması açısından önemlidir. Araştırma konusu olarak Ermeni asıllı Zaven Biberyan ile 

Avusturya asıllı Barbara Frischmuth’un tercih edilme nedeni ise birinin (Biberyan) azınlık 

gözüyle, diğerinin (Frischmuth) ise çoğunluk gözüyle ötekini eserinde anlatmış olmalarıdır. 

Yazarların kendi bakış açılarına göre ötekini değerlendirmelerinde tarihi ve psikolojik 

olayların etkisinin önemli bir katkısı olduğu bilinen bir gerçektir.  Bu çalışmanın amacı 

Edebiyat Bilimi metodolojisinden yararlanarak toplumların birbirlerini neden farklı 

algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmamızda daha çok Karşılaştırmalı 

Edebiyat Bilimi yöntemlerinden yararlanılacaktır. 

 

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Edebiyatta yeni Açılımlar, 

Metodolojik Yaklaşım başlığı altında bulunan Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve 

Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin İnceleme Konusu Olarak İmge alt başlıklarından 

oluşmaktadır. Bu bölümde Türkiye’deki imge araştırmalarının genel bir tablosu sunulacaktır.  

 

İkinci bölümde Dünya’da Türk İmgesi başlığı altında Batı’daki ve Doğu’daki Türk 

İmgesi araştırılacaktır. Bu bölümde Tarihi perspektif içerisinde Türk-Alman, Türk-Fransız, 

Türk-İran ve Türk-Ermeni ilişkilerinin edebiyata yansımalarına yer verilecektir. 

 

Üçüncü bölümde Zaven Biberyan’ın ve Barbara Frischmuth’un Hayatı ve her iki 

yazarın eserleri Biçim ve İçerik yönünden karşılaştırılarak incelenecektir. Romandaki 

benzerlikler ve farklılıklar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Her iki eserdeki farklı özelliklerin 

karşılaştırılması bölümünde araştırmamız “aile, anne, baba, kız ve erkek çocuğu imgeleri ve 

ailelerin ekonomik yapısı” ile sınırlandırılmıştır. Benzer özelliklerin karşılaştırılması 
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bölümünde “mekân ve zaman” incelemesi yapılacaktır. Ayrıca, “kadın” ve “öteki” imgeleri 

analiz edilecektir.  

 

İmge araştırmalarında çalışma alanının çok geniş olması nedeniyle tezimizde bazı 

sınırlandırmalar yapılacaktır. Bu bağlamda,  Batı’da ya da Doğu’da Türk imgesinden 

bahsedilirken herhangi bir dönem ve konu değil eserler baz alınacaktır: Ancak bu eserlerde 

Türk imgesinin yaratılmış olma koşulu aranacaktır.  Genel olarak çalışmanın Doğu’da Türk 

imgesi olarak İran ve Ermenistan’la sınırlandırılmasının birinci nedeni lisans eğitimimin Fars 

Dili ve Edebiyatı, Yüksek Lisans eğitimimin ise Ermeni Dili ve Kültürü olmasıdır.  

 

Batıdaki Türk imgesinin incelenmesi, Frischmuth’un düşüncelerini ve dünya görüşünü 

oluşturan sosyal ve coğrafi mekânın Batı olması nedeniyle gerekli görüldü. Bunun için, 

Avusturya yerine Almanya ve Fransa’nın seçilmiş olma nedeni, bu iki ülkede yaşayan Türk 

nüfusunun yoğunluğudur. Böylece Batı ve Doğuda nasıl bir Türk imgesinin yaşamakta olduğu 

konusunda çizilecek olan tablodaki isimler netleşecektir.    

 

Bu tez çalışması için vurgulanması gereken bir diğer uygulama da şudur: Bilindiği gibi 

Ermeni Dili Doğu Ermenice ve Batı Ermenice olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

İnceleyeceğimiz eser bu anlamda Batı Ermenicesi ile yazıldığından araştırma boyunca 

Ermenice kaynaklardan bazılarının isimleri Türkçeye aktarılırken Batı Ermenicesinin fonetik 

yapısı dikkate alınmıştır. 
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I.Edebiyatta Yeni Açılımlar, Metodolojik Yaklaşım 

 

 A.Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi 

 

19. yüzyıldaki oryantalizm ve 20. yüzyıldaki emperyalizmin oluşturduğu “ötekilik” 

kavramına yazınsal bir bakış açısının ihtiyacından doğmuş olan karşılaştırmalı edebiyat bilimi 

genel edebiyat biliminin alt disiplini olarak gelişimini sürdürmektedir.  

 

Oryantalizmle emperyalizmin birçok konuda ortak paydaya sahip olduğu söylenebilir. 

Oryantalizm ya da Şarkiyatçılık Batı toplumlarındaki insanların Doğu’dakilere karşı 

yabancılaştığı, önyargılı bir bakış açısının sanat ve edebiyattaki ürünlerine yansımasıdır. Jale 

Parla (1945- ) oryantalizmi şöyle tanımlamaktadır: “Batı'nın ürettiği hayali bir Doğu'ydu bu 

ama uçuk bir Batı rüyası da değildi. Doğu'nun ve ona ait özelliklerin Batılı gözle yeniden 

kurulmasıydı. Batı'nın karşıt imgesi olarak ona göre kendini tanımladığı ve rahat bir vicdanla 

sömürebilmek için ‘ötekileştirdiği’ suskun Doğu'nun hayaletiydi.”1

 

 Bir devletin sınırlarını genişletme politikası, İmparatorluk kurma eğilimi olarak da 

tanımlanabilen Emperyalizm ise, aynı ekonomik ve sosyal bütünlük içinde etnik ve kültürel 

bakımdan farklı halkların, merkezi bir iktidarın otoriter yönetimi altında bir araya getirilmesi 

eğilimini ifade etmektedir. Oryantalist ve emperyalist bakış açısının buluştuğu ortak payda 

her iki kavramın tanımında da “ötekileştirme”nin mevcut olmasıdır.   

 

Kuramsal olarak 19. yüzyıllarda ortaya atılan Edebiyat karşılaştırması 20. yüzyılın 

başlarında özellikle Almanya ve Fransa’da geniş bir alana yayılmıştır. Bir bilim dalı olarak 

Karşılaştırmalı edebiyatın amacı farklı kültürlerin yazınsal metinlerden yola çıkarak sosyal, 
                                                 
1 Jale Parla, Hayali Doğu-Oryantalizm, Atlas Dergisi, Mart 2001, İstanbul 
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kültürel görüngülerini anlamak ve kendi öz kültürünü aktarmak, kültürleri birbirlerine 

yakınlaştırmak gibi bir misyonu da üstlenmiştir. Karşılaştırmalı edebiyat biliminin temel 

yöntemi olan karşılaştırmayı bilimsel bir çerçeve içerisinde değerlendiren Gürsel Aytaç 

(1940-  ) şöyle bir tablo çiziyor: 

 

“Karşılaştırmalı edebiyat biliminin temelinde öteki karşılaştırmalı bilim dallarında 

olduğu gibi, karşılaştırma yöntemi vardır. Ve bu yöntem, bilimde kullanılmadan önce de, 

insanın düşünce tarzında mevcuttur. Atasözleri, insanlığın karşılaştırmaya ne kadar yatkın 

olduğunu gösteren örneklerle doludur. Karşılaştırma, bilimsel bir metot niteliğine 

yükseldiğinde, sosyal bilimlerde, ulusal olanla yabancı ülkedeki durumu karşılaştırma 

anlamında ‘komparatistik’ çalışmalarda uygulama alanı bulmuştur.” 2

 

Gürsel Aytaç’ın da değindiği gibi, karşılaştırmanın temelinde iki farklı ürün vardır. 

Söz konusu araştırma sırasında seçilen ürünlerin konu, dönem ve yapı özellikleri benzer 

olduğu gibi, bu özelliklerin farklı olması da söz konusudur. Sağlıklı bir karşılaştırmanın 

yapılabilmesi için her iki ürünün yapısal özellikleri kendi içinde değerlendirilmelidir:  

 

“Karşılaştırma, ulusal edebiyatın kendi eserleri üzerine olabildiği gibi farklı ulusların 

edebiyatları arasında da yapılabilir. Keza, eş zamanlı ürünlerle farklı zamanlı ürünlerde 

karşılaştırılabilir. Söz konusu karşılaştırma farklı dillere ait eserlere uygulandığında, 

karşılaştırmalı edebiyat bilimi, alanına girer.”3

 

Karşılaştırmalı edebiyat bilimi edebiyattan tarihe, felsefeden psikolojiye farklı bilim 

dallarından verileri kullanan disiplinlerarası bir yapıya sahip olması nedeniyle yoğun bir ilgi 

                                                 
2 Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul, 2003, s.13. 
3  A.g.e., s.18. 
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ile karşılanmaktadır. Bu tanımlamadan karşılaştırmalı edebiyat biliminin sosyal bilimlerinin 

bütün verilerini bir arada toplayan bir disiplin olduğu fikrini ulaşmamak gerekir. Nitekim 

karşılaştırmalı edebiyat bilimi sanat, siyaset, felsefe ve daha diğer bir çok alandaki verileri 

edebiyat /yazar /eser bağlamında inceler.  İncelediği konu ne olursa olsun “Karşılaştırmalı 

edebiyat bilimi, her şeyden önce edebiyat biliminin ilkeleriyle çalışır…”4

  

Karşılaştırmalı edebiyat bilimi yazınsal metinler aracılığıyla gerek ulusal kimlik ve 

gerekse ötekilik kavramına eleştirel bir bakış sağlaması nedeniyle edebiyat içerisindeki ulusal 

değerlerin epistemolojik (bilgi teorisi açısından) bir yaklaşımla daha iyi anlaşılabilmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca farklı kültürlerin farklı sunumunu ve farklı algılamalarını da ortaya 

koyması bakımından oldukça önemli katkıları bulunmaktadır.  

 

Edebiyat içerisinde iki farklı dönemdeki iki farklı yazarın eserlerindeki ortak bir 

temanın incelenmesi o tema hakkında tarihsel süreç içerisindeki değişimi/evrimi ortaya koyar. 

Böylelikle toplumsal değerlerin zaman içerisindeki anlamsal ve kültürel konumunu belirler. 

Bu yönüyle karşılaştırmalı edebiyat bilimi sosyolojik alanları içerir. Yine iki farklı kültürün 

yazınsal metinlerindeki ortak bir temanın incelenmesi iki farklı toplumun aynı kavrama karşı 

yükledikleri farklılıkları sosyolojik, etnopsikolojik, ideolojik ve dinsel nedenleri ortaya 

koyması bakımından disiplinlerarası bir alanı içerir. 

 

Karşılaştırmalı edebiyat bilimi günümüzde genel edebiyat biliminin bir alt dalı olarak 

çalışmalarını sürdürürken her geçen gün çalışma alanı genişlemekte ve edebiyatın sınırlarını 

zorlayan disiplinlerarası inceleme yöntemlerini uygulamaya koymaktadır.  

 

                                                 
4  A.g.e., s.48. 
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b)Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin İnceleme Konusu Olarak İmge 

 

İmge Avrupa dillerine sözcük olarak Latince imago kelimesinden girmiştir. İngilizce 

ve Fransızca image, İtalyanca immagine olan imge, Latince “öykünmek, yansılamak, taklit 

etmek” anlamına gelen imitari’yle aynı kökten gelmektedir.5  Türkçe’de imgenin tanımı 

içinde “hülya6, hayal7, benzerlik, düş8, benzer kopya, eğretileme9, zihinde ortaya çıkan 

tasarım10, tasvir, görünüş, biçim, şekil, öykünme11, kopya12, nüsha, tarz, yol vb.” tanımlar 

kullanılmaktadır. Bu tanımlamalardan da anlaşıldığı gibi imge’nin çok geniş bir anlam 

yelpazesi bulunmaktadır.  

 

Yıldız Ecevit’e (1946- ) göre imge, “Batı dillerinde, alegorinin de, simgenin de içinde 

bulunduğu tüm metaforik kullanımları şemsiyesi altında toplayan bir üst-kavramdır. 

Metaforik kullanım kaynağını, doğayı/gerçeği doğrudan yansıtmama eğiliminden alır özde. 

Metaforik kullanımla bütünleşen şiir dili, mimetik estetikle bağdaşmaz. Rus formalistlerinin 

dediği gibi, edebiyat başka türlü söylemek demektir. Bu başka türlü söyleyen sanatsal sözün 

gücü/büyüsü aracılığıyla açılan bir içsel göz, nesneleri de yaşamı da başka türlü algılar. İmge 

sözün büyüsüdür.” 13  

 

İmgeyi “nesne, kişi ve görünümün zihinde ortaya çıkan tasarımı”14 olarak tanımlayan 

Birsen Karaca (1960- )imgelerin bireylerdeki ve toplumlardaki algılama farklılıklarına vurgu 

                                                 
5 Kemal Atakay, “İmge”, Kitaplık, Sayı. 74, Temmuz-Ağustos 2004, s.72. 
6 http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/SOZBUL.ASP?kelime=imge 
7 http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/SOZBUL.ASP?kelime=imge 
8 http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/SOZBUL.ASP?kelime=imge 
9 Yurdanur Salman, İmge, Kitaplık, Sayı.74, Temmuz-Ağustos 2004, s.65. 
10 Birsen Karaca, Ermeni Kitle İletişim Araçlarında Yaratılan Ermeni İmajı, Ermeni Araştırmaları, Cilt 13-14, 
Asam Yayınları, s.28. 
11 Yurdanur Salman, a.g.e., s.65. 
12 A.g.e., s.65. 
13 Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s.49. 
14 Birsen Karaca,  a.g.e., s.28. 
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yaparak imgenin değişkenliğinden bahseder. İmge hakkındaki tanımlamalara bakıldığı zaman 

imgenin bazen “bireyin zihninde beliren bir resim, bir fikir, bir izlenim”15 bazen 

“Yoğunlaştırılmış bir içeriği olan ve yorumlamaya, açıklamaya elverişli çok katlı bir 

anlatım”16 olarak algılandığı görülür.  Bu tanımları değerlendirirken Kemal Atakay’ın isabetli 

tespitinin altını çizmek yerinde olacaktır; Atakay imgeyi “sanatın-edebiyatın en işlevsel 

öğelerinden biri olmakla birlikte, tanımlanması, üzerine konuşulması,  ‘ele geçirilmesi’ belki 

de en güç olan”17 unsur olarak değerlendirir.  

 

İmgeyi zihinsel, mecazi ve simgesel olarak üç grupta toplayan Norman Friedman 

imgeyi bir gönderme ya da duygu izlenimleri olarak görür: “ imge düzeni zihinde dille 

yaratılan imgelere gönderme yapar; dilin sözcükleri ya da sözleri, ya fiziksel algılamaları 

üretebilecek deneyimlere- okurun gerçekten bu deneyimleri zihninde canlandırması 

isteniyorsa- gönderme yapar ya da duyu izlenimlerinin kendilerine gönderme yapar.”18  

 

İmgenin tanımlanmasında bu tür farklı düşüncelerin ortaya çıkması imgeye yüklenen 

farklı anlamlardan kaynaklanmaktadır. İmge görsel bir unsurun ifade ettiği anlam mıdır, 

yoksa okunan bir metindeki olaylara ve kişilere bir bakış açısı mıdır?  Serhat Ulağlı (1968) 

imgenin paradoksal bir yapısı olduğunu ve imgeyi doğuran nedenlerin algılama şeklini 

belirlediğini söyler. Ayrıca araştırmacıya göre, imge: “kurgulama, hayal ve gerçek arasındaki 

gizemli bağıntıdır.”19 Bu gizemlilik belki de imgenin tanımlamasını/tanımlanamamasını doğru 

olarak ifade eder. Çünkü kurgulanan, algılanan ve gerçek arasındaki bağıntı tamamıyla kişisel 

                                                 
15 Yurdanur Salman, a.g.e, s.65. 
16 Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul, 2003, s.346. 
17 Kemal Atakay, “İmge”, Kitaplık, Sayı. 74, Temmuz-Ağustos 2004, s.67. 
18 Norman Friedman, İmge, Kitaplık, Sayı. 74, Temmuz-Ağustos 2004, s.80. 
19 Serhat Ulağlı, Edebiyata Farklı Bir Yaklaşım: İmgebilim, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi 
Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi Yayınları, 2002, s.430. 
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deneyimler, ön yargılar ve inanışlarla ilişkilidir. Edebiyat boyutunda yazarın kurguladığı ile 

yazdığı arasındaki farklılık buradan kaynaklanır.   

 

Karşılaştırmalı edebiyat bilimi ile imge araştırmaları arasındaki ilişkiye değinirsek: 

İmge araştırmalarının incelenen yönteme göre edebi bir karşılaştırma bir inceleme olabileceği 

gibi tarihsel ve kültürel de olabileceğine dikkat çeken Gürsel Aytaç, “bir edebiyatta yabancı 

milletlerin izini sürmek, acaba bir kamuoyu araştırması, bir milletler psikolojisi, bir sosyoloji 

araştırması saymak, edebiyat biliminin kapsamına almaktan daha doğru olmaz mı?”20 

sorusunu yöneltir. Serhat Ulağlı ise, “araştırmacının amacı metinde anlam ve imge ilişkisini 

açıklamaya yönelik bir çalışma yapıyorsa komparatist, ama eğer edebiyattan yola çıkarak 

imgeler yardımı ile bir toplumun sosyo-politik yapısını etno-psikolojisini veya kültürlerarası 

ilişkisini inceliyorsa sosyal bilimlerin ilgili alanlarına yönelik bir çalışma içindedir,”21  diyor. 

 

  Onur Bilge Kula (1954- ) ise imgenin toplumlararası ilişkilerdeki rolüne yer 

vermektedir.22

 

İmge, genel olarak tüm sanat eserlerinin temel öğesidir. Dolayısıyla imgelerin 

yaratılmadığı bir edebiyat metni düşünmek olanaksızdır. Bu açıdan imge genel edebiyat 

biliminin ve karşılaştırmalı edebiyat biliminin araştırma konusudur. İmge biliminin araştırma 

alanı ise edebiyat bilimlerinin sınırları dışında alanlara da yönelebilir. Aytaç’a göre, bu iki 

bilim arasındaki ilişki, imgebilimin edebiyat alanındaki etkinliği önemsemesi, fakat başka 

alanlardaki tespitleriyle doğrudan ilgilenmemesinden oluşmaktadır. Genel olarak imgebilim 

genel edebiyat bilimi, tarih bilimi ve karşılaştırmalı edebiyat bilimi gibi birçok alandan 

yararlanan disiplinlerarası bir bilim dalıdır. 
                                                 
20 Gürsel Aytaç, A.g.e., s.16. 
21 Serhat Ulağlı, A.g.e., s.428 
22 Onur Bilge Kula, Batı Düşününde Türk ve İslam İmgesi, Büke yayınları, İstanbul, 2002, s.16. 
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DÜNYA’DA TÜRK İMGESİ 

 

Dünya’da Türk imgesi denince dış dünya’nın, yani Türkler dışındaki herkesin Türkleri 

ve Türkiye’yi nasıl algıladığı ilk akla gelen şeydir. Dünya’nın Türk algılaması ise yüzyıllar 

boyunca sürekli bir değişim içerisinde olmuştur. Her ülkenin, her ulusun kendine göre bir 

“öteki” kavramı vardır. Bu algılama değişim halindeki bir döngüye benzemektedir. Ülkelerin 

coğrafi konumu, siyasi yapısı, savaş, ticaret, din, dil, ekonomi vb. etkenler bu algılamaların 

şekillenmesinde etkili olmuştur. Globalleşen dünya ve Avrupa merkeziyetçilikle birlikte 

toplumların birbirleri hakkındaki düşünceleri de gittikçe çıkarları doğrultusunda değişmeye 

başlamaktadır. Örneğin; Bugün Uzak Doğu ülkelerinin “demokratikleşen” Orta Asya 

ülkelerine olan ilgisi, Rus-Çin yakınlaşması Amerika’nın binlerce kilometre uzaklıktaki 

Ermenistan’da Sivil toplum örgütleri adı altında çeşitli faaliyetler yürütmesi ve Avrupa 

parlamentolarında sözde “Ermeni soykırımını” destekleyen kararlar alınması vb. olaylar hep 

aynı çıkar ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak bir ülkenin bir başka ülke hakkındaki 

düşüncelerinin birçok nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğini söylemek mümkündür. 

 

Bu çalışmanın araştırma konularından biri olan Batı’daki ve Doğu’daki “Türk” ve 

“Türkiye” algılaması da ilginç veriler sunmaktadır. Bir tarafta Müslüman Doğu’nun öbür 

tarafta Hristiyan Batı’nın arasında kalmış olan Türkiye iki kültür arasında bir kültür mozaiği 

işlevini görmektedir. Örneğin; Almanya’ya 1960’lı yıllarda işçi olarak giden eğitimsiz Türk 

işçileri ile bugün hala Rusya’da inşaat alanında önemli adımlar atan Türk mühendislerinin 

çizdiği Türk imgesi tamamen farklıdır.   

 

Batılıların ve Doğuluların da geçmişteki “Türk” ve “Türkiye” algılamaları yüzyıllar 

boyunca farklılıklar göstermiştir. Bu algılamalar da yukarıda değinildiği gibi birçok duruma 
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bağlı olarak şekillenmiştir. Bu nedenle Dünyada Türk imgesini ele alırken söz konusu 

ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.   

 

Bu bölümle ilgili olarak bir sonraki aşamada Batıdaki ve Doğudaki Türk imgeleri ayrı 

başlıklar halinde incelenecektir. 
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Batıdaki Türk İmgesi 

 

Ünlü tarihçi Andrew Wheatcroft23 Avrupa’nın Osmanlı ile olan ilişkilerini şöyle ifade 

eder: “Osmanlı ile Avrupa’nın, Türklerle Batı’nın arasındaki ilişki sürekli olarak değişmekte 

ve yenilenmektedir. Ancak, yine de temeldeki yanlış anlamaların sarmalından kurtulmak 

mümkün değildir.”24 Batı’daki Türk imgesi sürekli bir değişim içinde olmakla beraber yaygın 

olarak olumsuz nitelikleri ön plandadır. Araştırma sonuçları Batı’daki Türk imgesinin 

oluşumunda Protestanlığın ilk önderi olan Martin Luther’in (1483–1546) önemli bir etkisi 

olduğuna işaret ediyor. Aşağıda görüşlerine yer vereceğimiz araştırmacıların çalışmalarının 

sonuçlarına göre,  Luther önceleri eserlerinde Türklerden övgüyle söz etmekte iken, 

Avrupa’da tanınmış bir isim olarak tutunduktan sonra Katolik Kiliseleri’nin yanlış 

bilgilerinden yola çıkarak bu tutumunu değiştirmiştir. Luther’e göre, “Türk, insan değil insan 

suretine girmiş şeytandır.” Martin Luther’in eserlerinde yaratılan bu Türk imgesi güçlenerek 

dini metinlerinde şöyle yansıyor: “Luther’in öğretisine göre İblis’in toplayacağı, Yecüc 

Mecüc ordusu büyük Türk ordusundan başkası değildir. Bu düşünceler ve daha da fazlası 

sarıklı asker resimleri yapılarak Türk ordusuyla özdeşleştirilir. Örneğin 1530’da yayımlanan 

İncil’deki Viyana kuşatması gravüründe Yecüc Mecüc olarak Osmanlı ordusu resmedilmiştir. 

İncil ve Hristiyanlık öğretilirken bir yandan da Türk düşmanlığı aşılanmıştır.”25 Ayrıca 

Batı’da Türk imgesinin şekillenmesinde Haçlı seferlerinin etkisi de büyük olmuştur: Bugün 

Avrupa’da Türklerin “Korkunç Türk” olarak görülmesi bu dönemde işlenen Türk 

düşmanlığından kaynaklanmaktadır.  Ayrıca çeşitli dönemlerde yazılan eserler de Türk 

imgesini şekillendirmiştir. 

 

                                                 
23 İskoç tarihçisi ve İngiliz Edebiyatı profesörü. 
24 Andrew Wheatcroft, Korkunç Türk, Aykırı Tarih Yayınları, İstanbul, 2004, s.226. 
25 Gustav Rasch, 19. yy. Sonlarında Avrupa’da Türkler, Yeditepe Yayımları, İstanbul, 2004, s.10. 
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 Dönemin genel anlayışından farklı olarak, bir grup Avrupalı düşünür Müslümanlığı 

tek yönlü bir tehdit olarak algılamamaktadır. Bu görüşün en önemli savunucularından biri 

Luther’in öncüllerinden biri olarak da kabul edilen İspanyol rahip Juan De Segovia’dır (?-

1458). Segovia İslam öğretisine Rönesans’ın getirdiği eleştirel ruhla yaklaşmış ve Haçlı 

ideolojisini hem etik hem de pratik anlamda reddetmiştir. Segovia’ya göre din adına yapılan 

savaş Hristiyanlığın gerçek doğasına da aykırıdır. Ona göre yapılması gereken Hıristiyanlık 

ve İslamiyet arasındaki farkları bir çatışma yaratacak şekilde vurgulamak değil, aradaki ortak 

inançlara dikkat çekmek olmalıdır. Bunun için önce taraflar arasında barış ve uyum atmosferi 

sağlanmalı, bunun ardından da özellikle kültürel alanda daha fazla iletişim teşvik edilmelidir. 

Bu noktada barış iki toplum arasında fanatikliğin ve ön yargının önlenmesi ve karşılıklı 

anlayışın geliştirilmesi için son derece önemlidir.26 Görüldüğü gibi, Segovia, çatışma yerine, 

uzlaşma ve bir arada yaşama isteğini artırmayı motive eden öğeleri ön plana çıkarmaktadır. 

Ancak şurası unutulmamalıdır ki, bu görüş 16. yüzyılda çok küçük bir çevre tarafından kabul 

görüyordu.  

 

Avrupalıların, inançsızlar olarak adlandırdıkları Müslümanlara ilişkin ortak 

belleklerinin biçimlenmesine katkı yapan İtalyan misyoner Ricolds’un (1242–1320) 

“Confitatio Alcroni” (Kuran’ın Çürütülmesi) adlı yapıtı27 bu yönüyle önemli bir kaynaktır. Bu 

yapıt dönemin Roma Kilisesi’nin desteğiyle çeşitli dillere çevrilmiş ve birçok Avrupa 

ülkesinde defalarca yayımlanmıştır. “Kuran’ın Çürütülmesi” adlı eserde dolaylı olarak 

Türklerin ya da Türk imgesinin Müslümanlık üzerinden “ötekileştirildiği” görülmektedir. 

Müslümanların dininin dolayısıyla Türklerin dinlerinin sahte olduğu28 yönündeki bu imge 

Avrupa’da hem Müslümanlığın, hem de Türk imgesinin belleklerde negatif olarak 

                                                 
26 Robert Schwoebel, ‘Changing Ideas and Ideals in the Sixteenth Century’, (Studies in the Renaissance, Cilt. 12, 
1965, ss. 164-187), s. 177 
 
27 A.g.e., s.312. 
28 A.g.e., s.312. 
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yerleşmesine zemin hazırlamaktadır. Bu nitelemelerden bazıları sık ve amaçlı kullanım 

nedeniyle kalıplaşarak, önyargıya dönüşmüştür.29 Buna benzer bir durum 11 Eylül olayları 

sonrası Amerika’da da yaşanmıştır. 11 Eylül olayları sonrası tüm Amerikan televizyonlarında 

ve basınında ABD’deki milliyetçilik ve anti-Müslümanizm dalgası büyük oranda artmış ve 

başta Araplar olmak üzere tüm Müslüman dünyası potansiyel suçlu olarak değerlendirilmeye 

başlanmıştır. 

 

Türkiye’de, Almanya’da Türk imgesini kapsamlı olarak inceleyen ve bu konuda 

“Almanya’da Türk İmgesi I-II-III” olarak 3 ciltlik kitap yazan Onur Bilge Kula’ya göre, 

Türkler 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’da ortak kimliğin oluşması ve giderek yerleşmesi30 için 

ötekileştirilmiştir. Türklerin bu şekilde ötekileştirilmesinde Hristiyan olan Avrupa’ya karşı 

İslam dininin faktörü de unutulmamalıdır. Ayrıca Kula, Avrupalıların bu şekilde bir ayrıma 

giderek Doğu ve Batı arasında adeta bir çizgi çektiğini de ifade etmiştir.   

 

Kula, Avrupa’nın kendini tamamlama ve tanımlama sınavında Türkleri 

ötekileştirmeye yöneldiğini ifade etmekte ve bu ötekileştirmede mektupların da önemli bir yer 

tuttuğuna şöyle değinmektedir: “Türkleri” ötekileştirmeye yönelik olan çok sayıda mektup ve 

günce türü yapıt vardır. ‘Haçlı Seferleri Mektupları’ adlı kaynakta yer alan bu mektup ve 

yapıtlarda Bizans imparatorunun Türklere ilişkin bazı yargıları yinelenerek pekiştirilmiştir. 

Türkler için ‘kötü’, ‘acımasız’, ‘arkadan vuran’, ‘vahşi’, ‘korkak’, ‘kutsal değerleri yok eden’, 

‘ırza geçen’, ‘barbar’, ‘yakıp yıkan’, ‘sinsi’, ‘inançsız’, ‘kibirli’, ‘karşısındakini yok sayan’, 

ve aynı zamanda ‘kolay boyun eğen’, ‘dönek’, ‘istenci zayıf’, ‘güvenilmez’, ‘şehvet 

düşkünü’, ‘et yığını’ gibi nitelemeler kullanılmıştır.”31

                                                 
29 A.g.e., s.312. 
30 Onur Bilge Kula, “Ötekileleştirilen” Türk ve Türkiye Açısından Alman Düşün ve Edebiyat Tarihinde Avrupa 
Kavramı, Frankafoni, Kitap No.16, 2004, Ankara, s.309. 
31 A.g.e., s.312. 
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Batı’daki Türk imgesinin oluşumunda savaşların yanı sıra farklı fikirler ve kültürlerin 

etkisi de olmuştur. Kimi zaman bu görüşlerin büyük zıtlıklar içerdiğini belirliyoruz. Örneğin: 

Çin’e seyahat etmekte olan Marco Polo (1254–1324) Türk imgesini olumsuz öğelerle 

çizerken, bir başka seyyah, bir başka seyyah Pero Tafur (1410–1484)’un yarattığı Türk imgesi 

olumludur. Marco Polo Türkleri ‘kaba ve pek zeki olmayan insanlar’32  olarak tanımlar. Oysa 

İspanyol seyyah Pero Tafur’a göre “Onlar (Türkler) asil ve doğrulara önem veren insanlar... 

Son derece güler yüzlü cömert ve sohbetlerinden zevk alınan kimseler. Hatta o yörelerde bir 

insana faziletli denecekse ‘Türk gibi’ demek yeterli(dir).”33  

 

Batıdaki olumsuz Türk imgesi Roderic H. Davison’a (1937–1996) göre, ilk olarak 18. 

yüzyılda değişmeye başlamıştır. 18. yüzyıl öncesinde Türk imgesi kendisinden korkulan, 

barbar ve kaba olarak çizilirken, bu dönemden sonra Avrupa’da dinden uzaklaşma ve daha 

akılcı, laik bir dönem başlamıştır. Bu aydınlanma ile birlikte, Avrupa’da Türkiye ve Türklerle 

ilgili konular moda olmaya başlamıştır. Davison’un bu konuya verdiği en güzel örnek ise 

Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” operasının o dönemde çok popüler olmasıdır. 

 

19. yüzyılda Türk imgesinin Batı’da yeniden gerilemeye başladığına değinen Davison 

savaşların ülke imgesi üzerindeki önemli etkisini ortaya koymuştur. Ama bu dönemde, aslında 

Türk imgesinin biraz karmaşık olduğunu söylemek daha yerinde olacaktır. Çünkü 19. 

yüzyılda Batılı güçlerin en önemli düşmanlarından olan Rusya’ya karşı Türkiye son derece 

önemli bir ülke olmasına rağmen katı eleştirilere de maruz kalmaktaydı. Davison bu 

sertleşmenin diğer nedenlerini şöyle açıklar: 

 
                                                 
32 Roderic H. Davison, “Türkiye’nin Batı’daki İmajı”, Tarih ve Toplum, Cilt.19, Sayı.109, (Ocak 1993), 
İstanbul, s.34. 
33 A.g.e., s.34. 
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“Türkiye hakkındaki görüşlerin 19. Yüzyılda sertleşmesinin bir başka nedeni de 

özgürlük arayan Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan azınlıkların- Rumlar, Sırplar, 

Romenler, Bulgarlar, Ermeniler, Arnavutlar ve Araplar- özerklik ya da bağımsızlık 

istemeleriydi. (…) Batının Türkiye’yi eleştirmesinin diğer nedeni de, 1914–1918 savaşı ve 

buna bağlı olaylar idi. Osmanlı İmparatorluğu savaşa Almanların yanında girdiği için, 

İngiltere ve Fransa Türkiye’yi düşman ve Türkleri de uygarlık dışı olarak gördüler.”34

 

Davison’un bu değerlendirmesi Türk imgesinin sadece bugünkü durumla bağlantılı 

olmadığından bunun temelinin Osmanlı İmparatorluğuna ve daha öncesine dayandığına güzel 

bir örnektir. Aynı şekilde konumuza döndüğümüz zamanda Türkiye’deki Ermeni imgesinin 

temelinin de I. Dünya Savaşına ve daha öncesine dayandığı ortaya çıkmaktadır. Buradan da 

daha öncede açıkladığımız gibi anımsama ve çağrışımların, bireylerin ve toplumların geçmişe 

ait deneyimlerinin35 imgeyi oluşturduğunu ve bunun imgenin oluşumundaki temel kaynak 

olduğunu bir kez daha hatırlatmak uygun olacaktır. Kamil Aydın (1963- )’ın “Images Of 

Turkey In Western Literature” (Batı Edebiyatı’nda Türkiye’nin İmajı) adlı çalışmasının 

“Images of Violence” (Şiddet İmgesi)  bölümünde yer alan bilgiler de bu düşünceyi destekler 

niteliktedir: 

 

“Yayımlanan birçok kitap; geçmişte yaşanan Haçlı Seferlerini ve Müslüman-Hıristiyan 

savaşlarını, özellikle birinci dünya savaşı sırasında Türkler ve diğer etnik gruplar arasındaki iç 

savaşlarda yaşanan şiddet olaylarını hatırlatarak ve hatta Harem yaşamına pornografik bir 

yakıştırma yaparak, tüm bunları günümüzde devam eden işkence, eroin kaçakçılığı türünden 

olaylara bağlayarak olumsuz bir Türk stereotipi oluşturmaya çalışmışlardır.”36

                                                 
34 A.g.e., s.36. 
35 Birsen Karaca,  A.g.e., s.28. 
36 Kamil Aydın, İngilizceden Çev. Yıldız DEVECİ, Images of  Turkey in Western Literature, The Eothen Press 
for The British Language and Literature, Ataturk University, Erzurum, 1999, s.75. 

 25



  

Kamil Aydın’ın daha sonra kitap haline getirilen çalışmasında daha çok Ortaçağ 

döneminde Müslüman ve Hıristiyanlar arasındaki çatışmalardan, Osmanlı imparatorluğunun 

yükselme döneminden, bu yükseliş sırasında Osmanlının savaştığı ülkelerden ve bu savaşların 

insanlar üzerinde bıraktığı etkinin yarattığı “Korkunç Türk” imgesinden bahsetmektedir. 

Ayrıca Aydın bu çalışmada, Batıdaki Türk imgesinin oluşum sürecini kronolojik olarak 

sıralıyor ve okuyucuya geçmişte yaratılan Batı’daki olumsuz Türk imgesinin bugün de hala 

devam etmekte olduğu mesajını veriyor.37

 

Kamil Aydın özellikle 20. yüzyıl edebi eserlerinden (roman, hikâye), seyahat 

yazılarından ve eski betimleme örneklerinden yararlanmıştır. Bunu yapmaktaki amacı ise 

betimlemelerin bugünkü uzantısını daha kolay keşfetmektir. 

 

Kamil Aydın da, Davison ve Kula gibi Batı’daki Türk imgesinin olumsuz olmasının 

tarihi boyutunu kabul etmektedir. Araştırmacıya göre, Türkiye’yi tanıtan önemli eserlerin 

yabancı dile çevrilmemesi, Türk turizminin tanıtımı amacıyla hazırlanan ve batılı ülkelere 

gönderilen afiş ve resimlerde hala fesli erkekler, nargile ve eski fotoğrafların kullanılması da 

bu durumun devam etmesinde etkendir. Yine aynı araştırmacıya göre, Batıdaki bu imajın 

yıkılması için gerekli olan, öncelikle Türkiye’de gerçek değerlerin bilinmesi, Türk insanının 

kendini anlayabilmesi, sonra da kendisini ifade edebilmesidir. Ayrıca sinema, medya ve 

turizmin imajın tazelenmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu ve 

bu unsurların iyi kullanılması gerektiğini de dile getirmektedir. Kitabın genelinde 

yurtdışındaki eserlerin büyük bir kısmının objektif olmadığı ve Batılıların da bu objektif 

                                                 
37 Bkz. Kamil Aydın’ın 02.12.2001 tarihinde Yeni Mesaj gazetesindeki röportajı. 
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?sayfa=guncel&haberno=1244&tarih=2001-12-02 
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olmayan eserler üzerinden Türk ve Türkiye hakkında fikir edindiğini ifade eden Aydın, 

öncelikle bu durumun düzeltilmesinin gerekliliğini vurgulamktadır. 

 

Ayrıca Aydın’ın kitabında Batıdaki Türk imgesinin bugün hala olumsuz olması 

Türkiye’nin jeopolitik konumuyla ve I. Dünya savaşının etkisiyle açıklanmaktadır.38  

 

Yukarıda anılan ve Türkiye’nin Batıdaki imajının olumsuz olduğuna değinen Davison, 

imaj sorununun sadece Türkiye için değil, Amerika için de söz konusu olduğuna değinir: “En 

sık rastlanan Türkiye görüntüsü ülkeyi gerçekçi bir şekilde temsil etmekten çok uzak olan 

aşağılayıcı ve karikatürize edilmiş bir imajdır. Bazen bu görüntüler gerçekten karikatürdürler, 

ama şalvarlı, göbekli, bıyıklı, fesli ve elinde yatağan taşıyan bir kötü adam görüntüsü olarak 

yansırlar. Sözde tarihsel doğrulardan yola çıkan böyle bir görünüm Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 

“Sadrazam Hamamda” adlı şiirindeki sadrazam imajı kadar gerçekten uzaktır.”39

 

Davison haklı olarak imaj sorununun yapaylığını ortaya koyarken, bu görüntünün 

gerçekten uzak olduğunun altını çizmiştir. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın (19261984) “Sadrazam 

Hamam”da adlı şiirinde yaratılan sadrazam imgesi gerçekte dönemin bürokratlarını 

anlatmaktadır.   Oğuzcan bir yandan Sadrazam karakteriyle dönemin yöneticilerini 

eleştirirken, diğer yandan Sadrazamın etrafındaki kirlerle de dönemin bakanlarını ve 

bürokratlarını anlatır: 

 

   “Günlerden bir gün 

     Hamama gideceği tuttu 

     Sadrazam hazretlerinin 

                                                 
38 A.g.e., s.31 
39 Roderic H. Davison,  A.g.e., s.34. 
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     Bir yanında birinci veziri 

     Bir yanında ikinci veziri 

     Bir yanında üçüncü veziri 

     Sonra efendime söyleyeyim 

     Peşkircibaşısı 

     Nalıncıbaşısı 

     Sabuncubaşısı 

     Velhasıl tam dört yüz kişilik kafile 

     Peştemal takıp girdiler hamama      

     Geçtiler kurnaların başına 

     Üçer beşer 

     Sadrazam deseniz 

     Kuruldu göbektaşına 

     Yan gelip yattı 

     Memleketin en ünlü tellakları 

     Sardılar dört yanını 

     Kimi elini kaptı kimi bacağını 

     Bir keseleme, sürtme faslıdır başladı 

     Tamam on iki saat 

     On iki ünlü tellak 

     İncitmeden keselediler 

     Hazretin mübarek vücudunu 

     Öylesine kir çıktı ki sormayın 

     Her biri nah parmağım gibi 

     Aman efendimiz bu ne kiri 
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     Demeye kalmadı 

     Keselerin altında eriyip gitti 

     Koskoca sadrazam 

     Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı 

     - Nittünüz devletliyi 

     Dediler tellaklara 

     Tellaklar cevap verdi: 

     - Biz yıkadık, keseledik 

     Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik 

     Suç bizde değil 

     Neyleyelim 

     Kir bitti 

     Sadrazam elden gitti.”40

 

Türk imgesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar incelendiği zaman farklı görüşlerin 

ortaya çıkması muhtemel sonuçlardandır. Fakat Davison’un da değindiği gibi Türk imgesini 

oluşturan çok kaba veriler ve bunun aksini iddia eden bilgiler de sonuç olarak o dönemin ve 

yazarının kişisel görüşlerinden ileri gelmektedir. Yani bir yazarın, tarihçinin veya bilim 

adamının tezlerinden ya da iddialarından yola çıkarak Türk imgesi Batıda negatiftir şeklinde 

bir açıklama yapmak mümkün değildir. Nitekim bu durum sadece Türk imgesi için değil, 

İngiliz, Fransız, Alman, Rus gibi diğer uluslar için de temel bir dayanak oluşturamaz.   

 

                                                 
40 http://www.milliyet.com.tr/2002/12/29/yazar/altan.html
Not: “Sadrazam Hamamda” adlı şiirle ilgili eleştiriler için bkz. Roderic H. Davison, “Türkiye’nin Batı’daki 
İmajı”, Tarih ve Toplum, Cilt.19, Sayı.109, (Ocak 1993), İstanbul, 
Milliyet gazetesinin 29.12.2002. 
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Kısaca Batıdaki Türk imgesinin tarihsel perspektifini bu şekilde ele aldıktan sonra 

Batıda belli başlı birkaç ülkede özellikle de Almanya ve Fransa’da Türk imgesinin tarihi 

boyutu ve bu ülkelerin önemli edebi eserleri üzerinde durulacaktır. 
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Tarihi Perspektif İçerisinde Türk-Alman İlişkilerinin Edebiyata Yansıması 
 
 

Almanya’da ilk kez Türkiye bir sözcük olarak 12. yüzyılda kullanılmıştır. Bavyeralı 

şair Tannhauser’in (1205-1270) 41 “Kreuzfahrtlied” (Haçlı Seferi Şarkısı)42 adlı şiirinde ilk 

defa Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen Türkiye kelimesi kullanılmıştır.43    

 

Haçlı Seferi Şarkısı 

Sert esiyor rüzgârlar 

Yüzüme karşı barbarlıktan 

Sert ve can yakıcı esiyorlar 

Türkiye tarafından44

  

Bu dönemden itibaren Türklerden bahseden yazarlar ve eserler çoğalmaya başlamıştır. 

Daha sonraki dönemlerde Almanya’da Türklerle ilgili eserler 15. yüzyılda Anadolu’da uzun 

yıllar yaşamış seyyahlar tarafından yazılmıştır. Bu gezginlerin yapıtlarının 19. yüzyılın ikinci 

yarısına değin sürekli değişik dillerde tıpkıbasımları yapılmıştır. Bu gezginlerin yapıtlarının 

temel özelliği, Anadolu’da güncel, kültürel ve toplumsal olayları öznel olarak betimlemiş ve 

değerlendirmiş olmalarıdır.45

 

16. yüzyılda da yine Alman yazarlarının ve düşünürlerinin Türkler hakkında yazdıkları 

eserler Doğu Batı arasındaki çizgiyi belirginleştirmiştir. Bunlar arasında en çok yankı 

uyandıran yazar ise Ulrich von Hutten’dir.(1488–1523) Onur Bilge Kula “Ötekileştirilen” 

Türk ve Türkiye Açısından Alman Düşün ve Edebiyat Tarihinde Avrupa Kavramı” adlı 

                                                 
41 Onur Bilge Kula, A.g.e., s.9. 
42 A.g.e., s.313. 
43 A.g.e., s.9. 
44 A.g.e., s.9. 
45 Onur Bilge Kula, Alman Kültüründe Türk İmgesi, Gündoğan Yayınları, 1.Baskı, 1997,s.35. 
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kitabın da Hutten’in Türkleri “her türlü barbarlığın pis karışımı” olarak nitelediğine, Türkleri 

adeta Avrupa’da egemenlik kurmaktan çok, kıyım yapmak peşinde koşan bir ulus olarak 

düşündüklerine değinmiştir.46 Robert H. Schwoebel de Hutten gibi 16. yüzyılda Türkleri 

Almanlar için bir tehdit olarak görmüştür.47  

 

16. yüzyılda Türk imgesinin oluşumunda yukarıdaki açıklamada da değinildiği gibi 

daha çok yazarlar ve düşünürler etkili olmuştur. Türk imgesinin bu dönemde Hutten 

tarafından son derece şovenistçe tanımlanmasının nedeninin de yine geçmişten gelen Türk 

imgesinin Almanlar üzerinde yarattığı korku olduğu söylenebilir.48

 

 17. yüzyılın sonları ve 18. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa’da beliren 

oryantalizmin de etkisi ile Almanya’da Şark kültürüne ilgi artmaya başlamıştır. Osmanlı 

imparatorluğuna seyahat eden insanların burayı görmeyenlere oranla Türk imajı üzerinde 

olumlu bir etki yaratmaya başladığını söylemek mümkündür.  

 

 20. yüzyılda Almanya’da eserlerinde Türklerden bahseden yazarlardan biri de Udo 

Steinbach’tır (1943- ). Steinbach Die Turkie im 20. Jahrundert-Schwieriger Partner 

Europas49 adlı çalışmasında “Türkiye düşmanı” denebilecek bir üslupla meseleleri ele 

almaktadır.”50 Kitabının başında kendisinin de belirttiği gibi pek bilimsel olmayan bu kitapta 

sık sık “Ermeni Sorunu” ve “Kürt Sorunu” konularına değinilmekte ve okuyucu belli bir 

görüşe doğru yönlendirilmektedir. Steinbach’ın bu üslubunda diğer birçok Alman yazar gibi 

“Türk düşmanlığı” ve oryantalizmin etkisi görülmektedir.  
                                                 
46 Onur Bilge Kula, “Ötekileleştirilen”... a. g.e. , s.318. 
47 Robert H. Schwoebel, “Coexistence, Conversion, and the Crusade Against the Turks”, Studies in the 
Renaissance, Vol. 12 (1965), 164–187. 
48Onur Bilge Kula, Alman Kültür Tarihinde... a.g.e.,  s.19. 
49 20. Yüzyılda Türkiye Avrupa’nın Zor Ortağı, Bu cümlenin çevirisi ASAM, İnsanlığa Karşı Suçlar Araştırma 
Enstitüsü Uzmanı Enver Ömür Polat tarafından yapılmıştır. 
50 Murat Hatipoğlu, Dünden Günümüze Alman Oryantalizmi’nin Türkiye’ye Bakışı, Meslek Hayatının 25. 
Yılında Prof. Dr. Abdulhaluk M. ÇAY Armağanı, Cilt 1, Işık Ofset ve Matbaacılık, Ankara, 1998, s.522 
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Öte yandan bugün Almanya’da yaşayan Türk işçilerinin de Almanya’daki Türk 

imgesinin oluşmasında önemli bir yerinin olduğunu unutmamak gerekmektedir. 1960’lı 

yıllarda Almanya’ya kısa dönemli işgücünü karşılamak için giden Türklerin buraya 

yerleşmesi ve Alman toplumunun farklı bir kültürü tanımaya hazır olmayışı bu iki toplum 

arasında sorunların başlamasına neden olmuştur.   

  

Türklerin Almanya’da uzun dönem yaşama kararları Alman toplumu için önemli bir 

sorun olmaya başlarken, buradaki Türk ailelerini de önemli sorunlar beklemektedir. Bunların 

başında dil sorunu gelmekteydi. Almanya’ya göç eden Türk nüfusun eğitim düzeyi de göz 

önünde bulundurulduğunda bu sorunun kısa dönemde çözülmesi de beklenemezdi. Ayrıca 

Almanya’daki Türk ailelerinin belki de en önemli sorunlardan birisi burada doğan ve iki 

kültür arasında bocalayan Türk çocukları idi. Kendilerinin tam olarak hangi kültür içinde 

olduğuna karar veremeyen gençlerin karşılaştıkları sorun ailelerinin sorunlarına oranla daha 

korkunçtu: Bunlar, Türk gençlerinin Alman kültüründeki sosyal statülerinin belirsizliği, 

göçmen psikolojisi, ırkçılık yüzünden sık sık şiddete uğrama, her yerde ikinci sınıf insan 

muamelesi görme, eşit haklara sahip olmama, iş hayatında karşılaştığı zorluklar, eğitimdeki 

eşitsizlikler vb. sorunlardır. 

 

Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin üzerinde durulması gereken bir diğer sorunu 

ise Neo-Nazi’lerden kaynaklanan tehdittir. Neo-Nazilerin yabancılara karşı hissettiği nefretin 

giderek artması Almanya’daki Türk azınlığın toplumdan giderek kopmasına neden olmuştur. 

Bu durum Federal Almanya Emniyet yetkilileri tarafından bilinmekte fakat her geçen yıl daha 
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da artan şiddet gösterilerine Emniyet yetkilileri tarafından önemli bir müdahalede 

bulunulmamaktadır.51  

 

Sonuç olarak, ilk defa Haçlı seferleriyle Türkleri tanıyan Almanların belleğinde oluşan 

Türk imgesinde tarihi boyutun önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. Ayrıca savaşların 

yanı sıra seyyahların ve tarihçilerin eserlerinin,  bugün Almanya’da yaşayan Türk işçilerinin 

de Almanya’daki Türk imgesinin oluşumunda önemli bir etkisinin olduğu da bilinmektedir. 

Söz konusu işçiler özellikle Türk imgesinin Almanya’da negatif olarak şekillenmesine neden 

olmaktadırlar. Çünkü Almanya’ya göç eden bu işçiler Almanya’nın kısa vadeli işgücünü 

karşılamak için Türkiye’nin kırsal kesiminden gitmiş, eğitimsiz insanlardı. Ayrıca bu 

insanların Alman hükümeti tarafından da topluma entegrasyonları yönünde herhangi bir 

girişimde bulunulmaması nedeniyle toplumdan soyutlanmakta ve herhangi bir ilerleme 

kaydedememektedirler. Bugün Almanya’da Türk denince ilk akla gelen ne yazık ki buradaki 

Türk işçileridir. Onların eğitim ve kültür düzeyleri, aile yapıları ve sosyal yaşamlarıdır.  

 

Yine aynı şekilde bugün Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde Alman Hıristiyan 

Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Angela Merkel’in AB’deki muhafazakâr liderlere 

Türkiye’nin Birliğe üyeliği konusunda mektup göndererek Türkiye’yi AB’de istememesinin 

altında da negatif Türk imgesinin rolü bulunmaktadır. Çünkü Almanya’da eğitimli Türk 

vatandaşlarının bile orada dördüncü sınıf insan muamelesi ile karşılaştığı bilinen bir gerçektir.  

 

Yaklaşık olarak 40 yıl önce yabancı işçi olarak Almanya’ya göç eden Türk 

vatandaşlarının buradaki nüfusu sonraları aile birleşmesi yoluyla giderek artmıştır. Türkiye’de 

yaşayan azınlık Ermeni toplumuna benzer şekilde Almanya’da yaşayan göçmen Türk toplumu 

                                                 
51 http://www.vahdet.com.tr/isdunya/dosya4/1056.html 
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da yabancı ayrımcılığı hissini yaşamaktadır.52 Almanya’da yaşayan Türklerin topluma 

entegrasyon bakımından Türkiye’deki Ermenilerden farklı bir özellik sergilediği 

görülmektedir.   

 

 

 53

Almanya’da yaşayan Türklerin çoğunlukla ilgili düşünceleri yabancı düşmanlığına 

rağmen iyi bir tablo sergilemektedir. Çünkü burada yaşayan Türklerin çoğu Almanya ile 

sağlam ilişkiler kurmuşlardır. Yine Konrad Adenauer Vakfının raporunun sonucuna göre 

Almanya’da yaşayan Türkler, kendi kişisel yaşamlarındaki durumlarını, şaşılacak derecede 

olumlu ve iyimser karşılamaktadırlar. Bu yaklaşım, özellikle Alman pasaportu taşıyan Türk 

kökenli yurttaşlar için geçerlidir. Maddi durumlarını iyi görmeyenlerin oranı % 10’un altında 

seyrederken, çok iyi veya iyi görenlerin oranı % 55’ler civarındadır. Almanya’da çok veya 

                                                 
52http://www.konrad.org.tr/index.php?id=438 
53http://www.konrad.org.tr/index.php?id=438 
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normal bir ilerleme kaydettiklerini ifade edenlerin oranı % 60 iken, hiçbir ilerleme olmadığını 

söyleyenler % 10’nun altında kalmaktadır.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihi Perspektif İçerisinde Türk-Fransız İlişkilerinin Edebiyata Yansıması 
 

                                                 
54 http://www.konrad.org.tr/index.php?id=442 
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AB’ye üye ülkeler arasında önemli bir güce sahip olan Fransa’da son dönemde 

meydana gelen olaylar Türkiye’yi Birliğe almak istemeyen ve “ötekileştiren” Fransa’nın daha 

kendi içindeki sorunları çözemediğini göstermektedir. Fransa’nın son yıllarda ekonomik 

alanda iyi bir performans sergileyememesi, ülkede giderek artan işsizlik ve Fransızların 

kendilerinden farklı olanlara yönelik negatif yaklaşımları bugün gelinen noktanın tetikleyicisi 

olmuştur.  

 

 Fransa’daki etnik gruplara yönelik şiddettin giderek artması ve halkın buna karşı tepki 

göstermesi kendisini medeni olarak tanımlayan Fransa’nın hiç de öyle olmadığını kanıtlamış 

bulunmaktadır. Fransa’daki çoğulculuğu kabul etmeyen Cumhuriyet modeli tüm etnik 

grupları tekdüzeleştirmeye çalışmaktadır. 1950’li yıllarda Fransa’ya göç eden insanların 

başarılı bir entegrasyon sürecinden geçirilmedikleri için bu tür olayların ortaya çıktığı 

görülmektedir. Fransa’da yaşayan azınlıkların din, dil ve etnik yapılarına göre toplumdan 

soyutlanması, gettolaştırılması ve bu bölgelerdeki kötü hayat şartları ülkedeki göçmenlerin 

tepkilerine neden olmuştur. Bu bağlamda Fransa’da yaşayan azınlık gruplardan biri olan 

Türkler de bu uygulamalardan nasibini almaktadır.  

 

Araştırmalar, Almanlar gibi, Fransızların da Türklerle ilk karşılaşmalarının Haçlı 

seferleri sırasında gerçekleştiğini göstermektedir. Arzu Etensel İldem’in (1955- ) 

araştırmalarına göre, “Fransız Haçlılar, Türklerden,  doğal olarak, olumlu bir biçimde söz 

etmemişler; Türk fetihlerini, barbar bir kavmin, kanlı istilası şeklinde duyurmuşlardır. 15. 

yüzyılda Osmanlı topraklarına gelen gezginler ise Türklerin barbarlıklarından değil, farklı 
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dinden olanlara adil davranışlarından söz ederek, Haçlı seferiyle dolu o dönem edebiyatının 

tam tersine, barbar Türk imgesini yalanlamışlardır.55  

 

16. yüzyılda Osmanlı’nın Avrupa’daki zaferleriyle birlikte birçok Fransız yazar ve şair 

eserlerinde askeri ve dini temaları ele alarak Türklerden bahsetmeye başlamışlardır. “1521’de 

Belgrad ve Rodos’un, 1526’da Mohaç ve Budapeşte’nin düşüşü, 1529’da Viyana ve 1537’de 

Macaristan’ın istilası ve Pavia yenilgisinden sonra Sultan Süleyman ile Fransa kralı I. Francis 

arasında imzalanan Fransız-Türk ittifakının ardından Türk imgesine daha sık rastlanmaya 

başlanmıştır.”56 Edith Mazeud-Karagiannis’e57 göre, 16. yüzyılda Fransız yazarların 

eserlerindeki Türk imgesi dini ve diplomatik nedenlerden dolayı sürekli bir iniş çıkış devresi 

geçirmektedir. Bu dönemde Türkiye’nin Avrupa’da kazandığı zaferler yazar ve şairlerin 

Türkiye ve Türkler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına neden olmakla beraber Türklerle 

ilgili olumsuz çağrışımların da ortadan kalkmadığı görülmektedir.  

 

Genel olarak Fransız Edebiyatında da Türk imgesinin oluşumunda yine savaşların ve 

İslam dininin büyük bir etkisi bulunmaktadır. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüccarlar 

ve misyonerlerin yanı sıra çeşitli işleri dolayısıyla ya da salt yolculuk etmek amacıyla 

birtakım gezginler Doğu’ya gitmeye başlamışlar ve izlenimlerini gezi notlarıyla kendi 

ülkelerine aktarmışlardır.  

 

17. yüzyılda da yine aynı gezginlerin Türklerle ilgili olumlu izlenimlerinin etkileri 

görülmeye devam etmiştir. 18. yüzyılda ise Fransa’dan gelen filozoflar Osmanlı’da yaşayan 

diğer halkları keşfeder ve kendilerince bu halkların ezildiklerini düşünerek bu halklara büyük 

                                                 
55 Arzu Etensel İldem, Fransız Gezginlerin Gözüyle Türkler ve Yunanlılar, Boyut Yayıncılık, İstanbul, 2000, 
s.24. 
56 Edith Mazeaud-Karagiannis, 16. Yüzyıl Fransız Şiirinde Türk İmajı: Ronsard, Du Bellay, Baif, Belleau, 
Derleyen Özlem Kumrular, Dünya’da Türk İmgesi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005, s.301. 
57 Prof. Dr., Strasbourg Üniversitesi öğretim üyesi. 
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yakınlık göstermeye başlamışlardır. Andrew Wheatcroft Fransızların 18. yüzyılda Türkleri 

ürkütücü bulmaktan vazgeçtiğini ve son derece egzotik ve merak uyandırıcı bulmaya 

başladıklarını ve bu durumun Batı’yı da etkilediğini ifade eder.58

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamaya başlamasıyla birlikte bu dönemin 

ortalarından itibaren Fransa’daki olumlu Türk imgesi değişmeye başlar. Özellikle İngiliz 

yazar Lord Byron’un (1788-1824) eserleri ile bu değişim tüm Avrupa’da yaygınlaşmıştır. Bu 

dönemde Türklerden olumlu bahseden yazarlardan biri de ünlü Fransız seyyah Du Sieur du 

Loir’dir. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuna gelen Du Loir Bey, Türklerden övgüyle şöyle 

bahsetmiştir: 

 

“Doğal özellikleri bakımından Türklerin (Yunanlılara göre) daha iyi olmasının nedenini 

iklimde aramamak gerekir; çünkü aynı ülkede doğan Yunanlıların çok daha farklı eğilimleri 

vardır. Yunanlılar, atalarının en kötü özelliklerini alıkoymuşlardır: yalan-dolan, hainlik ve 

kendini beğenmişlik. Buna karşılık Türkler, içtenliğe ve alçakgönüllülüğe özel bir değer 

verirler ve, tüm ülkelerde ihtiraslarının ve küçük hesaplarının tutsağı olan saraylı takımı hariç, 

hepsinde görülmemiş bir samimiyet, saflık ve sadelik hüküm sürmektedir.”59   

 

19. yüzyılda ise Türk imgesinin şekillenmesinde din faktörünün önemli bir etkisi 

görülmektedir. Serhat Ulağlı bu etkiyi şöyle ifade etmektedir: “Türk ve Müslüman 

kavramlarının eş anlamlı sözcükler kabul edildiği bu dönemde, Hristiyanlığın İslam’a 

üstünlüğünü kanıtlamak çabasındaki Batılı yazarlar, İslamiyeti temsil eden Türklere oldukça 

olumsuz imgelemeler yakıştırmışlardır.”60  

                                                 
58 Andrew Wheatcroft, a.g.e., 198 
59 Arzu Etensel İldem, A.g.e., s.25. 
60 Serhat Ulağlı, ‘Fransız Yazınında Türk İmgesi’, Anadili Dergisi, Sayı:27 Ekim-Kasım-Aralık, TÖMER 
Yayınları, 2002, Ankara, s. 16. 

 39



 

19. yüzyılda Fransız yazınında Türk sevgisini işleyen ünlü Fransız yazar Pierre Loti 

(1850–1923) vb. yazarların Fransa’da yaratılan Türk imgesinin oluşumunda olumlu katkıları 

olmuştur. Örneğin Loti’nin Aziyade ve Pirre Loti ve Oryantalist Söylem adlı kitaplarında bu 

özelliği açıkça görülmektedir. Pierre Loti Aziyade isimli romanında çerkez kızı olan Aziyade 

isimli bir kadınla aşk yaşamaktadır. Özellikle hareme girmeyi çok arzuladığını, fakat bunu bir 

türlü gerçekleştiremediğini anlatan Loti, bu nedenle haremi, "demir parmaklıklı bir kafes, 

gizli kapıları ve merdivenleri olan bir kutu"61 olarak anlatmaktadır. Loti Haremi bir labirent 

olarak görmekte ve bu nedenle haremin çok gizemli ve ilginç bir mekan olduğunu düşünerek 

sürekli merak etmektedir. Loti bu eserinde zaman zaman hayalperest davranarak bir çok güzel 

ve cazibeli kadınla birlikte yaşarken, bazen de hayal edilmesi bile zor olan bir zenginliğe 

sahip tek erkek olan sultanın yerinde olmayı düşlemektedir. Bu arada, Osmanlı’da yaşadığı 

süre boyunca Loti’nin en çok merak ettiği yerlerden biri olan harem Avrupalı gezginin 

rahatlıkla girebileceği bir mekân değildir.  

 

Öte yandan Fransız edebiyatında bazı seyyahlar ise Pierre Loti’den farklı olarak Türk 

imgesiyle ilgili farklı saptamalarda bulunmuştur. Bunların en önemlilerinden biri 

Pouqueville’dir (1770-1838). İldem’in kitabında Pouqueville’nin yarattığı Türk imgesi 

seyyahın kendi kaleminden şöyle aktarıyor:  

 

“Müslüman katıdır, mağrurdur, kibirli, açgözlü, sahtekâr ve yalancıdır. Genellikle 

Doğuluların bakışında korkunç bir şey vardır, Türk’ün bakışında buna ek, bir de acımasızlık 

görülmektedir.”62  

 
                                                 
61 Nilgün Tutal, ‘19.Yüzyıl Gezginleri ve İstanbul’, http://www.bianet.org/diger/makale2958.htm
 
62 Arzu Etensel İldem, a.g.e., s.192. 

 40

http://www.bianet.org/diger/makale2958.htm


Görüldüğü gibi Fransız Edebiyatındaki Türk imgesinin oluşumunda da savaşın, 

seyyahların ve İslamiyetin büyük bir etkisi bulunmaktadır. Örneğin:  Nilgün Tutal’ın 

verilerinden 19. yy. seyyahlarından Flaubert (1821–1880)’in  1850'de İstanbul yolculuğunun 

acilen yapılması gerektiğini vurguladığını öğreniyoruz.63 Nilgün Tutal çalışmasının ilerleyen 

sayfalarında Flaubert’in Doğu yolculuğu sırasında İstanbul’la ilgili ilk izlenimlerini nasıl 

edindiğini de anlatır: “Tren yolculuğu son bulduğunda yitik olanın peşinde, İstanbul'da önce 

camileri ve minareleri fark eder, ardından ister istemez müezzinin anlamını çok da 

kavrayamadığı sesine kulak verir. Camilerin içinde en görülmeye değeri, Ayasofya'dır. Önce 

kilise, ardından cami olmuş olması Ayasofya'nın büyüsünü pekiştirir. İstanbul sokaklarına 

daldığında ilk fark ettiği şey, seyyar satıcılardır, özellikle de afrodizyak içeceklerin yollarda 

satılması karşısında hayretlere düşer.”64

  

Fransız Edebiyatında Türk imgesiyle ilgili araştırmaların sonuçlarından şöyle bir tablo 

ortaya çıkıyor: Victor Hugo (1802–1885), Alfred De Vigny (1797–1863), Andre Gide (1869-

1951), François Rene Chateaubriand (1768-1848) gibi yazarlar eserlerinde Türk karşıtı bir 

tavır sergilerken Gerard De Nerval (1808-1855), Pierre Loti, Georges Duhamel (1884-1966), 

Alphonse De Lamartine (1790-1869), Georges Castellan (1897-1944) gibi yazarlar ise bunun 

tam tersi bir yaklaşım göstermişlerdir. Victor Hugo, Alfred De Vigny, Andre Gide,  François 

Rene Chateaubriand gibi yazarların eserlerine bakıldığında Türklerin daha çok İslam’la 

bütünleştirildiği görülmektedir.     

 

Genel olarak Fransız edebiyatında Türk sevgisini işleyen yazarların eserlerinde 

İstanbul’un büyüsünün etkileri görülmektedir. Söz konusu yazarlar Topkapı sarayının 

hareminden, çekiciliğinden, şatafatından ve gizemliliğinden bahsetmektedirler. Loti gibi 
                                                 
63 Nilgün Tutal, a.g.e. 
 
64 Nilgün Tutal, a.g.e. 
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Türklerle uzun süre bir arada yaşamış yazarların eserlerinde de İstanbul’un önemli bir etkisi 

olduğu hissedilmektedir. Loti’ye göre İstanbul “Doğunun bütün dillerinden Babil uğultusunun 

yükseldiği” 65 bir kenttir. Yine Loti’ye göre, Türk kadınları genellikle tembel, büyük bir baskı 

altında yaşayan, sıradan hayatları olan insanlardır.66 Özellikle arkadaşı William Byron’a 

yazdığı mektuplarda zaman zaman Doğu ile Batı karşılaştırmasını yapan Loti, Türkleri 

İslamiyetten dolayı çok derin uykuya dalmış bir toplum olarak değerlendirir. Aynı zamanda 

Loti Türkleri sınıfsız, dürüst, alçak gönüllü, ayrım yapmayan, adil bir toplum olarak da ele 

alır. Loti de ünlü Fransız yazar Lamartine gibi Türkle İslam arasında hiçbir fark olmadığını 

düşünür ve Türkleri İslamiyetle özdeşleştirir. Lamartine Türk ve İslam arasında pek fark 

olmadığını düşünürken olumlu bir yaklaşım sergiler, oysa François Rene Chateaubriand gibi 

yazarlar Türkleri iradeden yoksun, aklını ve mantığını kullanamayan bir toplum olarak ele 

almışlardır. Ayrıca Fransız yazınında savaşların, İslam dininin ve diplomasinin de önemli bir 

katkısının olduğu görülmektedir.  

 

Tarihte Haçlı seferleri ile başlayan Türk-Fransız ilişkilerinin bugün geçmişteki 

durumundan pek de farklı olduğu söylenemez. Savaş yıllarında bazı Fransız yazarlar 

eserlerinde Türkleri ağır bir dille eleştirirken, bazı yazarlar konuya daha objektif bakmayı 

başarabilmişlerdir. Yukarda anılan Pierre Loti, Avrupa’da olumsuz Türk imgesini 

oluşturanlara şöyle bir eleştiri yöneltir:  

 

“Türkleri daima zulüm, vahşet ve Hristiyanlara eziyet etmekle suçluyorlar. Hâlbuki şu 

içinde bulunduğumuz 1912 yılı, Trablus’ta İtalyanların Araplara karşı yaptıkları vahşetler ne 

idi? Son Çin savaşı sırasında bizim medeni Avrupa askerleri hunharlıkla asla işi olmayan Çin 

köylerini ateşe verip, çaresiz kadın ve kızları ve masum çocukları, ihtiyar adamları vahşiyane 

                                                 
65 Galip Baldıran, Pierre Loti ve Oryantalist Söylem, Çizgi Yayınevi, Konya, 2005, s.29. 
66 Pierre Loti, Aziyade, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2003 
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katliam ettiklerini kendi gözümle gördüm. Bizim medeni Avrupa bu suretle Çin’e ‘medeniyet’ 

tohumu ekiyordu. Ya İngilizlerin Hartum’da Arablara yaptığı zulümler? Transval’de silahsız 

ahalinin harman gibi asker ile sarılıp kurşuna dizilmesi? Fransızlar Cezayiri istila ederken 

yerli Arap kadın ve çoluk çocuklarını evlerde tütün dumanıyla bunaltıp öldürdükleri hatırlarda 

değil mi? ...”67

 

Yine bir başka Fransız yazar olan Alphonse de Lamartine de, Loti gibi Türklere karşı 

olumlu bir yaklaşım sergilemektedir. Jale Parla’nın verilerine göre, Lamartine’nin 1832-33 

yıllarında Kudüs’e yaptığı bir gezisi vardır. Bu geziyi İstanbul üzerinden yapmıştır. “Voyage 

en Orient” adlı kitabında da bu geziyi anlatır. Parla’nın bu kitapla ilgili değerlendirmesi 

şöyledir: “ Voyage en Orient, Akdeniz kıyılarında doğanın yüceliğine, İstanbul'un güzelliğine 

ve Türk insanının Lamartine göre en belirgin iki erdemine, hoşgörülü dindarlığı ile 

tevekkülüne ilişkin övgülerle doludur. Kitabın bu özelliğine bakarak birçok Batılı eleştirici 

Voyage en Orient'ı Avrupa'da bir Doğu Rönesansını'n varlığını kanıtlayan belge, Doğu 

efsanesinin el kitabı olarak görür. Türkleri öven yazıları ise, üstünkörü bir değerlendirmeyle 

Lamartine'in Türk dostu olarak tanınmasına yol açmıştır.”68

 

Sonuç olarak Batıdaki Türk imgesinin neden negatif olduğunu Andrew Wheatcroft’un 

şu ifadeleri çok iyi özetlemektedir. “Geçmişiyle kösteklenen modern Türkiye, Batı’da hala, 

kökleri çok uzak geçmişlerde görünmez olan korku ve nefretin yükünü taşımaktadır. Türk 

imgesi, kaybolup sürekli olarak yeniden oluşuyor olsa da, derin köklerinden hiçbir zaman 

kurtulamayacaktır.”69  Tüm Batı’da olduğu gibi Fransa’da da savaşlarla birlikte Fransızların 

zihinlerinde tasarladıkları negatif Türk imgesi Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde de etkisini 

                                                 
67 Sabri Arıkan, ‘Tarihini ve Yapılanları Unutan Bazı Avrupalılara Hatırlatma’, Türk Dünyası Dergisi, Kasım 
2005, Sayı: 227, s.9. 
68 Jale Parla, ‘Byron, Lamartine ve Doğu’, Bkz. 
http://www.halksahnesi.org/yazilar/lamartine_byron/lamartine_byron.htm
69 Andrew Wheatcroft,  a.g.e., s.225. 
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göstermiştir. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 3 Ekim müzakereleri sonrasında, 

“Türkiye’nin bir zihniyet devrimine ihtiyacı var. Ama bu devrimi yapabileceğinden emin 

değilim.”70 İfadelerini kullanarak Türkiye’yi adeta küçümsemiştir.   Fransa’da Haçlı 

savaşlarının ardından Türkler ve Türkiye hakkındaki tutum oryantalizmle birlikte biraz 

değişmeye başlamışsa da bugün kendini Batılı olarak gören Avrupa’nın halen Türkiye’yi 

“ötekileştirdiği” görülmektedir. Örneğin Ermeni Sorunu konusunda ilk yasa tasarısını 1998 

yılında kabul eden Fransız Meclisi 71, kendi ülkesinde azınlıklarla toplum arasında yaşanan 

gerginlikler söz konusu olduğunda tavır değiştirmeyi tercih etmiştir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Zaman gazetesi, 9 Kasım 2005 
71 Ömer E. Lütem, “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 1, Mart-Nisan-Mayıs, 2001, Ankara, s.10. 
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DOĞU’DAKİ TÜRK İMGESİ 

 

Batıyla kıyaslanınca ilk akla gelen Doğu’da Türk imgesinin Türklerin de Müslüman 

olması nedeniyle olumlu olacağı yönündedir. Ama bu doğru bir genelleme değildir. Doğu 

kökenli yazarlar arasında da Türkiye ve Türklerden övgüyle bahseden yazarlar olduğu gibi, 

bunun tam tersi de söz konusudur. Doğulu yazarlar arasında Türkiye ve Türklerden Amin 

Maalouf (1949- ), Feroz Ahmad (1940- ), Cemallettin Afgani (1836-1897) gibi önemli 

yazarlar olumlu bir şekilde bahsederken, Mahmut Efşar, Ahmet Kesrevi (1890-1946) ve daha 

bir çok düşünür Türke karşı duyulan nefreti dile getirmektedirler.   

 

Doğu bir bütün olarak düşünüldüğünde, bu bütünün içinde İsrail, Cezayir, Çin, 

Hindistan, Suriye, Mısır, Irak, İran ve daha birçok ülke girmektedir. Böylesine geniş bir 

coğrafyada geçmişten günümüze Türk algılamasının incelenmesi son derece geniş bir konu 

olması nedeniyle bu bölümde sadece Türkiye ve Türklerle ilgili yazmış belli başlı birkaç 

yazarın görüşüne yer verilerek daha sonra İran ve Ermenistan’daki Türk imgesi 

incelenecektir.  

 

Eserlerinde Türklerden övgüyle bahseden İranlı yazar Cemallettin Afgani’nin 

düşüncelerinin temelinde Batı karşıtlığı, Batıya karşı Müslümanların bir araya gelmesinin 

gerekliliği sık sık dile getirilir.”72 Afgani’nin yanı sıra Mehmet Emin Resulzade (1884-1955), 

Mirza Feth Ali Ahunzade (1812–1878) gibi yazarlar da eserlerinde Türklerden olumlu bir 

şekilde bahsetmektedirler. Söz konusu yazarların tutumlarının temelinde ise Türkiye’nin 

Müslüman olması ve tüm Müslüman ülkelerin tek çatı altında bir araya gelmelerinin 

gerekliliği tezi savunulmaktadır.  

                                                 
72 Arif Keskin, ‘İran’da Fars Milliyetçiliğinin Üç Dalgası “İranlılığa”Giden Yol’, Güney Azerbaycan, Arı 
Matbaacılık, İstanbul, 2005,s. 

 45



 

Yine Kuzey Irak’ta özellikle Kürtler arasında Türkiye’ye, Türklere bakış açısı 

olumsuzdur. Bunun temel nedeni ise “Türkiye’nin Türkiye’deki Kürtlere haklarını vermediği, 

Türk sisteminin Türkiye’de İslama karşı işlediği, Türk sisteminin Batının çıkarlarına hizmet 

ettiği ve Türk devletinin bölgede beklentileri olduğunun düşünülmesidir.”73

 

Arap yazarlar arasında da Türkler hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Arap 

edebiyatçıları ve tarihçileri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Cahiz, (1776-1869) “Türklerin 

Faziletleri” adlı kitabında şu ifadeleri kullanmıştır: “Savaş sanatı Türk'e bilgi, tecrübe, siyaset 

ve sair yüksek vasıflar kazandırmıştır. Türk daima sözünde durur ve hile bilmez.”74

 

 Oysa İngiliz Bernard Lewis’in (1916- ) Arap ülkelerindeki Türk imgesini 

değerlendirirken farklı bir tablo çiziyor. 

   

“Araplar, özellikle küçüklüklerinden itibaren askeri ve idari hizmetlerde yetiştirilmiş olan 

Türk gençlerini Müslüman Yakın Doğu’ya köle olarak getirdiler. Daha sonra hizmetçilik 

işlerini yapan kölelerden ayırmak için onlara memluk adı verildi. Abbasi hanedanının ilk 

yıllarında ve hatta Emeviler devrinde bile devlet hizmetinde az sayıda Türk Memluklerine 

rastlanıyordu. Onları devlet hizmetinde söz sahibi yaparcasına kullanan, daha halife olmadan 

tamamen Türkler’den oluşmuş bir ordu meydana getirmiş olan Mu’tasım’dı.”75  

  

Arapların genel olarak taşıdıkları Türk düşmanlıklarının İslamiyet öncesi dönemde 

atalarından kendilerine geçtiği söylenebilir. Türklerin 9. yüzyıldan itibaren İslamiyeti kabul 

                                                 
73 Hasan Yılmaz, ‘Kuzey Irak Medyasında Türkiye’nin Görüntüsü’, Stratejik Analiz, Şubat 2003, s.39. 
74 http://www.turkdunyasi.org/sayfalar/19/ 
75 Bernard Lewis, Tarihte Araplar, Anka Yayınları, Çev: Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul, 2000, s.197. 
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etmesi76 Arapların negatif Türk algılamasını değiştirmemiştir, çünkü Türkler İslamiyet öncesi 

farklı bir dine mensup oldukları nedeniyle Araplar için potansiyel bir düşmandır.77  

 

11. ve 12. yüzyılda Doğu’da Türk imgesinin şekillenme süreci Abbasiler ve 

Selçuklular döneminde iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle devam etmiştir. Doğu’daki olumsuz 

Türk imgesinin biraz da olsa değişmeye başlaması Osman Özsoy’a (1965- ) göre, 

Selçukluların İran’ı fethetmesi ile başlamıştır.    

 

 “Selçuk Bey’den sonra oğlu Tuğrul Bey’in idaresinde hareket eden Selçuklu Türkleri, 

kısa süre içinde bütün İran’ı almışlardır. Halife’nin de Türklerin koruması altına girmesiyle 

diğer Müslüman hanedanları birer birer Selçukluların karşısında dize gelmeye ve itaat etmeye 

başlamışlar ve Selçuklu Hükümdarına burada “Doğu ve Batı’nın Sultanı” unvanı 

verilmiştir.”78

 

11. yüzyıl başlarında Abbasi halifesi Mutasım Billâh Bağdat’ta Şii Büveyhoğulları‘nın 

baskısı altında iken Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Beyden (993-1063) yardım istemiş, Tuğrul 

Bey de Bağdat’a gelerek halifeyi koruması altına aldığını bildirmiştir. Bu tarihten itibaren 

Türkler hilafeti koruma görevini üstlenmiş, bu durum 1258 yılında Bağdat’ın Moğollar 

tarafından yağmalanıp halifenin Mısır’a kaçmasına kadar sürmüştür. Hilafetin Türklerin 

koruması altına girmesinden itibaren Abbasi halifeliğinin dünyevi işleri (idare ve askeriye) 

                                                 
76 IX. asrın ortalarından itibaren gelişen askerî, ticarî ve dini münasebetler neticesinde Türkler büyük gruplar 
halinde birbiri arkasından Müslüman olmağa başladılar. IX. Asrın ikinci yarısında Samanîlerin hâkimiyetine 
geçmiş olan şehirlerin (Talas, İsficâb) halkının çoğunluğunun Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Ancak büyük 
rakamlara ulaşan din değiştirmeler X. asırda başlamıştır. Nasr b. Ahmed'in Talas seferi ve İsficab beglerinin 
faaliyetleri sonunda Balasagun'un batısındaki Ordu şehrinde oturan Türkmen meliki İslam'ı kabul etmiş ve 
İsficâb beylerine vergi vermeye başlamıştır. Türk boyları arasında kalabalık bir grup halinde Müslümanlığı ilk 
kabul edenler, Balasagun ile Talas'ın doğusundaki Mîrkî kasabasında oturan Türkmenler olmuştur.  
Bkz. http://www.ozturkler.com/data/0002/0002_06_01.htm
77 Bozkır Türkleri'nin yani Eski Türkler'in din inançları üç noktada toplanır:    
Yir-Sub'lar (Yer-Su'lar; doğa güçleri). Atalar kültü. Gök Tanrı inancı. Daha fazli bilgi için bkz. 
http://www.millisimge.de/goktanri.html
78 Osman Özsoy, Türkiye’nin İmaj Sorunu, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 1998, s.51. 
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Türkler tarafından, dini işleri ise halife tarafından yürütülmüştür. Bu durum Arap–İslam 

camiasında bir taraftan Türklere karşı korku, diğer taraftan da takdir hissi uyandırmıştır.  

 

12. yüzyıla gelindiğinde görünürdeki amacı Hıristiyanlar için kutsal kabul edilen 

Kudüs’ü fethetmek olan, ancak Doğu’nun zenginliklerini ele geçirmeyi hedefleyen Haçlı 

seferleri doruk noktasına ulaşmıştı. Anadolu Selçuklu Devletinin Haçlılar karşısında önemli 

zaferler kazanması Hilafetin ve genel olarak İslam dünyasının koruyucusu rolünü üstlenen 

Türklerin bu rolünün pekişmesini sağlamıştır. Özellikle Türk kökenli Zengi sülalesinin 

Haçlılara karşı başarıyla yürüttüğü seferler Haçlı seferlerinin amacına ulaşmasını 

engellemiştir.   

 

13. ve 14. yüzyılda İslam dünyasının koruyuculuğunu Türk kökenli bir Devlet 

yapmaktaydı: Memlüklüler. Bu devletin yönetici kadrosu Abbasilerin ilk dönemlerinden beri 

askeri amaçlar için kullanmak üzere köleleştirdikleri Türk ve Çerkez kökenli idarecilerden 

oluşmaktaydı. Hilafet Bağdat’tan Mısır’a kaydırılmış ve Memlük Devletinin himayesi altına 

alınmıştı. Kısacası Türklerin Hilafeti koruma görevi farklı devletler ve sülaleler altında olsa 

da 13. yüzyılda da devam etmekteydi.  

 

15. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu Anadolu’daki hâkimiyetini pekiştirmiş, 

Balkanlarda güçlü bir mevcudiyet kurmuş ve Doğu’da da rakip devletleri ele geçirmeye 

başlamıştı. 1471 yılında yapılan Otlukbeli muharebesi neticesinde Akkoyunlu devletinin 

hükümdarı Uzun Hasan yenilmiş ve bugünkü Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümü Osmanlı 

hâkimiyetine girmişti. Yüzyılın sonlarına doğru iki önemli gelişme oldu. Bunlardan birincisi o 

zamana kadar Osmanlı devleti ile Memlüklüler arasında bir tampon devlet vazifesi gören 

Adana ve civarında kurulmuş olan Dulkadiroğulları Beyliğinin Osmanlı Devletine katılması 
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İran’da ise Türk-Azeri kökenli Safevi sülalesinin güçlenmesidir. Böylelikle yüzyıl sonunda 

Osmanlı devletinin yanı sıra bölgede iki güçlü İslam devleti daha bulunmaktaydı: 

Memlüklüler ve Safeviler, gelecek yüzyıl bu üç devlet arasında bölgesel hâkimiyet 

mücadelesi ile geçecektir. Kısacası İslam dünyası üç büyük Devlet tarafından paylaşılmıştı. 

Bu üç devletin yönetici kadrosu da Türk kökenliydi. 

 

16. yüzyılda Doğu’da özelliklede Araplarda Türk algılamasının oluşumunda iki 

toplum arasında yaşanan savaşlarında önemli bir etkisi olmuştur. Örneğin: Yavuz Sultan 

Selim (1470–1520) döneminde, 1516 Merc-i Dabık savaşında Arapların büyük bir kısmının 

Türklere yardım ettiği bilinmektedir.  

 

 16. ile 18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğunun Arap-İslam dünyasındaki 

hâkimiyeti son derece güçlüdür. Safevi Devletinin ezeli rakabeti ve İmparatorluğun Yemen 

gibi uzak bölgelerindeki bir takım isyanlar dışında Osmanlı hâkimiyetine o bölgede meydan 

okuyan bir güç yoktur. Ancak 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğunun gerilemesiyle 

beraber bu bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti sorgulanmaya başlanmıştır. Özellikle yüzyılın son 

çeyreğinde Arap yarımadasında başlayan Vahabi hareketi Arap-İslam kimliğini vurgulayan 

hareketlerin öncülerinden olması açısından önemlidir. Bölgesel özelliklere değer veren ve bu 

özellikleri İslam dini bünyesinde toplayan Türk-İslam geleneğine karşı Vahhabi hareketi 

İslamiyeti yedinci yüzyılda ortaya çıktığı şekliyle yaşamayı amaçlayan modernleşme karşıtı 

bir hareketti. İlk etapta dönemin Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa (1769–1848) 

tarafından bastırılsa da Vahhabi hareketi Arapların Türk algısını göstermesi açısından dikkat 

çekicidir. Buna göre Osmanlı Devleti ve Türkler gerçek İslam anlayışından sapmış “mürted” 

ler (dinden çıkmış) olarak nitelendirilmiştir. Benzeri nitelemelerin günümüzde de devam 

etmesi bu anlayışın ne kadar köklü olduğunu göstermektedir.  
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1799 yılında Napolyon (1769–1821) komutasındaki Fransız Ordusunun Mısır’a 

yaptığı harekât ile Osmanlı imparatorluğunun Kuzey Afrika’daki hâkimiyeti sarsılmaya 

başlamıştır. Özellikle 1820’lerde Basra Körfez’indeki Bahreyn ve Katar gibi bazı küçük 

şeyhliklerin İngiltere ile Osmanlı İmparatorluğu aleyhine anlaşmalar yapması siyaseten 

Osmanlı devletinin bir tür kolonici devlet olarak algılandığının bir kanıtıdır. 1830 yılında 

Fransa’nın Cezayir’i işgal etmesiyle başlayan süreç, 1878’de Kıbrıs’ın, 1881’de de Mısır’ın 

elden çıkmasına neden olmuştur.  Kısacası 19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlının 

sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda gücünün zayıflamaya başlamasıyla birlikte 

Musul, Halep ve Şam gibi Arapların yoğun olduğu bölgelerde Arap şeyhlerinin ayaklanmaları 

ileri boyutlara varmıştır. Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte İngilizlerin ve Fransızların çeşitli 

bahanelerle ödünler verilerek Osmanlıya karşı hareket etmeleri sağlanan Arapların Osmanlı 

karşıtı tutumu bu dönemden itibaren güçlenmeye başlamıştır. 

 

20. yüzyılın başlarında ise ünlü İngiliz casusu Albay Thomas Edward Lawrence’ın79 

(1888 – 1935) anılarında Arapların beslediği Türk düşmanlığına şöyle değinilir: 

 

“Osmanlı’nın çöküşü için Arap yarımadasında Padişah ve Halifeye karşı ayaklanmaya 

ihtiyaç vardı. Bunu teminde hiç zorluk çekmedim. Hicaz Şerifi Hüseyin, oğulları Faysal ve 

Abdullah, kendileri ve ümmetleri için ihaneti mukaddes vazife sayarak adeta bana yol 

gösterdiler. Her Arabın atasından miras olarak aldığı Türk düşmanlığı patlamak için ateş 

bekleyen bomba gibiydi.”80  

 

                                                 
79 Nitekim Araplarda Türk imgesinin negatif şekil almasında Lawrens’ın faaliyetlerinin önemli bir etkisinin 
olduğu bilinmektedir. 
80 http://www.yhdhaber.com/yazi.php?yad=30 
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Son dönemlere baktığımızda ise, Türkiye’nin 1949 yılında İsrail'i tanıyan ilk 

Müslüman ülke olması nedeniyle Doğu’da özellikle Araplar arasında hem kıskançlık, hem de 

hayranlık uyandırdığı görülmektedir. Yine aynı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Atatürk’e hayranlık duyan birçok Arap devlet adamı bulunmaktadır. Mısır'da Nasır, Tunus'ta 

Burgiba, Irak'ta Abdülkerim Kasım, Suriye'de Şükrü Kuvetli ve daha birçok lider.   

 

Batı’da olduğu gibi Doğu’da da Türklere ve Türkiye’ye karşı önyargı ve negatif bir 

tutumun ön planda olduğunu söylemek mümkündür. Doğulu yazarların büyük bir kısmı 

Osmanlı döneminde ülkelerinin Osmanlı boyunduruğu altında olması nedeniyle bugünkü geri 

kalmışlıklarının faturasını Türkiye’ye çıkarmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin Müslüman 

olması ve dini bağlılıktan çok siyasi yapılanma nedeniyle Doğu’da Türk imgesi negatif olarak 

yansıtılmıştır. Örneğin Irak’lı yazarlar Türkiye’nin Kürtlere yönelik politikalarından dolayı 

eleştirirken, İranlı bir yazar Türkiye’yi Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinden 

dolayı ‘öteki’leştirebilmektedir. Bunun yanı sıra Arap bir yazar ülkesinin bugünkü 

durumunun sorumluluğunu Osmanlıya ve bugünkü Türk vatandaşlarına yükleyebilmektedir. 

Sonuç olarak Doğu toplumlarında da Türk imgesinin şekillenmesi dönemin siyasi, sosyal ve 

ekonomik durumuna göre değişmiştir. 

 

Doğu’daki genel Türk algılamasına kısa girişten sonra Ermenistan ve İran’daki Türk 

imgesi üzerine durulacaktır.  Bu bölümde de dönem ve konu sınırlamasına gidilmeden daha 

çok tarihi ve edebi eserlerde geçen Türk imgesi incelenecektir. 
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Tarihi Perspektif İçerisinde Türk-Ermeni İlişkilerinin Edebiyata Yansıması 
 

 
Fransız yazar Rene Grousset’e (1885–1952) göre, Türk-Ermeni ilişkileri ilk defa 

1045–104681 yılları arasında başlamıştır. Grousset’in, Selçuklu Türklerinin Ermenistan’a ilk 

akını olarak değerlendirdiği bu dönemde Türkler ve Ermenilerin 11. yüzyılda karşılaştıkları 

anlaşılmaktadır. Grousset bu karşılaşmayı şöyle ifade etmektedir:  

 

“Urfalı Mateos, Selçuklu Türklerinin Ermenistan’a ilk akınının Ermeni takviminin 

494. yılında (1045–1046) tarihinde yapıldığını belirtmektedir. Yukarı Mezopotamya’da 

faaliyet gösteren Selçuklu reisi Kutalmış, Oğuz Türklerinden oluşan birlikleriyle, Sincar 

yakınında Musul emirleri olan Ukayli Arapları tarafından püskürtülünce, Argana 82 yöresinde 

kendine bir yol açtı.”83

 

Grousset’in bu konuyla ilgili olarak verdiği bilgide bazı çelişkiler bulunmaktadır. 

Grousset eserinin bir bölümünde Stephanos’un Türkler tarafından öldürüldüğüne değinmiştir: 

“Urfalı Mateos’a göre, Türk reisleri Stephanos’u Khoy’a götürüp işkenceyle öldürdüler, 

derisini yüzdüler ve içini samanla doldurup surun üstüne astılar.”84  Kitabın bir başka 

bölümünde ise Kedranos ve Zonaras’ın Stephanos’un Türkler tarafından öldürülmediğini ve 

Tauris’te köle olarak satıldığı anlatmaktadır.85

  

Rene Grousset gibi diğer yabancı kaynaklar da Türkler ve Ermenilerin ilk 

karşılaşmalarının 11. yy ile 14. yy arasında olduğunu iddia etmektedirler. Bunlardan biriside 

The Kingdom of Armenia adlı eserin yazarı Mark Chahin’dir. Araştırmacı, Ermenistan’a ilk 

                                                 
81 Rene Grousset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, Aras Yayınları, İstanbul, 2005, s.571. 
82 Ergani-Y.D. 
83 Rene Grousset, A.g.e., s.571. 
84 A.g.e., s.571. 
85 A.g.e., s.571. 
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kez 1020 yıllarında Türkmenlerin, ikinci olarak da Selçuklu Türklerinin 1040 yıllarında İran 

üzerinden geldiklerini söyler.”86

 

Mark Chahin’in verdiği döneme yakın bir başka tarihi ise Vahan Kurkjian 

vermektedir. Kurkjiyan’a göre “Tuğrul Bey 1048–1054 yılları arasında Bizans 

İmparatorluğunun Doğu kapısı olan Ermenistan’a çeşitli saldırılarda bulunmuştur. Kuzeni 

Kutalmış ve yeğeni Hasan bu savaşlarda yenilmişlerdir. Fakat kardeşi İbrahim, Vaspurakan 

(Van) şehrini ele geçirip yağmalamış ve daha sonra kuzeye ilerleyerek 800 kiliseli ve 

olağanüstü bir zenginliğe sahip Ardzen (Erzurum) şehrini ele geçirmiştir. Ermeni kralı Gagik-

Apas yenilmiş ve Tuğrul Bey kuzey batıya ilerleyerek Malazgirt şehrini kuşatma altına 

almıştır.  Böylece Tuğrul beyin kardeşi İbrahim Kars şehrini ele geçirmiştir. Tuğrul Bey Sivas 

şehrini ise 1059 yılında ele geçirmiştir. Tuğrul Beyin yeğeni Alparslan da Ani şehrini 1064 

yılında ele geçirmiştir.”87   

 

Vahan Kurkjiyan’ın yukarıda yapmış olduğu açıklamalarda da bazı tutarsızlıklar 

bulunmaktadır. Tuğrul beyin kardeşi İbrahim’in ilk olarak Erzurum’u almış olması coğrafi 

olarak olanaksızdır. Erzurum’u alabilmesi için öncelikle Kars ya da Van’ı almış olması 

gerekmektedir. Fakat Kurkjiyan İbrahim’in öncelikle Erzurum’u aldığını ifade etmiştir.   

  

Görüldüğü gibi Müslüman Türklerle Ermenilerin ilk karşılaşmalarıyla ilgili olarak 

kesin bir bilgi olmamakla beraber mevcut kaynaklarda yaklaşık olarak bu karşılaşmanın 11. 

yüzyılda gerçekleştiğini söylemek mümkündür.  

 

                                                 
86 Mark Chahin, The Kingdom of Armenia, Curzon Press, England, 2002 
87 Vahan Kurkjiyan, A History of Armenia, Armenian General Benevolent Union of America, 1958 
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Yakın tarihlere bakıldığında ise 15. yüzyılda Türk-Ermeni İlişkileri konusunda Esat 

Uras’ın (1882-1957) Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi adlı kitabında önemli bilgilerin 

olduğu görülmektedir. Uras bu eserinde Fatih Sultan Mehmed (1432-1481) döneminden, yani 

1461 yılından bahsetmektedir. “Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra, sırf kendi 

teşebbüsü ile, Ermenilerin Bursa’daki Ruhani Reisleri Hovakim’i İstanbul’a getirerek, Rum 

Patrikliğinin yanında, bir de Ermeni Patrikliği kurdu ve Ermenileri de bu Patriklik ile idare 

etti.”88

 

Esat Uras 15. yüzyıldan itibaren Ermenilerin İstanbul’a yerleşmeye başladıklarını 

söylemektedir.89 gibi semtlere yerleştiklerini ifade etmektedir. 16. yüzyılda ise Yavuz Sultan 

Selim’in Çaldıran Savaşı sırasında İran’da yaşayan birçok Ermeni90 yazar, şair ve sanatçıyı 

İstanbul’a getirdiği bilinmektedir. Bu dönemlerde Türkiye’de yaşayan Ermenilerin ticaret ve 

sanatla uğraştıkları ve askerlikten muaf oldukları için nüfuslarının sürekli artmakta ve 

toplumsal bir ilerleme gerçekleştirdikleri görülmektedir.  

 

“19. yüzyılda Ermeniler, Türkiye’de ticaret ve sanat alanında rahat bir yaşam 

sürdürürken bir yandan da devlet işlerinde görev almaya başlamışlardır. Üçüncü Selim 

zamanında Dadyan’lar, İkinci Mahmud döneminde ise Düz oğulları, Balyan aileleri”91 gibi 

Ermeni vatandaşları önemli görevlerde bulunmuşlardır. 

  

Türk-Ermeni ilişkilerinin kısaca tarihsel gelişimine bu şekilde değindikten sonra 

Ermenistan’da Türk imgesinin oluşumunda önemli etkileri olan yazınsal eserlere 

                                                 
88 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul, 1987, s.149. 
89 A.g.e, s.149. 
90 Detaylı Bilgi için bkz. Esat Uras, a.g.e., İran Ermenileri; “İran’da Taşnak gruplarının da etkisiyle çeşitli 
örgütler, dini ve siyasi kuruluşlar, özellikle Ermeni tarihi üzerinde çalışmaları ile dikkati çekmekte ve katliam 
konusu hakkında ayrıntılı bilgiler hazırlayarak dünya kamuoyuna İran araştırmacıları ve bilim adamları aracılığı 
ile duyurmaktadırlar…” 
91 A.g.e.,  s.150. 
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değinilecektir. Bu nedenle daha çok Batı Ermeni edebiyatındaki yazarlar ve onların eserinden 

yararlanılacaktır. Bilindiği gibi Ermeni edebiyatı “Doğu Ermeni edebiyatı” ve “Batı Ermeni 

edebiyatı” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birsen Karaca’ya göre, böyle bir ayrımın 

yapılmasında siyasi ve coğrafi faktörlerin önemli bir etkisi bulunmaktadır.92  

 

Bu çalışmada “Yalnızlar” adlı eserini inceleyeceğimiz Zaven Biberyan da Batı Ermeni 

edebiyatının önemli temsilcileri arasında yer almaktadır. Bugün Çağdaş Batı Ermeni 

Edebiyatının temsilcileri arasında Ara Güler (1928- ), Mıgırdiç Margosyan (1938- ), Kevork 

Pamukciyan (1923-1996), Yervant Gobelyan (1923-), Kirkor Ceyhan (1926-1999), William 

Saroyan (1908-1981), Antan Özer (1927-1994), Hagop Mıntzuri (1886-1978) ve Hamesdağ 

(1895-1966) önemli bir yer tutmaktadır.93  Çağdaş Batı Ermeni edebiyatının temsilcilerinin 

büyük bir kısmını İstanbul’da yaşayan Ermeniler diğer kısmını ise dünyadaki diğer Ermeni 

yazar ve şairleri oluşturmaktadır.  

 

Yukarıda isimlerini saydığımız Çağdaş Batı Ermeni Edebiyatının önde gelen yazarları 

eserlerinde Türk imgesini sık işlemişlerdir. Bunun yanı sıra Doğu Ermeni Edebiyatında da 

birçok yazar Türklerden bahsetmektedir. Örneğin: Mıgırdiç Armen’in (1906-1972) “Hegnar 

Çeşmesi” adlı eserinde yaratılan Türk imgesi oldukça düşündürücüdür. Çünkü yazar “Hegnar 

Çeşmesin”de sadece Türk toplumu değil Ermeni toplumunu da eleştirmektedir. Yine Türkiye 

Ermenilerinden Mıgırdiç Margosyan’ın “Söyle Margos Nerelisen?” adlı eserinde de Türkler 

konu edilmiştir. Margosyan bu eserinde özellikle I. Dünya Savaşının kendisi ve ailesi 

üzerindeki etiklerine değinmiştir.  

 

                                                 
92Birsen Karaca, Ermeni Edebiyatı Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s.1. 
93 A.g.e., s.21. 
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Türk-Ermeni ilişkilerinin oluşmasında ve şekillenmesinde yazın eserlerinin önemli bir 

etkisi vardır. Örneğin şiir, epizot, roman, anı, mektup, günlük, hikaye, efsane vb. yazın 

türlerinde yaratılan imgeler kuşaktan kuşağa aktarılır ve günümüze kadar gelirler. Bu yazın 

türlerinin kuşaklar üzerinde olumlu olduğu kadar, olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Örneğin 

yıllar önce yazılmış bir eser aracılığı ile Türk-Ermeni toplumlarının farklı dini ve etnik yapıya 

sahip olmalarına rağmen nasıl bir arada yaşadığını, her iki toplumun birbirinden nasıl 

etkilendiğini ve benzeri gelişmeleri öğrenmek mümkündür.  

  

Çağdaş Ermeni edebiyatının önemli bir başka yazarı olan Kirkor Ceyhan da 

“Seferberlik Türküleriyle Büyüdüm” adlı eserinde Türk imgesini işlemiştir. Yine bu yazarda 

eserinde diğer çağdaşları gibi 1915 olayları ve tehcirin ailesi üzerinde yarattığı etkileri 

anlatmaktadır. Eserlerinde Türk imgesini ele alan yazarlardan biri de William Saroyan’dır. 

Çağdaş Ermeni Edebiyatında önemli bir yere sahip olan Saroyan, Bitlis'ten Amerika'ya göç 

etmiş Ermeni bir ailenin, orada doğan ilk ferdidir.94  

 

William Saroyan Ödlekler Cesurdur adlı kitabında kendilerini yaşadıkları yere ait 

hissetmeyen insanların sorunlarını ele almaktadır. Kendi toplumunu deli olarak diğer 

toplumlardan ayıran yazar, ait olduğu Ermeni toplumunu bu yönüyle diğer toplumlardan 

farklı ve üstün göstermeye çalışmaktadır:  

 

“Başkalarını gözlemlediğim zaman, yani başka ailelerin çocuklarını, kendi 

çocuklarımı ve Armenak Saroyan'la Takuhi Saroyan'ın dört çocuğundan biri olan kendimi 

düşünürüm. Başkalarının çocuklarının ne kadar aklı başında, terbiyeli, becerikli, saygılı ve ne 

yapacaklarının kestirilebilir olduğunu, buna karşın benim halkımın çocuklarının, insanları 

                                                 
94 William Saroyan 1939 yılında The Time of Your Life oyunuyla Pulitzer Ödülü'nü kazanmış fakat ödülü kişisel 
gerekçelerle reddetmiştir. 
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hayretten hayrete düşürdüğünü görür, şaşar kalırım. Öteki çocuklar kim oldukları, bu 

dünyadaki yerleri ve yapıp ettikleri konusunda fevkalade rahattır. Oysa biz Ermeniler için bu 

ta en başından beri müthiş bir mücadeledir.”95

  

Ermeni edebiyatında ve Ermeni toplumunun belleğinde Türk imgesinin 

oluşturulmasında tarihi ve psikolojik etmenlerin etkisinin olduğu da bilinmektedir. Ermeni 

toplumu yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğunun bünyesinde azınlık olarak yaşamıştır. 

Bugün Ermeni çevreler tarafından ileri sürülen görüşe göre, bu durum Ermenilerin çoğunluğu 

psikolojik bir baskı grubu ya da potansiyel düşman olarak görmelerine neden olmuştur. Oysa 

ileri sürüldüğü gibi bunun tek nedeni sadece Osmanlı imparatorluğu bünyesinde azınlık olarak 

yaşamış olmaları değildir. Çünkü Ermeniler tarih boyunca bulundukları coğrafi bölge 

itibariyle Bizans, Roma, Pers, Arap, Selçuklular gibi büyük imparatorlukların sınır 

bölgelerinde yaşamışlar ve çoğu zaman bu devletlerin çekişmelerinin arasında kalmışlardır.  

 

Çağdaş Batı Ermeni edebiyatında yaratılan negatif Türk imgesinin birçok nedeni 

bulunmaktadır. Özellikle diasporadaki Ermeni yazarların eserlerindeki nefrete varan bu 

negatif tutumun asıl nedeni dağınık halde bulunan Ermeni toplumunu tek bir amaç 

doğrultusunda tek çatı altında toplayabilme isteğidir. Bunun için de Erol Göka’nın ifade ettiği 

gibi, ortak bir düşman yaratılması gerekmektedir. Erol Göka diasporanın bu tutumunu şöyle 

ifade etmektedir: 

 

“Diaspora Ermenileri için, yaşadıkları zengin Batı ülkesinin kimliğine sarılmak 

dışında, bir ulusal kimlik şansı yoktur, ama grup (cemaat) kimlikleri açısından Türk 

düşmanlığı ve intikam duyguları kurucu bir işleve sahip olabilir. Grup kimliğine sahip 

                                                 
95William Saroyan, Ödlekler Cesurdur, Aras Yayınları, İstanbul, 2001, s.57. 
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olmanın ve mağduriyet psikolojisinin avantajlarını Türk düşmanlığı sayesinde 

yaşayabilirler.”96

 

Ermeni Kültüründeki Türk imgesinin oluşumunda kilisenin de önemli bir faktör 

olduğu bilinmektedir. Ermeni kilisesinin Ermeni cemaati üzerindeki etkisini Ermeni yazar 

Zaven Biberyan “Babam Aşkale’ye Gitmedi” adlı kitabında romanın ikinci plandaki 

karakterlerinden olan Aznif Hanım’ın ifadeleriyle şöyle betimler: “Bizim toplum, formasyon 

sahibi politikacılardan hoşlanmamıştır. Onun içinde bizim milletin işleri hep bakkal hesabıyla 

yürümüştür... Bir zamanlar, bir kiliseden yola çıkar, milletin omuzlarına basarak yükselir, 

saray adamı olur, zengin olurlardı. Şimdi, yine bir kiliseden yola çıkıp toplumun omuzlarına 

basarak parti adamı olup para diziyorlar.”97

 

Sonuç olarak bugün Ermenistan’da yaratılan Türk imgesinin oluşumunda I. Dünya 

savaşının, Ermeni Tehcirinin, Ermeni Kilisesinin, Ermenistan Cumhuriyetinde ilkokuldan 

başlamak üzere çocuklara okutulan tarih kitaplarının, terörist grupların, siyasilerin önemli 

etkisi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra geçmişten günümüze kadar gelen Ermeni 

edebiyatının oluşumunda doğal olarak siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerin de önemli bir 

katkısının olduğunu unutmamak gerekmektedir.  

 

Her toplumun edebiyatında belli başlı bazı konular etkisini uzun yıllar sürdürmüştür, 

işte bu devamlılık Ermeni edebiyatında da genel olarak ‘1915’ olayları olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bugün sadece Türkiye’de değil yurtdışında da Ermeni edebiyatıyla ilgili yazılan 

eserlerde 1915 olaylarının konu edildiği görülmektedir. Özellikle yurtdışında yaşayan 

Ermenilerin edebi eserlerinde Türk nefretinin ileri boyutlarda olduğu ve “ötekileştirildiği” 
                                                 
96 Erol Göka, “Ermeni Sorunu’nun (Gözden Kaçan) Psikolojik Boyutu”, Ermeni Araştırmaları, Sayı.1,Mart-
Nisan-Mayıs, 2001, ss.128. 
97 Zaven Biberyan, Babam Aşkale’ye Gitmedi, Aras Yayınları, Çev. Sirvant Malhasyan, İstanbul, 1998. 
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görülmektedir. Türklerin edebiyat yoluyla böylesine “ötekileştirilmesi”, toplumlar arası 

iletişim görevi üstlenen edebiyatın doğasına uymamaktadır.    
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Tarihi Perspektif İçerisinde Türk-İran İlişkilerinin Edebiyata Yansıması 
 

İran İslam Cumhuriyeti günümüzde Ortadoğu’da stratejik olarak büyük öneme sahip 

bir Batı Asya ülkesidir. İran’ın Kuzeyinde Azerbaycan, Ermenistan ve Türkmenistan, 

güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi bulunmaktadır. İran’ın doğusunda Afganistan ve 

Pakistan, batısında ise Irak ve Türkiye yer almaktadır. İran’ın kuzeyden de Hazar Denizi’ne 

kıyısı vardır.  

 

Yapılan araştırmalar Türk-İran ilişkilerinin çok eskilere dayandığını ortaya 

koymaktadır. Horasan’dan Orhun Nehrine kadar uzanan ve o dönemde adına “Turan” denen 

Türk ülkesi ile İran ülkesi komşu oldukları için Türkler ile İranlılar da komşu milletler olarak 

çeşitli ilişkilerde bulunmuşlardır. Bazı araştırmacılar İranlılar ve Turanlılar arasındaki ilk 

ilişkilerin “İran-Turan” harpleri ile başladığını ifade etmektedirler. Kaynaklara göre ilk Türk-

İran münasebetlerinin Hunlar zamanında olduğunu görülmektedir. 98    

 

M.Ö. IV. yüzyılda ilk Türk devleti olarak kurulan Büyük Hun İmparatorluğunun 

Kuzey ve Güney Hun Devleti olarak ikiye bölünmesi ve daha sonra bunların da yıkılmasından 

sonra burada yaşayan halkın önemli bir kısmı Orta ve Ön Asya’ya yönelmiştir. 

 

Türkler ve İranlılar, uzun yüzyıllar boyunca yan yana yaşamış komşulardır. Bu 

komşuluk nedeniyle de çok eskilere dayanan ortak bir tarihi birikime sahiptirler. Bu coğrafi 

komşuluk ve tarihi bağlılık, tabii olarak bu iki ülkeden her birinin bir diğerinin sosyal 

hayatının olgunlaşması, yükselmesi kültür, sanat, din, dil, vb... değişik alanlarda etkili ve 

                                                 
98 Serkant Özşeker,”Türk-İran Münasebetlerine Giriş”, 
http://www.oevsitesi.com/default.asp?islem=dok_indir&odevno=134972
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yapıcı etkiler bırakmasına sebep olmuş ve her birinin kaderi ciddi anlamda bir diğerinin karşı 

karşıya olduğu olay ve akımlarının etkisinde kalmıştır.99

 

İran Dış İşleri Bakanlığının yayınlamış olduğu Teâmul-i Din ve Devlet der Turkiye 

“Türkiye’de Din ve Devlet Etkileşimi” adlı kitapta Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu 

döneminden Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ve günümüze kadar İslamiyet’in etkisinde 

kaldığı ifade edilmektedir. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti’nin İran ve Bizans İmparatorluğunun 

etkisinde kalmış bir ülke olduğu şöyle ifade edilir: “İslamiyet, Osmanlı İmparatorluğunun 

bekasını sürdürmesinde yaşamsal rol oynamıştır. Genel itibari ile şunu söylemek mümkündür 

ki Osmanlı İmparatorluğu, İslam kültürü, İran ve Bizans medeniyetinin bir karışımıdır. 

Osmanlı altı asrı aşkın bir süre İslam dünyasının büyük bir parçasını kendi egemenliği altında 

bulundurmuştur. Anadolu bu imparatorluğun merkezi sayılmaktaydı. Bu dönemin kültürel 

mirası o kadar zengindir ki İslam sorunu gündeme geldiğinde gözler Osmanlı tarihine 

yöneltilmektedir.”100

 

Kaynaklara göre, İran’daki Türk varlığı oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Fars 

Edebiyatında Türk imgesini analiz etmek için bu bölümde bazı sınırlandırmalara gitmek 

gerekmektedir. Bilindiği gibi İran edebiyatının çok geniş olması ve bu konularda birçok eser 

yazılmış olması nedeniyle konunun tarihsel perspektifi ve belli başlı birkaç eserden yola 

çıkarak İran edebiyatında Türk imgesini şekillendirmek mümkün değildir. Bu nedenle bu 

bölümde İran edebiyatında farklı görüşlere sahip yazarların eserlerine kısaca değinilmekle 

yetinilecektir.  

 

                                                 
99 Abolhasan Khalaj Monfared, , “Eskimeyen Dostlar”, Çev: Hasan Almaz, Name-i Aşina, İran İslam 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Sonbahar, 2001, s.1.  
100 Defter-i Mutalat-i Siyasi ve Beynelmuleli (Bu İran’da dışişlerinde bir birimin adıdır) Teâmul-i Din ve Dovlet 
der Turkiye, Merkez-i Çâp ve İntişârât-i Vezâret-i Umûr-i Hâricî, Tehran, 2001,  s.16–17 
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İran edebiyatında diğer edebiyatlardan farklı olarak iki ülkenin gerek coğrafi, gerekse 

kültürel bağlarından dolayı birçok düşünür, yazar ve şair eserlerinde Türklerden bahsetmiş ve 

bu konuda çeşitli ürünler ortaya koymuştur. Bu çalışmada bunların arasından yalnızca Türk ve 

Fars edebiyatına önemli katkıları olan yazar, şair ve düşünürlere kısaca yer verilecektir.  

 

Türklerin İran'a ilk defa ne zaman geldikleri hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla 

birlikte, Türklerin İran yaylası üzerinden Mezopotamya'ya çok eski tarihlerde inmiş olmaları 

muhtemeldir. Doğunun en büyük edebiyatı olarak bilinen Fars Edebiyatı bir dönem Batı’nın 

ve Alman edebiyatının ustalarından olan Goethe'nin (1749-1832) de hayran kaldığı bir 

edebiyattır. Bunun yanı sıra tarihte İran yönetiminde pek çok Türk hanedanlarının bulunmuş 

olması uzun dönemler Türk ve Fars Edebiyatlarının birbirinden etkilenmelerine neden 

olmuştur.101   

 

İlk defa MÖ. VI'ncı yüzyılda Sümerlerle başlayan göçle Kafkasya'dan gelip, İran'a 

yerleşen Saka Türklerinden sonra bölgeye Albar Türkleri yerleşmiştir. İlk yurtları Pamir olan 

ve menşe itibariyle Aryani olan İranlılar ise Karadeniz ve Hazar kıyılarından MÖ. 2.000 

yıllarında bölgeye göç etmişlerdir. Dolayısıyla İran'daki Türk varlığı Farslarda 4.000 yıl önce 

gerçekleşmiştir. MS 395 yılında Batı Hun İmparatorluğu'nun, yıkılması ile birlikte Volga 

boylarından İran'a inerek Horasan bölgesine yerleşen Türkler ve Ak Hun Devletini kurmuştur. 

Daha sonra Göktürk devleti İran'da Kandahar bölgesine kadar olan yerleri Türkleştirmiştir. 

Göktürk devletinin yıkılmasından sonra İran'a Oğuz göçü başlamış, Gazneliler, Büyük 

Selçuklu İmparatorluğu, Horasan Selçuklu devleti, Türk Atabeylikleri, Harzemşahlılar, 

İlhanlılar, Ak Koyunlu ve Safavi devleti ile İran Türklerin hâkimiyetinde kalmıştır. Safavi 

devletinde Şah İsmail'den sonra İran Türk karakterinden uzaklaşmaya başlamış, Osmanlı 

                                                 
101 Gerhard Doerfer, İran’da Türkler, 23 Kasım 1987 günü Türk Dil Kurumunda yapılan konuşma metni. 
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İmparatorluğu Tebriz dâhil, Hazar denizine kadar olan bölgeyi ele geçirmiş, bundan sonra 

İran'a hâkim olan Avşar ve Kaçar hanedanları son Türk hanedanı olarak tarihte yerlerini 

almışlardır.102 Böylece Türkler İran’a yaklaşık olarak 900 yıl hâkim olmuşlardır.  Nitekim 

İran, Türkiye’den sonra Türklerin en fazla olduğu ikinci ülke konumundadır.103

 

İran’da Türklerden bahseden ilk eser ise Firdevsî’nin (934–1020) Şahnâme’sidir.  

Polonyalı Türkolog Tadeusz Kowalski’nin104, Firdevsî ile ilgili görüşleri şöyledir:  İranlı şair 

Firdevsî Türkleri doğrudan doğruya tanıdığı gibi anlatmıştır. Çünkü kendisi İran’ın Kuzey-

Doğu sınırındaki Horasan eyaletinde doğmuş ve bu bölge Orta Asya steplerinden Batıya 

doğru hareket eden Türklerin göç yolları üzerinde bulunmaktaydı. Şehname’de Türk ülkesi 

genel olarak “Turan” veya "Turan Zemin”, nadiren de “Şehr-i Turan” adını taşımaktadır. 

Firdevsî’ye göre, Türklerle (Turanlılar) İranlılar arasında başlayan bitmez tükenmez savaşlar 

sırasında Türkler, Ceyhun nehrini geçip İranlıları bu nehrin gerisine attılar. Sasaniler devrinde 

Behrâm-ı Gûr, Türklerle aralarında sınır olmak üzere kireçlenmiş bir taş (sınır taşı) dikmiş. 

Yazgird’in oğlu Piruz, Türklerle savaşa katıldığında bu taşı bulmuştur. Henüz çözülen bu 

abidede ne Türklerin ne de İranlıların bu sınırı geçmelerine izin verilmediği ifade 

edilmektedir.105

 

Tadeusz Kowalski ayrıca Firdevsî’nin sık sık İranlılarla Türkler arasındaki karakter 

zıtlığından bahsettiğini ve bu zıtlığın ifadesi olarak birinin karakterini su ile diğerininkini ise 

ateşle özdeşleştirdiğini söyler.  

 

“İki unsur; biri ateş, diğeri sudur. Kalbin derununda biri diğerine baş kaldırır.  

                                                 
102 http://www.ulkuocaklari.org.tr/uh/egitim/turkdunyasi23.htm 
103 Rafael Blaga, İran Halkları El kitabı, 1997, (Basım Yeri Yok) 
104 Tadeusz Kowalski, Çev. Harun Güngör, Şehname’de Türkler, 
http://elhamar.tripod.com/Konu/anasayfa/sehname.htm 
105 A.g.e. 
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Hâlbuki her ikisini bir yere koymak imkânsızdır  

Birbirine karışan iki şey; su ve ateş, biri diğerini yok eder. Dahası  

Menuçihr ve Afrasyab’ın yüksek idealleri yüzünden İran ateş, Turan suya benzedi.”106

 

11. yy. ilk yarısından itibaren "Yıva" boyundan kalabalık Türkmenler İran’da 

görülmeye başlanmıştır.  12. yy. da ise Solgurların yanı sıra Avşarlar Huzistan’da ortaya 

çıkarlar. 15 yy. dan sonra da bu topraklarda yoğun biçimde Türk savaşçıları; Gazneliler, 

Selçuklular, sayısız Türk boyları Orta Asya'dan Ortadoğu'ya ve İran'a akın akın gelirler. İran'a 

gelen Türkler ise Güney Azerbaycan’a yerleşirler. Dil olarak Batı Oğuzca'yı kullanmışlar, 

Arap alfabesiyle yazmışlardır.  

 

15. yüzyılın sonlarından itibaren İran’da Türk-Azeri kökenli Safevi sülalesinin 

hâkimiyeti başlamıştı. Aslen dini bir tarikatın şeyhi olan Şeyh Cüneyd ve oğlu Şeyh Haydar 

bu hâkimiyeti güçlendirmiş ancak İran’da bir Safevi devletinin kurulması Şeyh Haydar’ın 

oğlu Şeyh İsmail devrinde gerçekleşmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun Doğusunda güçlü bir 

İslam devletinin kurulmuş olması imparatorluğun varlığı açısından önemli bir sorundu. 

Hâlihazırda Güneydeki bir başka güçlü İslam devleti olan Memluklular ile çatışan Osmanlı 

İmparatorluğu şimdi Doğudaki bu büyük tehditle de mücadele etmek zorundaydı.  

 

 Osmanlı imparatorluğu gibi Sünni İslam anlayışına sahip olan Memlukluların aksine 

Safeviler Şii doktrinine inanmaktaydılar. Bu da Osmanlı imparatorluğunun içerisinde yaşayan 

Şii kökenli göçmen Türkmen toplulukları için Safevi devletini bir çekim merkezi haline 

getirmişti. Zaten Osmanlı imparatorluğunun iskân politikalarından rahatsız olan bu 

topluluklar Şah İsmail tarafından gönderilen ‘dai’ler (propagandacılar)  tarafından kolaylıkla 

                                                 
106 A.g.e. 
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kandırılarak isyana teşvik ediliyorlardı. Bu isyanların en büyüğü 16. yüzyılın başında II. 

Bayezid (1481-1512) döneminde yaşanan Şahkulu107 isyanıdır. İsyan zorlukla bastırılmış ve 

devletin bu konuda ciddi önlemler alma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşte 1512 yılında babasını 

tahttan indirerek Osmanlı padişahı olan I. Selim’in (1470-1520) ilk seferini Safevi devleti 

üzerine yapması bu ihtiyacın sonucudur.  

 

 1514 yılında yapılan Çaldıran savaşı sonuncunda Osmanlı imparatorluğu galip gelmiş 

ve Safevi devleti bir süreliğine zayıf düşmüştür. Ancak sonraki yıllarda, özellikle Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde Osmanlı devletinin yüzünü Batıya dönmesi Safevi Devletini 

yeniden güçlendirmiştir. Özellikle Şah İsmail’in oğlu Şah Tahmasp döneminde Safevi devleti 

yeniden Osmanlı için bir tehdit olmuştur. Bunun bilincinde olan Kanuni Sultan Süleyman 

(1495–1566) Irakeyn108 seferi olarak tabir edilen ve birbiri ardına yapılan iki seferle 

İranlıların elinde bulunan iki önemli kenti, Tebriz ve Bağdat’ı, ele geçirmişlerdir. Bu durum 

1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın yüzünü tekrar Batıya döndürmesi ile değişmiş ve 

imzalanan Amasya Antlaşması ile iki ülke arasında ateşkes sağlanmıştır. Bu antlaşma 

Osmanlı devleti ile İran arasında yapılan ilk antlaşmadır.  

 

 Osmanlıların Kanuni döneminden sonra bir duraklama dönemine girmesi ile Safevi 

devleti yeniden güç kazanmıştır. Özellikle 17. yüzyılın başlarında Osmanlıların fethettiği 

                                                 
107Şahkulu İsyanı (1511): Örgütlü bir isyandır. Antalya, Burdur, Sivas, Isparta ve Kütahya gibi geniş bir alanı 
kapsamış, doğrudan Osmanlı iktidarını hedeflemiştir. Osmanlı'nın Sultan Korkut kumandasındaki bir ordusunun 
Şahkulu'na saldırmasıyla ayaklanma başlar. Şahkulu'nun çağrısıyla etrafında on bine yakın insan toplanır. 
Şahkulu çevresindekilere "devlet ve saltanat bizimdir" demekteydi. Ayaklanmacılar önce üzerlerine saldıran 
Sultan Korkut'u ardından da Antalya subaşısı Hasan beyin ordularına karşı başarı kazandılar. Osmanlı'nın yenilgi 
üzerine gönderdiği Karagöz Ahmet Paşa Komutasındaki orduyla çatışmaya başladılar. Başlangıçta Osmanlı 
ordusu üstünlük kurduysa da Şahkulu başarılı oldu. Son olarak Sıvas yakınlarında Sadrazam Ali Paşa ordusuyla 
çarpışan ayaklanmacılar Şahkulu'nun ölmesiyle dağılırlar.  
Bkz. http://www.kurtulus-online.com/www/kurtulus200004/138.html
108Irakeyn Seferi: 11 Haziran 1534’te İstanbul’dan hareket eden Kanunî Sultan Süleyman Han, 20 Temmuzda 
Konya’ya geldi. Konya’da Mevlâna Celâleddîn Rumî’nin türbesini ziyaret edip, Kayseri-Sivas-Erzincan yoluyla 
27 Eylülde Tebriz’e girdi.   
Bkz.  http://www.osmanli.org.tr/yazi.php?bolum=5&id=219
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toprakların büyük bir kısmını yeniden ele geçirmişlerdir. Bunun üzerine IV. Murat (1612–

1640) döneminde yapılan iki seferle Revan ve Bağdat yeniden Osmanlı hâkimiyetine girmiş 

1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması109 ile iki ülke arsındaki bugünkü sınırlar aşağı 

yukarı tesis edilmiştir. Ancak bu anlaşma iki ülke arasındaki savaşların sonu değildir. Bu 

savaşlar 18. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş ve her iki ülkenin de Batı ülkeleri karşısında 

zayıflamalarına neden olmuştur.  

 

Kısacası 17. ve 18. yüzyıllar Türk-İran ilişkilerinin en hararetli olduğu dönemlerdir. 

İran’da Safevi Hanedanlığı’nın hâkim olduğu bu dönemde yaşanan gelişmelerin etkileri 

Osmanlı’da saray içlerine kadar girmiş padişah ve halk üzerinde önemli etkileri olmuştur. 

1650–1800 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İran arasındaki gelişmeler yönetimi 

yücelttiği gibi padişahın tahttan inmesine bile neden olmuştur. Bu durumda İran 

münasebetlerinin Osmanlı üzerinde ne kadar etkili olduğunun bu bir göstergesidir.   

 

18. yüzyıldan itibaren Nadir Şah ( 1688–1747) yönetimi ile başlayan ve güçlenen İran, 

Zend, Kaçar ve Pehlevi dönemlerini sırasıyla yaşamıştır. Bu hanedanlar döneminde İran 

zaman zaman Rusya ile savaştı ve Kafkaslar bölgesini Rusya’ya bırakmak zorunda kaldı. 

Ruslardan sonra İngilizlerle karşı karşıya kalan, yirminci yüzyılın başlarında da Alman istilası 

tehlikesine maruz kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiliz-Alman çekişmesine sahne 
                                                 
109Kasr-ı Şirin (Kasrışirin) Antlaşması: Türkiye-İran sınırını belirleyen Osmanlı-Safevî Antlaşmasıdır. 
Osmanlı Sultanı IV. Murad Hanın 24 Aralık 1638’de Safevîler’den Bağdat’ı geri almasıyla, İran barış istedi. 
Osmanlı Devleti'ni Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Kemankeş Kara Mustafa Paşa, Safevîleri de Sarı Han 
başkanlığındaki İran heyeti temsil ediyordu. 14 Mayıs'ta başlayan müzakereler neticesinde, 17 Mayıs 1639’da 
antlaşmaya varıldı. Osmanlı Sultanı ve İran Şahı tarafından tasdik edilen Kasr-ı Şirin Antlaşmasına göre:  
1) Bağdat, Basra, Kerkük ve Doğu Anadolu, Osmanlı Devletinde kalacaktı.  
2) Revan, Safevî Devletinin olacaktı.  
3) Kotor, Mokur ve Kars taraflarındaki kaleler, iki tarafça da yıkılacaktı.  
4) Safevîler, İran’da, Eshâb-ı kirama, İslâm âlimlerine ve eserlerine sövülmesini yasaklayacaklardı.  
Kasr-ı Şirin Antlaşmasının maddeleri, hemen hemen bugünkü Türkiye ile İran devletlerinin hududunu tespit 
mahiyetinde olduğundan önemlidir. Kerkük, Basra, Bağdat ve Revan dışındaki Türkiye-İran hududu, bu 
antlaşmaya göre bugüne kadar aynen kalmıştır. Kasr-ı Şirin Antlaşması tasdik edildikten sonra, iki taraf da 
hediyeleşip, karşılıklı heyetler gelip gitmiştir. Bkz. http://www.turkcebilgi.com/Kasr-ı_Şirin_Antlaşması
 
 

 66

http://www.turkcebilgi.com/Kasr-%C4%B1_%C5%9Eirin_Antla%C5%9Fmas%C4%B1


olan İran, bir dönem Rus işgaline uğramıştır. Daha sonra göreve Fars hanedanı olan 

Pehleviler, İran’daki Türk hanedanının yönetimine son vermişlerdir.  

 

1925–1979 arası Pehleviler döneminde (Rıza Şah ve Oğlu) Türklere Zorla Farsça 

öğretmek istemişler ve Azeri dilini yasaklamışlardır. İran'daki Türk halkları Azeriler, 

Şahsevenler, Karapapaklar, Kayralar, Kaşkaylar, Türkmenler, Hamseler, Karapapalılar, 

Karadağlılar, Şatrunlular, Geymikler, Delikanlılar, Beybağlılar, Bocağcılat, Halaçlar, 

Karayılar, Timurtaşlar ve Avşarlardır. Bütün bu halkların sayısı İran nüfusunun %30'u 

kadarını oluşturmaktadır. Türk Halkları Tebriz, Urmiye, Dizaiyye ve Erbil'de dir. İran'daki 

Türk kadınları ev işleriyle uğraşır. Erkekleri ise işçi ve memurdur.110  

 

Pehlevi rejiminin 1979 yılında sona ermesinden sonra kurulan İslam Cumhuriyeti 

döneminde ise Türklere yönelik önceden belirlenmiş olan katı kurallar uygulanmaya devam 

edilmiştir. Bu yönetim, İran nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturan Türk halkına 

Farsça’yı zorunlu ders olarak öğretmişlerdir. İran'ın resmi kaynaklarına göre mevcut nüfusun 

% 20 si Azerî (Azerbaycan Türk'ü)'dür. Araştırmalar İran’daki Sünni Türkmenlerin ise İran 

nüfusunun %2’sini oluşturduğunu göstermektedir. Bugün Şiraz ve çevresindeki Kaşkay 

bölgesi ve İran’ın kuzeydoğusundaki bölgede Türkmen nüfusu yoğunluk göstermektedir.111   

 

19. yüzyılda İran Edebiyatı’nın önemli yazar ve şairleri İrec Mirza, Hekim La’li, 

Mirza Muhammed Takî Neyyir Tebrizi, Hac Rıza Sarraf, Mirza Ebul Hasan Racî, Mir 

Abdulhüseyin Hazin, İsmail Emirhizî ve Reyhanet’ul Edeb’in yazarı Mirza Muhammed Ali 

Müderris Hiyâbânî’dir.112 Bunların içinde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İran 

edebiyatında Türkçe ve Farsça yazan en önemli yazar ve şair ise Muhammed Hüseyin 
                                                 
110 http://www.turan.tc/turk/iran/ 
111 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html 
112 http://www.irib.ir/worldservice/turkishRADIO/shahriiar.htm 
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Şehriyar-ı Tebrizi’dir.113 Şehriyar başta İran olmak üzere Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk 

cumhuriyetlerinin tümünde tanınan bir şahsiyettir. Şehriyar’ın en önemli eserlerinden biri 

olarak değerlendirebileceğimiz Haydar Babaya Selam isimli manzumesidir. Şehriyar’ın 

Türkiye’de etkilendiği önemli şairlerden biri, fikir, inanç ve ahlak yönünden örnek aldığı 

Mehmet Akif Ersoy’dur. (1873 – 1936) Şehriyar ayrıca, Yahya Kemal (1884-1958) ve Tevfik 

Fikret (1867-1915) gibi şairlerden de etkilenerek eserlerinde bu şairlere övgülerde 

bulunmuştur. Şehriyar bu yönüyle Türk diline ve Türk insanına karşı olumlu bir yaklaşımının 

olduğu ve Fars edebiyatıyla Türk edebiyatı arasında kültürel bir bağ kurma isteğinin olduğu 

görülmektedir.  Şehriyar’ın bir diğer özelliği onun Fars şiirine getirdiği yeniliklerdir.  

Şehriyar, Fransız edebiyatı, Osmanlı Türkiye’si ve Kafkas şair ve yazarlarına aşina olması 

nedeniyle, eserlerinde sık sık bu konulara yer vermiştir, Şehriyar’ın şiirlerinde açıkça göze 

çarpan bu özellik şairin tarzının “Şehriyar Ekolü” olarak adlandırılmasına neden olmuştur. 

 

20. yüzyılda eserlerinde Türkiye’den bahseden önemli şairlerden biri Mehdi Ehavan’i 

Salis’tir. Salis, şairlik ve edebiyat araştırmacılığına ek olarak usta bir eleştirmen olduğunu da 

vurgulamak gerekir. O henüz bir şair olarak adını duyurmadığı dönemlerde özellikle genç 

şairlerin yayımladıkları şiir kitaplarının neredeyse tamamına dair yeni şiir tarihi açısından göz 

ardı edilmesi mümkün olmayan ciddi eleştiriler kaleme almıştır.114 Salis’in Türkiye ile ilgili 

duygularını dile getirdiği en önemli eseri Name-i be Rum adlı şiiridir. Şairin mesnevi tarzında 

yazmış olduğu bu eser kırk üç beyitten oluşmaktadır. Salis bu eserini arkadaşı Mahmud-i 

Takevi’nin nevruz bayramı dolayısıyla kendisine gönderdiği bir tebrik kartına cevap olarak 

yazdığını belirtmiştir. Birçok araştırmacıya göre bu eserin şiirsel yönünden çok temalarının 

incelenmesi daha önemlidir. Farsça orijinal adı Name-i be Rum olan şiirin günümüz Türkçe 

karşılığı Türkiye’ye Mektup’tur. Şair bu eserinde Rum sözcüğüyle Türkiye’yi kast etmektedir.  

                                                 
113 Hasan Almaz, “Şehriyar ve Türk Edebiyatı”, Nüsha, Sayı: 1, Ankara 2001, s. 80. 
114 Hicabi Kırlangıç, “İranlı Şairin Türkiye’si”, Nüsha, Sayı: 1, Ankara 2001, s. 31. 
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“Saygıdeğer Mir Mahmud-i Takevi 

Rey şehrindendi şimdi oldu Ankaralı 

Tahran şivesiyse de şivesi 

Şiraz şehrindendir kökeni 

Rum’a gitti, Mevlana’nın Rum’una 

Mevlana’nın ikinci yurduna 

Hazarlı, Marmara toprağına gitti 

Gitti de Ankara’ya yerleşti  

Gönlü gizlere ezgilere yuva, 

Rum, ey yaşlı Rum, selam sana 

Ne mutlu sana ey kutlu ülke 

Yüreği coşkulu, dudağında gülümseme 

Ne mutlu sana, yaşlı Kostantin 

Eski yadigârı çağların yılların 

Pencerelerini açıp denize karşı 

Denizin ona artı bir güzellik katışı 

Tetiktedir İstanbul boğazı 

İster ne açılmasını, ne dolmasını 

Neşeli, esenlik dolu rüzgâr 

Ne de çok Marmara’sında gemiler kayıklar 

Ne güzel, sevgili şehir İzmir 

Onu Kaşmer115 Kıskanır, hatta Keşmir 

Selçuklu aldı onu Bizans’tan 

                                                 
115 İran’ın Kuzeydoğusunda bir şehirdir. Kuzeyinde uzun kışların yaşandığı, Güneyinde ise ılıman bir iklimin 
hâkim olduğu ve güzel sularıyla meşhur bir şehir. 
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Kalbinde anılar var hem bundan hem ondan 

Bazen uzaktan bazen yakından  

Nasibini aldı Timur’un kamçısından 

Timur toprak oldu, o hala ayakta 

Hep böyle gururlu, hep ışık saçmakta 

Ne güzel kıvrılmış Ege sahiline 

Anıları dizilir gözlerinin önüne 

Ne mutlu o zarif, güzel şehre 

Frenk kentlerini kıskandıran Edirne 

Olmuş Eflatun’la Aristo’yla 

Eski komşu, dost, arkadaş 

Frenk’ten korku yaşamış 

Yaşlı Yunan’dan ders almış 

Yaşasın ruhani şehrin şehri 

Konya, dünyanın ikinci Medine’si 

...”116

 

Şair şiirine arkadaşının adını anarak başlamış ve onun Tahran’dan ayrılarak Ankara’ya 

yerleşmesini anlatmıştır. Şiirde Rum’un yani Türkiye’nin adeta haritası çizilir. Türkiye’nin 

Yunan ve Roma’dan Osmanlıya kadar olan dönemleri anlatılır. Sonuç olarak şiirin baştan 

sona Türkiye’yi öven bir eser olduğu söylenebilir. 

 

Öte yandan eserlerinde Türk veya Türkiye imgesini şair Sâlis’ten farklı işleyen yazar 

ve şairler de bulunmaktadır. Çünkü İranlıların bir kısmında kendilerini kültürel bakımdan 

                                                 
116 Hicabi Kırlangıç, A.g.e., s.31. 
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Türklerden üstün görme duygusu ön plandadır. Hatta bazı Farslarda Türklere karşı gizli bir 

düşmanlık duygusunun söz konusu olduğu bile söylemek mümkündür. Bu düşmanlık duygusu 

997'den 1925'e kadar, yani hemen hemen bin yıl boyunca İran'ın Türk egemenliği altında 

kalmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bin yıl boyunca İran'da saray ve ordu mensupları 

ve soylular sınıfı Türklerden oluşmuştur. İşte bu yüzden Pehlevî hanedanı döneminde, yani 

1925'ten sonra İran'da Türklüğün kültürel etkinlikleri hemen hemen tümüyle yasaklanmış, 

Türklerle ilgili her türlü konuda bilimsel araştırma yapmak çok güçleşmiştir.117

 

İran’da eserlerinde Türklerden negatif bir şekilde bahseden yazarlardan biri de Ahmed 

Kesrevî’dir.118 “1890 yılında Tebriz'de dünyaya gelen Kesrevî, 1906 Meşrutiyet harekatına 

tanık olmuştur. Özellikle Azerbaycan çağdaş tarihi üzerine önemli eserleri olan Kesrevî,  

İran’da yaşayan Azerilerin Ari ırkından olduğunu ispatlamaya çalışarak 1921 yılında Azeri-ya 

Zeban-i Bâstan-i Azerbaycan [Azeri veya Azerbaycan’ın Eski Dili] adlı eserini yayınlamıştır. 

Ahmed Kesrevi bu eserinde Azerbaycanlıların Türk olmadıklarını, Azeri adlı ayrı ulus 

oluşturduklarını ileri sürmüştür. Kesrevi'ye göre Azeri dili Türk dili ailesine mensup değildir. 

Azeri dili İran kökenli bir dildir. Azeriler, Selçuklular'ın İran'a gelmesi ile Türkleşmeye 

başlamışlardır…”119  

 

 Yine İranlı yazar Dr. Hamid Ahmedi’de Kavmiyyet ve Kavmgerâyî der İran [İran’da 

Etnik ve Etnikçilik] adlı eserinde “Osmanlı’nın Azerbaycan üzerinden İran’da Pan Türkizmi 

yaymaya çalıştığını fakat Azerbaycan’ın SSCB’ye katılması ile bu durum 

gerçekleştiremediğine değinmektedir. Ahmedi de diğer Fars milliyetçisi yazarlar gibi 

Türklerin geçmişten günümüze İran topraklarında gözü olduğuna değinmektedir. Türklerin 

tarihten bugüne kadar geçen süre boyunca İranı adeta hadım ettiğini ifade eden Ahmedi, 
                                                 
117 Gerhard Doerfer, İran’da Türkler, 23 Kasım 1987 günü Türk Dil Kurumunda yapılan konuşma metni. 
118 Ahmet Kesrevi Aslen Türktür. 
119 Ahmet Kesrevi, Azeri Ya Zeban-i Bostan-ı Azerbaycan, Neşriati Peyman, Tehran, 1945 
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Türkiye’nin Turan politikaları yürüttüğünü ve İran’ın bu politikanın önemli bir parçası 

olduğunu iddia etmektedir.”120

 

Çağdaş döneme geldiğimizde ise modern Fars milliyetçiliğinde Türklere karşı eserler 

yazan yazarlar arasında Afşar Türklerinden olan Mahmut Afşar’ı görmekteyiz. Mahmud 

Afşar İran’da yaşayan tüm etnik grupların İranlılaştırılmasının İran’ı geliştireceğine 

inanmaktadır.    Afşar ülkesindeki her türlü etnik farklılığı çatışma ve geri kalmışlığın sebebi 

olarak nitelendirir.  

 

“Mahmud Afşar'ın tarihsel anlayışı tehlikeler üzerine kurulmuş olan düşünce yapısının 

ürünüdür. Mahmud Afşar'a göre İran tarih boyu farklı ve çeşitli tehlikeler atlatmıştır ve şimdi 

çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Mahmud Afşar tehlikeleri şöyle sıralamaktadır. 

 

Kızıl tehlike: Komünizm tehlikesi birinci tehlikedir. 

 

Yeşil tehlike: Arap ve İslam tehlikesidir. 

 

Sarı tehlike: Türk ve Türkiye'nin tehlikesi121

 

Siyah tehlike: Cehalet ve mollalar tehlikesidir.”122

 

                                                 
120 Hamid Ahmedi, Kovmiyyet ve Kovmgerayi der İran, Neşriati Ney, Tehran, 1999 
121 Dr. Zebihullah-i Safa’nın “İran Edebiyatı Tarihi” adlı kitabında da Türklerden Sarı tehlike olarak 
bahsedilmektedir. “VII/XIII yüzyıl başlarında İran’ın sosyal yapısında ard arda yapmış oldukları istilalarla sarı 
ırka mensup (Türk) kabilelerinin121 saldırı ve yağmalamaları yıkım ve bozgunları Türk imgesini olumsuz 
etkilemiştir.” Dr. Zebihullah-i Safa, İran Edebiyatı Tarihi, Çev. Hasan Almaz, I.Cilt, Nüsha Yayınları, Ankara, 
2002, s.131. 
122 Arif Keskin, İran’da Fars Milliyetçiliğinin Üç Dalgası: “İranlılığa” Giden Yol, www.turksam.org
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Görüldüğü gibi Fars milliyetçiliğinin temelinde Türk düşmanlığı ön planda 

tutulmaktadır. Fars milliyetçilerinin Türklüğü ve İslam'ı en büyük tehlike olarak görmeleri 

tarihsel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Çünkü Modern Fars milliyetçilerine göre, İran'da 

uygarlığın temelini Ariler atmışlardır ama bu uygarlık doğal gelişme sürecinden Araplar ve 

Türkler tarafından durdurulmuştur. 

 

Batılı araştırmacılar da eserlerinde bu düşünceyi onaylıyorlar.  Bunlardan birisi olan 

bilim adamı Gerhard Doerfer (1920- ) “İran’da Türkler adlı eserinde Farsların Türklere karşı 

duydukları öfkeye işaret ediyor:  

“Pek çok Farsta Türklere karşı nefret duygusu bu güne değin süregelmiştir. Örneğin, 

Fahrüddin Şâdmân'ın Teshir-i Temeddün-i Firengi başlıklı kitabında bu nefret şu sözlerde 

dile gelir: 

 

‘Avrupalılar ne yalın ayak, aç ve göçebe Araplara, ne de düzenledikleri baskın ve 

katliamlardan sonra atlarından inip bir süre dinlenince bizim han desenlerimizin ve bahçe 

şenliklerimizin büyüsüne kapılan... daha sonra da Mevlâna Celâleddin-i Rumî'nin, Sadî'nin, 

Hâfız'ın şiirleriyle ehlîleşen içkici, kana susamış Türk ve Moğollara benzerler.’123

  

             Çağdaş İran Edebiyatının son dönemlerine bakıldığında özellikle roman ve kısa 

hikâye alanında Muhammed Ali Cemalzade'nin, roman alanında ise yazar Sadık Hidayet'in 

önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkündür. Sadık Hidayetin Kör Baykuş adlı eseri yazarı  

İran edebiyatında zirveye çıkarmıştır. Çağdaş İran edebiyatının usta kalemi olarak bilinen ve 

aynı zamanda geliştirdiği tarz ve üslupla Avrupa çapında tanınan Sadık Hidayet eserlerinde 

hem toplumsal sorunlara hem de siyasi ve politik konulara ağırlık vermektedir. Hidayet’in en 
                                                 
123 Prof. Dr. Gerhard Doerfer, İran’da Türkler 
http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/doerfer.pdf
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önemli eserleri; Bûf-i kûr ‘Kör Baykuş’ Sayeruşen ‘Alacakaranlık’, Seg-i Vilgerd ‘Aylak 

Köpek’, Se Katre Hun ‘Üç Damla Kan’, Zinde Be-Gur ‘Diri Gömülen’, Fevayidi Giyahhari 

‘Vejetaryenliğin Yararları’, Teraneha-yi Heyyam ‘Hayyam’ın Teraneleri’dir.   

  

Sonuç olarak klasik dönemden günümüze Çağdaş İran edebiyatında Türk imgesi 

çeşitli evreler geçirmiştir. Bu evrelerde olumlu olduğu gibi olumsuz Türk imgesine rastlamak 

da mümkündür. Örneğin: Gazneli devletinin Horasan’da yıkılışından ve İran asıllı sülalelerin 

Irak’ta, Fars’ta, Kirman, Gurgan ve Taberistan’da yıkılışlarından, Türk kabilelerinin İran’da 

peş peşe galibiyet ve zaferleri İran edebiyatında Türk imgesini büyük oranda olumlu 

etkilerken, yine bu dönemde yaşanan istila ve saldırılar bu imgeyi olumsuz bir şeklide 

şekillendirmiştir. 
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III. BÖLÜM 
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 ZAVEN BİBERYAN’IN HAYATI 

 

Batı Ermeni edebiyatının temsilcilerinden Zaven Biberyan (1921 İstanbul–1984 

İstanbul), Ermeni ilkokullarından sonra Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Ticari İlimler 

Akademisi’nde öğrenim görmüştür. 1941 yılında Yirmi Sınıf (Kura) asker toplanırken, 

Biberyan da askere alınmış ve Nafia hizmetine verilerek Akhisar’da nafia askeri olarak 

hizmet etmiştir. Sosyalist düşüncelerinden ve “Artık Yeter” başlıklı yazısından ötürü 5–6 ay 

hapis yatmıştır. Ardından Türkiye’yi terk etmiş ve 1949’da Beyrut’a yerleşmiştir.  1953 

yılında tekrar İstanbul’a gelmiştir. Bir süre Osmanlı Bankası’nda çalışan Biberyan, 1965 yılı 

genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden İstanbul milletvekili adayı olmuş, fakat seçimleri 

kazanamamıştır. 1968 yerel seçimlerinde aynı partiden İstanbul Belediye Meclisi üyeliğine 

seçilen Biberyan ayrıca başkan yardımcılığı da yapmıştır. 

 

Yapılan araştırma sonucunda, Biberyan ve eserleri ile ilgili Türkiye’de bilimsel bir 

çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Biberyan, Çağdaş Batı Ermeni Edebiyatının önemli 

temsilcilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Yazarın son günlerini ve ölümünü Ermeni 

yazar Ohannik Agopcan şu sözcüklerle ifade etmiştir:  

 

“Çok hassas ve sınırlı bir hayatın neticesinde ülser illetinden midesi ameliyatla alınan 

Biberyan,1984 de çevresinin ilgisizliği içinde vefat etmiş ve maalesef tekrarlanan bir gidişatla 

ölümünden sonra büyük takdir kazanmıştır. Kabri şişli mezarlığında diğer sanatçı, edip, 

müzisyen ve dilci merhumların mezarlarının bölümünde bulunmaktadır.”124

 

                                                 
124 http://www.hyetert.com/yazi3.asp?s=0&AltYazi=Makaleler+%5C%3E+Edebiyat&Id=151&DilId=1 
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Çeşitli yazıları Ermenice gazetelerde yayımlanan Biberyan’ın Ermenice eserlerinin 

yanı sıra Türkçeye çevrilmiş eserleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri “Yalnızlar” ve diğeri 

de “Babam Aşkale’ye Gitmedi” adlı romanlarıdır. Yazar Yalnızlar’da siyasî iktidarın el 

değiştirmesiyle toplumun da hızlı bir dönüşüm geçirmeye başladığı 1950’li yılların 

başlarında, başta insanlar, sonra da Türk, Ermeni, Yahudi, Rum toplulukları arasındaki 

iletişimsizliği ve sonuçta oluşan tahribatın getirdiği yalnızlaşmayı konu etmektedir. Babam 

Aşkale’ye Gitmedi’125 adlı romanında ise, özellikle İstanbul Ermenilerinin 1940 ve 1950’li 

yıllardaki hayatlarından bir kesit sunmaktadır. Yazar, bu eserinde natüralizme özgü olan 

gözlem, kötümserlik, insan, sanat toplum içindir, mekân ve tasvir gibi öncelikli öğelere yer 

vermiştir. Örneğin; eserde sürekli işlenen fakirlik teması okurun kafasında bir karamsarlık 

oluşmasına neden olmaktadır.  Eserde Varlık Vergi’si uygulamasından dolayı varını yoğunu 

kaybeden bir baba konu edilmektedir. Güç koşullar altında yaşayan aile bireyleri içinde 

bulundukları durumdan babalarını sorumlu tutmaktadırlar.  Ailenin babası vergisini ödediği 

için, akrabaları tarafından “enayi” muamelesi görür ve hiç kimseden yardım alamaz. Diğer 

yandan, Evin oğlu Baret 3,5 yıllık nafia-ihtiyat askerliği günlerinden sonra geri döndüğünde 

hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulamaz ve bu durum psikolojisini olumsuz etkiler. Giderek daha da 

içine kapanmış, çevresine ve ailesine yabancılaşmaya başlamıştır.  

 

Biberyan’ın Babam Aşkale’ye Gitmedi adlı romanının Ermenice orijinal adı  

Mrçünnerun Verçaluysı ‘Karıncaların Gün Batımı’dır. Fakat yazarın bu eseri Türkçeye 

çevirilirken orijinal adı değiştirilmiştir.126  Biberyan’ın eserine Agos gazetesinde tanıtım 

yazısı yazan Oşin Çilingir (1945- ) de, Biberyan’ın eserinin orijinal adının değişmesine anlam 

veremediğini ifade etmiştir. 

                                                 
125 Eserin orijinal dili Batı Ermenicedir. Sirvant Malhasyan tarafından Türkçeye çevrilmiştir. İlk Basımı 1998 
yılında Aras Yayıncılık tarafından yapılmıştır.  
126 Biberyan’ın kızı Tilda ve damadı Raffi Mangasar ile yaptığımız görüşmelerde Biberyan’ın onayı alınmadan, 
yayınevi tarafından birçok eserinin adının değiştirildiği söylenmiştir.  
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“...romanı büyük bir keyifle ve bir solukta okudum. İşin ilginç yanı, romanın özgün adının 

‘Karıncaların Günbatımı’ oluşudur. Övgüye değer bir titizlikle Türkçe’ye çevrilen ve özenle 

yayına hazırlanan roman için, özgün adı dururken neden yeni bir ad arayışına girilmiş 

olduğunu doğrusu anlayamadım.”127

 

Çilingir’e göre Biberyan’ın romanın orijinal adının Karıncaların Günbatımı olmasının 

asıl nedeni yazarın romandaki karakterlerinin tıpkı La Fontaine’nin “Karınca ve 

Ağustosböceği” adlı fablındaki gibi karıncaların dünyasına öykünen her türden yaşam biçimi 

ve felsefesine sahip olmalarıdır.    

 

Biberyan eserlerinde sadece Türk toplumunu değil aynı zamanda Ermeni 

toplumundaki eksikliği de dile getirmiştir. Bu eleştiriyi diğer Ermeni yazarlardan Mıgırdiç 

Armen  ve Mıgırdiç Margosyan’ın eserlerinde de görmek mümkündür.   

 
 
 
 
Yayınlanmış Eserleri 

 

1.’Lıgırdadzı’ (Sürtük128) 2000 

2. ‘Angudi Siraharner’ (Yoksul Sevgililer) 

3. ‘Mrçünnerun Verçaluysı’ (Karıncaların Gün Batışı129) 

4.‘Dzov’ (Deniz130) 1961 

Bu eserdeki hikâyeler131: 

                                                 
127Oşin Çilingir, ‘Karıncaların Günbatımı’, Agos 142 Sayı, 18 Aralık 1998. 
128 ‘Lıgırdadzı’ (Sürtük) adlı eseri Türkçe’ye çevrilirken ‘Yalnızlar’ olarak değiştirilmiştir. 
129 Bu roman Türkçe’ye “Babam Aşkale’ye gitmedi” olarak tercüme edilmiştir. 
130 Bu kitap yazarın çeşitli yerlerde yayınladığı kısa hikâyelerden oluşmaktadır. 
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“Anişkhanagan çe yeger” ( Anarşist Değilmiş) 1946  

‘Burunsuz Kadriyen’ (Burunsuz Kadriye132) 1952  

‘Kantzı’ (Hazine) 1952  

‘Jüliyetin hinknotzı’ (Juliyet’in Beşliği133) 1953  

‘Ziganan togh khelok gena’ (Zigana Uslu Dursun)  

‘Ganaç peghgerov cermag dunı’ (Yeşil Panjurlu Beyaz Ev) 1955  

‘Babayin dghan’ (Babasının Oğlu134) 1956 

‘Yerp Srderı gı lvatzvin’ ( Kalpler Yıkanınca135) 1956   

‘Anonk vor veratartzan’ (O dönenler136) 1956   

‘Vahric’ (Vahric) 1957 

“Dzov” (Deniz137) 1958  

“Karnanayin” (İlkbaharlık) 1961138  

Çevirileri: 

 

‘Badgerazart Intartzag Badmutyun Balkanyan Baderazmin’ (Balkan Savaşı'nın Resimli 

Mufassal Tarihi139) 2005 

 

                                                                                                                                                         
131 http://www.hyetert.com/yazi3.asp?s=0&AltYazi=Makaleler+%5C%3E+Edebiyat&Id=151&DilId=1 
132Bu öykü Karaköy köprüsünde Kadıköy vapuru bekleyen çeşitli sınıftan insanların istemeyerek yan yana 
oluşlarından doğan ilişkileri canlandırır.  
133 Bu öyküde yazarın Beyrut’taki yaşamından bir kesit görebiliriz. 
134 Bu öykü yazarın Saint Joseph hatıralarının bir yansıması olabilir. 
135 Yazar Mahmutpaşa’da işportacı olarak hayatini kazanabilme savaşı sırasında yaşadığı dramı anlatmaktadır. 
136 1941 de 20 tertip askere alınan azınlık nafıa askerlerinin son anda umutsuzlukla Akhisar yollarında bitecek 
koğuş hülyalarını anlatmaktadır.  
137 Yazarın hapishane hayatını anlatan bir öyküdür. 
138 Eserlerin Batı Ermenicesiyle yazılmış olması nedeniyle Transkripsiyonu Batı Ermenicesi baz alınarak 
yapılmıştır. 
139Balkan Savaşı, gazeteci-yazar Aram Andonyan'ın 1912–1913 yıllarında İstanbul'da basılan, Ermenice 
Badgerazart Intartzag Badmutyun Balkanyan Baderazmin [Balkan Savaşı'nın Resimli Mufassal Tarihi] adlı 
kitabının çevirisidir. Andonyan’ın eserleriyle ilgili olarak çeşitli kaynaklarda belge tahrifatları yaptığı ve bu 
nedenle eserlerinin gerçekleri yansıtmadığı yönünde iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak bakınız; 
Şinasi Orel ve Süreyya Yüce tarafından yayımlanan “Ermenilerce Talat Paşaya Atfedilen Telgrafların Gerçek 
Yüzü”. Bu kitap Andonyan’ın “Naim Beyin Anıları” adlı kitabı ve diğer eserlerdeki tutuarsızlıkları ortaya 
koymaktadır. 
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Gazete Yazıları: 

 

Nor Lur (Yeni Haber) 

‘Al Gı Pave...’ (Artık Yeter...140) 1946 

Jamanak (Zaman) 

‘Krisdoneutyan Vağhcanı’ (Hıristiyanlığın Sonu) 

‘Mırçünneru Verçaluysı’ (Karıncaların Günbatımı141)1970 

 

Çalıştığı Gazeteler: 

 

‘Jamanak’ (Zaman) 1944 

‘Nor Lur’ (Yeni Haber) 1946 

‘Nor Or’ (Yeni Gün) 1946 

‘Zartonk’ (Uyanış) 1949 

‘Ararat’ (Ağrı Dağı) 1950 

‘Marmara’ (Marmara) 1960 

 

Çalıştığı Dergiler: 

 

‘Nor Tar’ (Yeni Yüzyıl) 1959 

 

 

                                                 
1401946'da Ermeni aleyhtarı bazı tutum ve yayınlara karşı Nor Lur gazetesindeki ‘Al Gı Pave...’(Artık Yeter) 
başlıklı yazısından dolayı kovuşturmaya uğramış ve hapis yatmıştır. Bu eserin orijinaline ailesinden ve Agos 
gazetesinden ulaşılamamıştır. 
141‘Mırçünneru Verçaluysı’ (Karıncaların Günbatımı) adlı eseri 1970'te Jamanak gazetesinde tefrika halinde 
yayınlanmış ve ölümünden birkaç hafta önce ise Türkçe'ye “Babam Aşkale'ye Gitmedi” (1998)  romanı olarak 
çevrilmiştir. 
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Çalıştığı Ansiklopediler: 

 

Meydan Larousse Büyük Lügat 142

Meydan Larousse Ansiklopedi 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142Bu eserin redaksiyon kurulunda görev almıştır. 
143Bu eserin redaksiyon kurulunda görev almıştır. 
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BARBARA FRİSCHMUTH’UN HAYATI 

 

Barbara Frischmuth, 1941´de Avusturya´nın, Steiermark kentinde dünyaya gelmiştir. 

Türkoloji ve İslam üzerine yüksek öğrenim gören Frischmuth, Erzurum ve Debrecen'de Türk 

ve Macar dili eğitimi almıştır. 1963’de Türkçe tercümanlık diploması alan Frischmuth 1964-

1967 Viyana'da Doğu Dilleri ve Kültürleri eğitimini tamamlamıştır. 1966'da ise meslek olarak 

yazarlık ve tercümanlığa başlamıştır. 1997/98 tarihlerinde Klagenfurt Ingeborg Bachmann  

Ödülü jüri üyeliği almıştır.144

 

Frischmuth’un yakından tanıyan Gürsel Aytaç Edebiyat Yazıları adlı eserinde 

Frischmuth’u anlatırken şu ifadeleri kullanır: 

 

“Frischmuth’un benim için bir ayrıcalığı var: Türkiye’yi tanıyan, öğrenciliği sırasında 

bir yıl Türkiye’de bulunmuş, Türkoloji öğrenimini yapmış, Türk kültürüyle bağı bulunan ve 

en önemlisi Türkiye’ye duygu bağını koruyan bir yazar. ‘Gölgenin Güneşte Kayboluşu’ onun 

doğrudan doğruya Türkiye izlenimlerini işlediği, öğrenci olaylarının ilk hızını aldığı yılların 

Türkiye’sini yansıttığı roman. Frischmuth’la konuşmamızda bu romanın Mısır dâhil birçok 

ülkede tercüme edildiğini ve çok tutulduğunu öğreniyorum.”145

 

Barbara Frischmuth Doğu ve Batı kültürünü Türkiye üzerinden getirerek Viyana 

ortamında, edebiyat potasında birleştirmeyi başaran bir yazardır.  Frischmuth’un bu 

kategoride değerlendirebileceğimiz iki eseri vardır.  İlki Das Verschwinden des Schattens’in 

der Sone [Güneşte Gölgenin Kayboluşu //1996]; ikincisi Pembe ve Avrupalılar. Türkiye'yi, 

Türk insanını, Türk Kültürünü bizzat yaşayarak ve araştırmalar yaparak yakından tanıyan 

                                                 
144 http://www.iletisim.com.tr/iletisim/kisi.aspx?kisi_id=825&gorev_id=141.003.095.230 
145 Gürsel Aytaç, Edebiyat Yazıları 1, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990, s.214. 
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Frischmuth, Avusturyalı çağdaş yazarlardan birisidir. Bir kadın ve bir anne olarak olayları 

inceler, irdeler, gözlemler ve bunları eserlerinde akıcı, akıllı, isabetli yorumlarla okurlarıyla 

paylaşır.146

 

Frischmuth’un en önemli özelliği ise üstlendiği manevi görevidir. Frischmuth’un 

eserlerinin karakteristik özelliği kültürlerarası transfer ve karşılıklı anlaşma ve barış ortamı 

yaratmaktır. Frischmuth sık sık Türkiye’ye gelen bir yazardır. Türkiye’deki olayları Avrupa 

insanının gözüyle inceleyen ve değerlendiren Frischmuth, sorunları mesafeli ve çok yönlü bir 

yaklaşımla ele alır. Çalışmamızda incelediğimiz eserinde de bu özelliği ön plana çıkmaktadır. 

Frischmuth, eserinde bir anne ve kadın olarak “ötekini” ele almış ve okuyucuyu büyülemeyi 

başarmıştır.  

  

Frischmuth’un Türkçe’ye çevrilen bir diğer eseri de Dostun Alınyazısı’dır. Eser Hulki 

Demirel ve Monika Demirel tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu eserin ana teması Viyana’da 

bilgisayar uzmanı genç bir kadın olan Anna’nın, Hikmet adlı bir Türk ile tanışmasıyla başlar: 

 

“Bu hikmetli tanışıklık, ortaya çıktığı kadar çabuk yiten aşkının peşinden koşan Anna’yı 

kentteki göçmen Alevilere, komşusu olan bir münzevi Sufi’ye ve onların fikir âlemine doğru 

çeker.”147

 

Türkiye’de bulunduğu dönemlerde çeşitli alanlarda son derece önemli araştırmaları 

yapan Frischmuth, Türk Edebiyatı ve Türk romanıyla da ilgilenmiştir. Aytaç’ın aktarımıyla 

Frischmuth,  bu konudaki sıkıntısını şöyle dile getirmiştir: 

 

                                                 
146http://www.iletisim.com.tr/iletisim/kisi.aspx?kisi_id=825&gorev_id=141.003.095.230 
147 http://www.iletisim.com.tr/iletisim/kitap.aspx?kitap_id=874 
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“En yeni yayınları, izlemek uzunca bir süredir imkânsız hale gelmiş. ‘Üç çeşit Türkçe 

öğrendim’ diyor. Türkoloji öğrenciliği sırasında bellediği kendi deyişiyle ‘Tanzimat 

Türkçesi’ni, Türkiye’de kaldığı yıl öğrendiği ‘normal konuşma Türkçesi’ni ve şimdiki ‘öz 

Türkçe’yi sayıyor. ‘Ama son kitaplarda öyle kelimeler var ki benim elimdeki sözlüklerde 

Almanca’sını aramadan önce orta halli Türkçe’sini bulmam gerekiyor, çoğu zamanda 

elimdeki sözlükler yetmiyor, bunalıp elimdeki kitabı bir yana bırakıyorum” diyor.148

 

Röportajın devamında Gürsel Aytaç’ın “Türkiye yaşantısının malzeme olma, konu 

oluşturmanın ötesinde yazarlığınıza, sanatçı kişiliğinize bir etkisi oldu mu?” şeklindeki 

sorusunu şöyle yanıtlamıştır: 

 

“Evet. Oldu. Hem de iki çeşit etkiden söz edebilirim. Birincisi Türkçe öğrenmenin 

yazarlığıma katkısıdır. Almanca’dan çok farklı gramer ve ses yapısı olan bir dili öğrenmeye 

çalışmam, farklı bir anlatım mantığının varlığını algılamam demekti. Bu benim için önemli 

bir deneyimdi ki ana dilime karşı özel bir duyarlılık sağlamama yaradı sanırım. İkincisi ise, 

Türkiye’deki yaşayışı, Türk ve Müslüman kültürünü gözlemleyişimin etkileridir. Her şeyden 

önce Türkiye’de bulunmam pek bir gençlik yıllarıma rastladı, yani peşin yargılarım yoktu; 

bütün istediğim benim için çok değişik, çekici gelen bir yaşama biçimini tanımak, ona uyum 

sağlamaktı. Bu yaşantıyı deneyim olarak hayatımda ve yazarlığımda şöyle değerlendirmek 

istedim: Bizim hayat tarzımız, bizim değerlerimiz, insanlık için tek doğru, tek olası, tek 

geçerli, yani mutlak değil. Başka türlü de düşünmek, duymak, inanmak ve yaşamak 

mümkün.”149

 

                                                 
148Gürsel Aytaç,  A.g.e. , s.216. 
149A.g.e., s.218-219. 
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Frischmuth’un bu açıklamalarından Biberyan’la aralarındaki en önemli farklardan 

birisinin “öteki”ni algılayış tarzlarında olduğunu fark ediyoruz.  

Yayınlanan Kitapları: 

 

‘Das Verschwinden des Schattens in der Sonne’ [Gölgenin Güneşte Kayboluşu] 1973 

‘Die Bindungen’ [İlişkiler] 1980 

‘Kai und die Liebe zu den modellen’ [Kai ve Çeşitli Modellere Sempati150] 1987 

‘Die Schrift des Freundes’  [Dostun Alın Yazısı] 1998 

 

Diğer Yayınları: 

 

‘Die Klosterschule’ [Papaz Okulu] Roman 1968,1978  

‘Die Frau im Mond’ [Aydaki Kadın] Roman 1982 

‘Kopftänzer’  [Başdansçı] Roman 1984 

‘Über die Verhältnisse’ [Durumlar Üzerine] Roman 1987 

‘Die Entschlüsselung’ [Çözüm]  Roman 2001 

 

Ödüller (Seçme) 

 

1973 Anton Wildgans Avusturya Endüstrisi Edebiyat Ödülü 

1975 Viyana Şehri Edebiyat Teşvik Ödülü 

1988 Manuskripte Ödülü 

1998 Çocuk ve Gençlik Kitabı Ödülü 

1999 Fransız Nobel Edebiyat Ödülü151  

                                                 
150 Bu eser ‘Pembe ve Avrupalılar’ başlığıyla çevrilip Kültür Bakanlığınca yayınlanmıştır. 
151 http://www.goethe.de/om/ist/roman/tu/yazarlar/Barb.htm 
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“Yalnızlar” ve “Pembe ve Avrupalılar” Adlı Eserlerin Biçim ve İçerik Özelliklerinin 

Karşılaştırılması 

 

Yalnızlar 

 

Biçim Özellikleri 

 

Aras yayıncılık tarafından yayınlanan Yalnızlar romanının, kapaktaki fotoğrafı Ara 

Güler’e aittir. Yayına Rober Koptaş’ın hazırladığı eserin kapak tasarımını da Aret Gıcır 

yapmıştır. 
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Eserin özgün dili Batı Ermenice’dir. Orijinal adı Lıgırdadzı’dır. Türkçe karşılığı 

Sürtük olan Lıgırdadzı’nın Yalnızlar başlığıyla ilk kez 1959 yılının Ağustos ayında Doğu 

Basımevi tarafından 1.000 tirajla 208 sayfa olarak basılmıştır. 

 

Yazarın bir önceki bölümde anılan Babam Aşkaleye Gitmedi adlı romanına 

yerleştirilen tanıtım yazısında Lıgırdadzı’dan Arsız adıyla bahsediliyor. Oysa Arsız da eserin 

orijinal adının Türkçe karşılığı değildir.  

 

Lıgırdadzı (Sürtük) adı romanın başkişisi Gülgün’ün karkateriyle ilgili yazarın 

tutumunu gösteren önemli bir verdir. Yazarın yakınları tarafından yapılan açıklamaya göre, 

yayınevinin böyle bir değişikliğe gitme nedeninin romanda daha çok yalnızlık motifinin ön 

planda olduğu yönündedir. Bu gerekçede haklılık payı olmakla birlikte, çeviriye Yalnızlar adı 
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verilmekle yazarın Gülgün’e karşı tutumunu belirleyen en önemli verilerden birisi 

nötürleştirilmiştir. 

 

Araştırmalar sırasında Yalnızlar’ın edebi akınlardan sürrealizme dâhil edildiği tespit 

edilmiştir. Bunlardan birisi kızı ve damadının sözlü ifadeleridir. Ancak metin analizi 

sonucunda bunun tartışmalı bir konu olduğu belirlenmiştir. Türkçe’de Gerçeküstücülük olarak 

tanımlanan Sürrealizm, Fransızca Sürreal (Gerçeküstü, Gerçek dışı) kelimesinden 

türetilmiştir. Büyük ölçüde Dr. Sigmund Freud’un (1856–1939) tez ve düşünceleri üzerine 

kurulan Sürrealizmin, bazı kaynaklarda Fransız Şairi André Breton (1896–1966) tarafından 

başlatıldığı ve XX. yüzyıl içindeki en yaygın ve en uzun ömürlü sanat akımlarından birisi 

olduğu iddia edilmektedir.152  

 

Sürrealizm, Dadaizm ve diğer bazı XX. yüzyıl akımlarından birtakım unsurlar almakla 

beraber, müstakil bir sanat hareketidir. Akım, Birinci Dünya Savaşı yıllarında psikiyatri 

bölümlerinde çalışmış ve Freud’un düşünceleriyle yakından ilgilenmiş olan Andrè Breton 

tarafından sistemleştirilmiştir. Güzel sanatların çeşitli kolları yanında 1919’dan itibaren 

edebiyatta; özellikle şiirde etkili olan sürrealizm, en parlak dönemini 1924–1928 yılları 

arasında yaşamıştır.153  

 

 Sürrealizmin önemli temsilcileri arasında “Belçika’da René Magritte (1898–1967), 

İspanyol ressam Ruan Miro (1893–1983) ve yine İspanyol ressam Salvador Dali (1904–

1989)”154, P. J. Jouve, Pierre Reverdy (1889–1960), Robert Desnos (1900–1945), Louis 

Aragon (1897-1982), Paul Eluard (1895-1952), Antonin Arnaud (1896–1948), Raymond 

                                                 
152 İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Akçağ Yayınevi, 4. Baskı, Ankara, 2001, s.124. 
153 A.g.e., s.124. 
154 http://www.ada.com.tr/aaal/ada/mart97/surreal.htm
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Queneau (1903-1976), Philippe Soupault (1897-1990), Arthur Cravan (1887-?) ve René Char  

(1907-1988) gibi isimler bulunmaktadır.   

 

 Yazarın diğer eserlerini de göz önünde bulundurduğumuzda Biberyan’ın eserlerinin 

sürrealizmin değil, Natüralizmin özelliklerini taşıdığını söylemek mümkündür.  Bu tespiti 

yaparken Gürsel Aytaç’ın çalışmalarından destek aldık:  

 

“Avrupa edebiyatında 1870–1900 arası etkinliğini sürdürmüş olan Natüralizm akımı, 

‘tabiat’ın, yani duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılmasını estetik ilke edinmiştir. 

Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaki bunalım, büyük şehirlerin hali, 

burjuvanın eleştirilmesi (burjuvanın ahlak konusunda çifte standardı, endüstri toplumunun 

sorunlara karşı ilgisizliği) Natüralizmin odak konularıydı.”155    

  

 Biberyan’ın eserlerinin Natüralizm akımı içinde değerlendirilme gerekçemizi şöyle 

sıralamak mümkündür: Yazar eserlerinde Natüralist geleneğe uygun olarak insan ve toplumu 

konu etmektedir. Ayrıca zaman zaman uzun mekân tasvirleri yaptığı ve romanda geçen 

insanları yaşadıkları mekânlarla özdeşleştirdiği görülmektedir. Natüralizmin özelliklerinden 

olan kötümserlik de Biberyan’ın romanlarında hissedilmektedir. Yine Natüralizmin bir diğer 

maddesi olan sanat toplum içindir kuralı da ön plandadır. Biberyan eserlerinde toplumu ve 

insanı içinde bulunduğu bataklıktan kurtarmak amacındadır.156  Ancak, yazarın bu sorunla 

ilgili her hangi bir çözüm üretemediği görülmektedir. Sonuç olarak Yalnızlar adlı eser 

Sürrealizmin akla karşı olma, bilinçaltını kabul etme, mizah, çocukluğa dönüş, dil ve üslup 

özelliklerini taşımadığından dolayı Sürrealizm değil Natüralizm akımına dâhil edilebilir.   

 
                                                 
155 Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1999, s.191. Ayrıca bkz.  
http://www2.gantep.edu.tr/~nb25031/DOGAL.htm, Detaylı bilgi için bakınız Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat 
Bilimi, Edebi Akımlar, Natüralizm, sayfa 191–193 
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 Üç bölümden oluşan Yalnızlar romanının her bölümü kendi arasında alt bölümlere 

ayrılmaktadır. Yazar, romanın sonundaki açıklamalar ve dizin bölümlerinde kullandığı 

yabancı kelimelerin açıklamalarını vermiştir. Romanda sık sık İngilizce, İtalyanca, Fransızca, 

Rumca kelimeler ve deyimler kullanan yazar, okuyucunun kafasındaki soru işaretlerini 

ortadan kaldırmak amacıylada kitabın arkasındaki açıklamalar bölümünde bu sözcüklerin 

anlamlarına yer vermiştir. Eser Türkçeye çevrilirken bazı Ermenice kelimelerin 

değiştirilmeden kullanıldığı da görülmektedir.  Romanda anlatım biçimi genellikle üçüncü 

tekil kişi yani o-anlatım biçimidir: 

 

“Birdenbire üzüntüye kapıldı. Sanki şimdi başlayan bir rüya yıkılıyordu. Ronson’u yerine 

koydu, sigarayı öfkeyle masanın üzerine fırlattı. Açıklayamadığı bir sıkıntı çökmüş, kalbi yine 

hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı.”157

 

Yalnızlar romanında yazar iki farklı anlatım konumunu kullanmıştır.  Bunlardan biri 

yansız anlatım konumu, diğeri ise kişisel anlatım konumudur. Romanın büyük bir bölümünde 

anlatıcı konuyu bir seyirci uzaklığı içinde anlatır. Buna bağlı olarak bakış açısı da dıştandır:   

 

“Yatağa uzandı, ellerini boynunun altında kavuşturdu, gözlerini tavana dikti. Tavandan 

orkestranın gümbürtüsü dökülüyor, köşkün kararmış tahtaları titriyordu.”158

 

Yazarın eserinde sık sık diyaloglara yer vermesi anlatıma akıcılık kazandırmıştır. Bu 

diyaloglarda da yine Natüralizmin özelliklerinin etkisi görülmektedir: Cümleler sade ve 

anlaşılır bir üslupla ifade edilmiştir: 

 

                                                 
157 Zaven Biberyan, Yalnızlar, Aras Yayınları, İstanbul, 2000, s.7. 
158 A.g.e., s.34. 
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“… 

—Neyi ne yapacağız? 

—Yemek meselesini. 

—Krikor bunu bekliyordu. Dikildi. Uzun uzun burnunu silidi.  

—Olanlar yetmez mi? 

—Deli misin sen? Neyin var ki yetsin? 

…”159

 

Biberyan romanında sık sık küfürlere de yer vermiştir. Eserin bu özelliği yazarın 

toplumsal yapıdaki bozukluğa karşı tepkisi olarak da değerlendirilebilir. Roman üslup 

bakımından, aşağı üslup düzeyindedir:   

 

“Artin Usta, Niko Usta’ya: ‘Ali dolanıp duruyor,’ dedi. Harç hazırlayan Hasan, musluktan 

avuçlarına su aldı. ‘Aklı başında değil ki, o orospu için!’. Artin Usta azarladı. ‘Onun orospu 

olduğunu nereden biliyorsun?’”160

“O piç de adamdan sayılmaya başladı!”161

“ Pupul, ‘Gene dört ayak üzerine düştü piç’, diye düşündü.”162

“Yine Ada’ya gitmiş olmalılar. Tabii, o piçle köyde gezmeye çekinir.”163

“Bir hareket oldu. ‘Vay orospu evladı!’ dedi Atilla.”164

“Kız piçin koluna girdi. Orospu ne olacak!”165

  

                                                 
159 A.g.e., s.99. 
160 A.g.e. , s.15. 
161 A.g.e. , s.26. 
162 A.g.e. , s.103. 
163 A.g.e. , s.167. 
164 A.g.e. , s.167 
165A.g.e. , s.168. 
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“Yalnızlar”da zaman zaman iç monologlara da yer verilmiştir. Bunu romandaki Türk 

ailesinin tek çocuğu olan Erol’a ait bir iç monologla örnekleyelim: 

 

“Acaba metresine karşıda bu kadar cimri mi davranıyordu? … Kendi payına düşen ise, topu 

topu yüz liraydı. Evlada yüz... Ya metrese kaç? Gel de bir ay yaşa bu parayla, sonra 

garsoniyer sahibi ol, lüks mobilya döşe.”166  

 

Roman boyunca sık sık pekiştirme sıfatları kullanılmıştır:  

 

“Şayet çok zengin... Çok para sahibi... Çok paranın aşkına...”167

“Zaten pısırık bir şeysin... Pısırık! Pısırık! Pısırık! ‘Yirmi beş yaşındaki kızla başa mı 

çıkacaksın? Zaten pısırık bir şeysin. Boynuz takarsın....”168

 

Biberyan metaforlara da yer vermiştir:  

 

“Ve şimdi Mübecellgiller aynı fikirde olmasalar bile Gülgün onların tarafındaydı. 

Mübecellgillerin kendisi hakkında tutumları ne olursa olsun Gülgün onlardan olmak için can 

atıyordu. Dayak yediği halde sahibinin ayakları dibinde yatan it gibi.”169  

 

Romanda daha çok Ermenice (Çeviride), İngilizce, Rumca, İtalyanca ve Fransızca 

yabancı kelimeler kullanılmıştır:  

 

“Gülgün, Mısta Beygilin bahçesini geçti. Kapalı yakalı bir pulover giymişti. (İng.)”170

                                                 
166 A.g.e. , s.109–110. 
167A.g.e. , s.46. 
168 A.g.e. , s.180. 
169 A.g.e. , s.14. 
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“Cina oturduğu yerde anasının her sözüne karşılık babasına meydan okuyordu. Yeranik de 

dişlerini sıkmış, fakat ‘yaya’ için duyduğu hiddeti gizleyememişti. ‘Mahsus’ yapardı Garo. 

Küçüğe, Yeranik’i ‘gran-mama’ Garo’nun anasını ise ‘yaya’ olarak tanıttıklarını bile 

bile...(Rum.)171

 

Romanda, yabancı kelimeleri, özellikle eser kişilerinden Ermenilerin kullandığı dikkat 

çekmektedir: 

 

“Her söylediğine amesos! Bak ne söylüyor şimdi.(Rum.)”172  

Biberyan’ın eserinde geçen küfürler daha çok yabancı dillerdeki orjinalleriyle kullanılmıştır: 

“Hadi ordan; kokmuş! Ali’den iyisini mi bulacak? Orospu kolpaları hep. (İtal.)”173

“Bugün bir şey yok. Sıradan bir pazar ayini. Dört tane fichulu karı görmek için Kadıköy’e 

kadar gidilir mi bu sıcakta? (Fr.)”174

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
170 A.g.e. , s.11. 
171 A.g.e. , s.102. 
172 A.g.e., s.31. 
173 A.g.e., s.12. 
174 A.g.e., s.92. 
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İçerik Özellikleri:   

 

Biberyan, 1950’li tarihlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerine Demokrat Parti’nin 

iktidara gelmesiyle Türkiye’de yaşayan azınlıkların en çok da Ermenilerin bu durumdan 

duydukları rahatsızlıkları İstanbul Erenköy’de, geçim sıkıntısı yaşayan, sıradan bir Ermeni 

ailesinin bakış açısıyla anlatmaktadır. Yalnızlar romanında siyasi iktidarın değişmesiyle 

birlikte Türk-Ermeni toplumu arasında hissedilmeye başlanan kopuşun yanı sıra azınlıkların 

topluma bir türlü karışamadığı aynı şekilde çoğunluk konumundaki Türklerinde sürekli kendi 

içinde gruplaştığı vurgulanmaktadır.  

 

Yalnızlar’da ana motif yalnızlıktır. Romanda hem Ermeni ailesinin bireyleri hem de 

Türk ailesindeki bireylerin derin bir yalnızlık içerisinde oldukları görülmektedir. Buna paralel 

olarak “öteki” motifi de dikkat çekici bir ağırlığa sahiptir. Ayrıca, aile, evlilik, nefret gibi 

motifler de ileniyor. Yalnızlar’da ekonomik kaygı eser kişilerinin temel sorunudur diyebiliriz. 

Biberyan’ın kişilerinde gözlemlenen temel karakteristik yaşamı kötümser bir bakış açısıyla 

algılamalarıdır.  Yazar anne, kadın ve gençlik imgelerini yaratırken bu ögelere belirleyici bir 

renk vermiştir. Yalnızlar’ın başlıca sorunsalı yozlaşmadır. Bu, aşağıda ele alınacaktır.  

  

Ermeni aileleri Türklerle aynı mahallede oturmalarına rağmen onlarla aralarına bir 

duvar örülmüş gibidir. Ermeni aile bireylerinin Türklere karşı tavırlarını, onlarla olan kopuk 

ilişkilerini ve içinde yaşadıkları azınlık psikolojisini kendi aralarındaki diyaloglarından 

öğreniyoruz. Örneğin: Bu diyaloglardan birisinde dönemin hükümet yetkililerinin Türk 

ailesinin bireylerinden Osman Beyle iyi ilişkileri olduğu ve bu nedenle kısa zamanda 

zenginleştiği ima edilmektedir: 

“… 

 94



—Gene gidiyor bu. Acaba kimi kabul edecekler? 

—Kim? Diye sordu Yeranik. 

—Sürtükgiller. 

—Tabii misafir kabul ederler, ben edecek değilim ya! Büyük para kazanıyor adam. 

—İçini çekti.  

—Herkes vurgunun yolunu buluyor. Durduğu yerde otlayan yalnız bizimki! 

…”175

  

Ayrıca, yazar roman boyunca Ermeni cemaati arasındaki çekişmeleri, tabakalaşmaları 

ve sosyal sınıflar arasındaki çatışmaları ve gösteriş merakını da eleştirmektedir.  

  

Biberyan’ın Yalnızlar romanıyla ilgili Herkül Milas Türk Romanı ve Öteki adlı 

eserinde şöyle bir değerlendirme yapar: “Cumhuriyet döneminde ‘gayrimüslim’ yazarlar uzun 

süre Türkçe edebiyat yayımlamamışlardır. Bunun nedeni, yeni devletin tek ulus anlayışını 

vurgulayan pratiğinin farklı etnik gruplar üzerinde yarattığı şaşkınlık ve bir şok olabilir. 

Türkiye işçi partisi içinde de çalışmış olan Zaven Biberyan, sol bir söylemle, Hristiyan bir 

kimlikten çok bir ‘azınlık’ kimliği de sergileyerek, 1966 yılında Yalnızlar romanını 

yayımlamış ve bu alanda öncü olmuştur. Romanda Ermeni, Yahudi ve Rum, Türk edebiyatı 

içinde çok seyrek bir biçimde gördüğümüz farklı bir biçimde de ele alınır. Bu azınlık 

üyelerine karşı toplum içinde bir peşin yargının varlığı sürekli gündemde tutulur. Ama 

azınlıklar da ‘Türkler’e karşı peşin yargılı olarak gösterilirler.”176

  

 

 

                                                 
175 A. g. e. , s.35 
176 Herkül Milas, Türk Edebiyatı ve Öteki, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2000 
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Ana ve Yan Figürler:   

 

Eserin baş kişisi Türk ailesinin bir üyesi olan Gülgün’dür. Pupul, Yeranik, Erol 

Krikor, Mübeccel, Osman, Aret, Hilda, Verjin, Sevim, Garo, Cina, Ali, ikinci,  Seniha, Atilla, 

Metin, Aydemir, Artin, Niko, Hasan, Mısta, Silva, ve Kazım ise üçüncü planda kalan 

kişilerdir. 

 

Türk ailesini oluşturan bireylerin temel özellikleri şöyledir; koca karısını 

aldatmaktadır. Oğul babasının parasına muhtaç ve oldukça problemlidir. Anne kocasından ve 

evinden tamamen kopmuştur. Gülgün, aile içerisinde ikinci sınıf muamelesi gören bir 

beslemedir.   

 

Yanında çalıştığı aile ile doğduğu aile arasındaki sınıf farkının Gülgün’ün 

yaşantısındaki ve psikolojisindeki etkisi olumsuz olmuştur. Gülgün kendisini boşlukta 

hissetmektedir. Evin hanımı olan Mübeccel’i kıskanmakta, ondan nefret etmektedir. Çünkü 

Mübeccel onu sürekli aşağılamakta ve ikinci sınıf bir insan olarak görmektedir.  Evde 

Gülgün’ü aşağılayan bir diğer kişi, evin oğlu Erol’dur. Gülgün Erol’un kendisine 

davranışlarını bir türlü çözemez. Erol’a âşıktır, ama ona ulaşamaz. Gülgün bu karşılıksız aşkın 

acısını mahallenin kasabı Ali’nin kendisine olan ilgisiyle kapatmaya çalışır. Ali ise, 

Gülgün’ün Erol’a hayran olduğunu ve kendisini aşağıladığının farkındadır. Romanın sonunda 

Gülgün bu nedenle Ali tarafından öldürülür. 

 

 Osman Bey, Türk ailesinin babasıdır. Erol ailenin oğludur. Şımarık gösteriş düşkünü 

ve kötü karakterlidir. Gülgün’ü sürekli taciz eder ve Gülgün’ün kendisine duyduğu ilgiden 

yararlanır.   
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Mübeccel, kocasının kendisini aldattığının farkındadır. Ama yaşadığı zenginlikten ve 

hayattan vazgeçemediği için bu duruma göz yummaktadır. Mübeccel’in kız kardeşi Seniha da 

ablasıyla aynı evde yaşayan, gezip tozmaktan ve süslenmekten zevk alan yalnız bir kadındır. 

Eserdeki yeri üçüncü plandadır.  

 

Romandaki Ermeni ailenin oğlu Krikor’dur.  Krikor, Yeranik, Pupul birinci, Hilda, 

Aret, Garo, Cina, Verjin ikinci, Artin, Niko üçüncü plandaki kişilerdir. Konya’dan İstanbul’a 

göç eden babasız ailenin bireyleri evin oğlu Krikor, Krikor’un annesi Yeranik, Krikor’un 

teyzesi Pupul ve kız kardeşi Hilda’dan oluşmaktadır. Ermeni ailesini oluşturan bireyleri 

tanımlayan özellikler de şöyledir:  Krikor orta yaşlarda bekâr,  yaşlı annesi ve dul teyzesiyle 

yaşamaktadır. Krikor kendine güveninin olmaması nedeniyle bir türlü evlenememiştir.  

Ayrıca hayatından memnun değildir. Son derece sıradan alışkınlıklara sahiptir, mutsuzdur ve 

ailesiyle ilgili problemleri vardır: 

  

“Annesiyle baş başa kalırdı ona, para yok diyebilirdi, tutumlu davran diyebilirdi, 

kazanmıyoruz diyebilirdi, az harca diyebilirdi, bu sene yeni elbise diktirme diyebilirdi, 

gazinon eksik olsun diyebilirdi...”177

 

Krikor, bunalımlı günler geçirmektedir. Ailesiyle arasında iletişim sorunu giderek 

derinleşmekteydir: Her geçen gün biraz daha içine kapanmaktadır ve çevresiyle iletişimini en 

aza indirmiştir. Krikor yalnızlaşırken kendisine de yabancılaşır.  

 

                                                 
177A.g.e., s.46-47. 
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Anne Yeranik evinin bahçesinde oturup sürekli yoldan gelip geçenlerin dedikodusunu 

yapar ve oğluna kız bulmaya çalışır. Yeranik fakir bir aileden gelmiştir ama bunu ört bas etme 

çabasındadır. Kendisinin soylu bir aileden geldiğini vurgulayarak çevresine bunu kabul 

ettirmek ister. Lakin bu konudaki girişimleri her defasında başarısızlıkla sonuçlanır.  Malını 

mülkünü biricik oğlu Krikor’un okuması için harcadığını vurgulamaktan zevk alır:  

 

“Nankör! Nankör evlat! Seni Hintliyan mektebine gönderen ben değil miydim? Babana 

kalsaydı ucuzdur diye Getronagan’a koyacaktı seni. Sayemde gittin zengin çocuklarıyla adam 

gibi okudun.”178

 

Bu cümleden çıkarılabilecek bir diğer yargı ise, azınlıkların kendi aralarında 

tabakalaşmanın olduğu ve Yeranik’in de çocuğunu bu okula göndererek bir üst tabakaya dâhil 

olma çabasıdır. Bu tür paragraflarda Biberyan sosyal tabakalaşmanın insan psikolojisinde 

bıraktığı olumsuz etkiyi de eleştirmektedir.   

 

Teyze Pupul, kız kardeşi Yeranik ve yeğeni Krirkor’la aynı evde yaşamaktadır. Pupul 

ablasına göre daha realisttir. Hiç evlenmemiştir. Bundan ablasının sorumlu olduğunu düşünür 

ve ondan nefret eder. Krikor’un cimriliklerinden ve içine kapanıklığından bıkan Pupul hemen 

hemen her gün Krikor’la kavga etmektedir. Hiçbir sosyal faaliyeti olmayan Pupul da ablası 

gibi sürekli evin bahçesinde oturarak yoldan gelip geçen insanlar hakkında dedikodu yaparak 

günlerini geçirmektedir. 

 

 Ailenin ikinci çocuğu Hilda’dır. Hilda da annesi gibi gösteriş meraklısı bir kadındır. 

Haftasonları kızı Cina’yla birlikte annesini ziyarete gelir ve ona sürekli dedikoduları iletir. 

                                                 
178A.g.e., s.32. 
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Hilda,  kocası Garo ile sırf para için evlenmiş, sıradan hayatı olan bir kadındır. Onun da 

Ermeni ailesindeki diğer bireyler gibi hiçbir sosyal faaliyeti yoktur. 

 

 Türk ve Ermeni ailelerini oluşturan bireylerin fiziksel özelliklerini ve karakterlerini, 

sosyal statülerini, akrabalık derecelerini gösteren şöyle bir tablo oluşturduk: 
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TABLO 1: Türk Ailelerindeki Bireylerin Genel Özellikleri 
 
 

Adı Etnik 
Kökeni 

Yaşı Cinsi- 
yeti 

Akrabalık 
Derecesi 

Fiziksel 
Özellikleri 

Hobileri Mesleği Diğer 

Gülgün Türk 20 K Türk ailesinin 
hizmetçisi 
 

Genç, güzel,  Yabancı 
dergi 
okumak 

Hizmetçi Cinsel 
zafiyetler
i var 

Erol Türk 25 E Mübeccel ile 
Osman’ın oğlu 

Genç, sapık, 
kendini 
beğenmiş 

Yüzme, 
sinema 

İşsiz Cinsel 
probleml
eri var 

Mübeccel Türk 50 K Osman’ın 
karısı, Erol’un 
annesi 

Sonradan 
görme, çirkin 

Parti 
vermek, 
gezmek 

Ev kadını Komplek
sli, 
kendini 
beğenmiş 

Osman Türk 55 E Erol’un babası, 
Mübeccel’in 
kocası 

Şişman,  Arkadaşl
arı ile 
gezmek 

İş adamı Karısıyla 
ilişkileri 
bozuk 

Sevim Türk 20 K Aret’in 
sevgilisi 

Genç, güzel,  sinema Ev kadını Aret’i 
seviyor 

Ali Türk 30 E Gülgün’e aşık Çirkin,  yok Kasap Erol’dan 
nefret 
ediyor 

Seniha Türk 34 K Mübeccel’in 
kız kardeşi 
 

Çirkin  yok Ev kadını Hiç 
evlenme 
miş 

Atilla Türk 25 E Erol’un 
arkadaşı 

Genç Arabayla 
gezmek 

Jigolo Erol ona 
özeniyor 

Metin Türk 30 E Erol’un 
arkadaşı 

Genç Arkadaşl
arına 
hava 
atmak 

Jigolo Mutsuz 

Aydemir Türk 25 E Erol’un 
arkadaşı 

Genç Kızlarla 
gezmek 

Jigolo Mutsuz 

Hasan Türk 40 E Mahallenin 
sakini 

Orta yaşlı Yok İnşaat 
işçisi 

Ağzı 
bozuk, 
iftiracı 

Mısta Türk 50 E Osman’ın 
komşusu 

Yaşlı Yok İş adamı Osman’la 
ilişkileri 
iyi 

Kazım Türk 65 E Verjin’in 
kiracısı 

Yaşlı Müzik 
dinlemek 

Emekli 
Müzik 
Öğretme
ni 

Yeranik 
ve 
Verjin’le 
ilişkileri 
iyi, 
saygılı, 
nazik 
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TABLO 2: Ermeni Ailelerindeki Bireylerin Genel Özellikleri 
 
 

Adı Etnik 
Kökeni 

Yaşı Cinsiyeti Akrabalık 
Derecesi 

Fiziksel 
Özellikleri 

Hobileri Mesleği Diğer 

Krikor Ermeni 45 E Yeranik’in oğlu Şişman, 
çirkin, içine 
kapanık 

yok Memur Cimri 

Yeranik Ermeni 65 K Krikor’un 
annesi 

Çirkin, 
şişman 

dedikodu Ev kadını Oğluna 
çok 
düşkün, 
dul 

Pupul Ermeni 40 K Yeranik’in kız 
kardeşi,  

Çirkin Kedisi, 
dedikodu 

Ev kadını Krikor’la 
geçinemi
yor, hiç 
evlenme
miş 

Hilda Ermeni 30 K Yeranik’in kızı Sonradan 
görme 

Gezme Ev kadını Dedikodu
yu 
seviyor 

Garo Ermeni 35 E Hilda’nın 
kocası 

Yakışıklı Deniz, 
sinema, 
gezme 

İş adamı Zengin 

Cina Ermeni 9 K Hilda ile 
Garo’nun kızı 

Küçük, esmer Yabancı 
dil 

- Anne 
annesi ile 
ilişkileri 
iyi 

Aret Ermeni 25 E Sevim’in 
sevgilisi 

Yakışıklı Gezme İşsiz Cesur 

Verjin Ermeni 70 K Yeranik’in 
arkadaşı 

Yaşlı Bethoven
’ı 
dinlemek 

Ev 
Kadını 

Dedikodu
cu, kazım 
beye 
ilgisi var 

Niko Ermeni 65 E Mahallenin 
sakini 

Yaşlı Yok İnşaat 
İşçisi 

Yalan 
sevmeyen

Artin Ermeni 63 E Mahallenin 
sakini 

Yaşlı Yok İnşaat 
işçisi 

Dürüst 

Silva Ermeni 20 K Yeranik’in 
Krikor için 
beğendiği kız 

Genç, güzel Yok Ev kadını Ermeni 
cemaati- 
nin 
varlıklı 
ailelerind
en 
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Ana ve Yan Motifler: 

 

Ana Motif 

 

1. Yalnızlık  

2. “Ötekileşme” 

 

Yan Motifler 

 

1. İletişimsizlik 

2. Aşk 

3. Nefret 

4. Hırs 

5. Cinsellik 

6. Cinayet 

 

Yalnızlar’ın ana motifi “Yalnızlık” ve “Ötekileşme”dir, iletişimsizlik, aşk, nefret, hırs, 

cinsellik, cinayet ise yan motifleridir. Romanda Türk ve Ermeni aileleri kalabalıktır ama her 

iki ailedeki bireylerin muzdarip oldukları yalnızlık onların ortak özelliğidir. Bu yalnızlık ve 

içine kapanıklık aile içi sorunlara, kavgalara, nefretlere ve iletişimsizliğe neden olmaktadır.  

Aşk motifi ise Türk ailesinin beslemesi Gülgün’ün yaşam çizgisine yerleştirilmiştir. Gülgün 

evin şımarık oğlu Erol’a âşıktır. Fakat Erol, aşağı tabakadan olması nedeniyle ona ilgi 

göstermemektedir. Erol’un çocukluğundan beri Gülgün’e olan davranışları, Gülgün’ün bir 

yandan kendine güveninin gelmesine, diğer yandan da Erol’dan nefret etmesine neden 

olmuştur.  
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Aşk romanda yan motif olarak ele alınmaktadır. Üçlü, mutsuz ve kaba bir aşk konu 

edilmektedir. Gülgün Erol’a, Ali ise Gülgün’e duyduğu aşkın karşılığını alamaz. Gülgün evin 

şımarık oğluna âşıktır ama karşılığında bulduğu ilgi, kabalık ve aşağılanmadır. Erol’un 

Gülgün’e karşı gerçek duyguları iç monologlarda aktarılır: Bunlar, bir yandan Erol’un 

kendisine güvenini, diğer yandan da Gülgün’e duyduğu tiksintiyi yansıtır: 

 

“Arzusu söndükten sonra böylesine iğrenme duyacağını düşünmemişti. (…) Şu dünkü 

sümüklü Gül… Fatma. Para ödememek için evlatlık diye alınan hizmetçi.”179

 

 Aslında Gülgün’ün Erol’a karşı duyguları da saf ve temiz değildir. Dişilik özelliklerini 

sürekli ön planda tutmaya çalışan Gülgün, dergilerde gördüğü yabancı mankenlere büyük bir 

özenti içinde yaşamaktadır. Mübeccel’in evde olmadığı zamanlarda onun kıyafetlerini giyerek 

kendini bu şekilde tatmin etmektedir. Zaman zaman giyimiyle başta Erol olmak üzere 

mahallenin diğer erkeklerinin de dikkatini çeken Gülgün’ün bu yönü en çok evin hanımı 

Mübeccel’i rahatsız etmektedir. Aşk motifi işlenirken ön plana çıkan üçüncü şahıs Ali’dir. 

Ali’nin aşkı da kabadır, duygulardan çok arzulardır ön planda olan. Ali’nin aşkı da Gülgün’ün 

aşkı gibi karşılıksızdır. Gülgün evde kendisine uygulanan ikinci sınıf insan muamelesini 

Ali’ye karşı göstermektedir. Romanın sonunda Ali Gülgün’ü vahşice öldürmüştür.   

 

 

 

 

 

                                                 
179 A.g.e., s.24. 
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Yazarın Tutumu: 

 

 Biberyan Yalnızlar’da azınlığın (Ermeni toplumunun) bakış açısıyla çoğunluğu (Türk 

toplumunu) yani “öteki”ni anlatmaya çalışmıştır. Bunun sonucunda da “öteki” imgesi ön 

plana çıkmıştır. Biberyan’ın bu romanıyla toplumlar arası “öteki”leşmeyi hedeflemediği, fakat  

“öteki”leşmeyi engellemek için de çaba sarf etmediği görülmektedir. Ona göre 

“öteki”leşmeye neden olan Varlık Vergisi , göç, siyasiler gibi dış etmenlerdir. Bu ve benzeri 

etmenler yüzünden Ermeni toplumu kendisini Türk toplumundan soyutlamış ve içine 

kapanmıştır. Biberyan Türk-Ermeni toplumu arasındaki “öteki”leşmenin iletişimsizliğe neden 

olduğunu göstermeye çalışmaktadır.   

 

 Ermeni ve Türk toplumları arasında doğan bu iletişim kopukluğunun doğal bir sonucu 

olarak yabancılaşmanın boyutları oldukça derindir. Ama iletişimsizlik yalnızca toplumlar 

arsında değil, toplumun bireylerine de sıçramış bir hastalık gibidir. Bu nedenle de akrabalık 

ilişkisi olan bireyler bile derin bir yalnızlık içerisindedir. 
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Pembe ve Avrupalılar: 

 

Biçim Özellikleri: 

  

Barbara Frischmuth’un Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Pembe ve Avrupalılar 

adlı eserinin Almanca’dan çevirisini Gürsel Aytaç yapmıştır. Kitabın ilk baskısı 1987 yılında, 

ikinci baskısı 1993 yılında 5.000 adet, üçüncü baskısı ise 2.000 yılında 3.000 adet olmuştur. 

Pembe ve Avrupalılar 193 sayfadan oluşmaktadır. 

 

 

 

 Pembe ve Avrupalılar konuya dayalı tür sınıflandırmasında aile romanları 

kategorisine girmektedir. Romanda kullanılan anlatım tutumu yansızdır,  anlatım biçimi ise 

genellikle üçüncü tekil kişidir. Fakat yazar zaman zaman birinci tekil kişiye de yer vermiş ve 

hatta bu iki anlatım biçimi arasında gidiş gelişler yapmıştır. 
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“Her ne ise Helen’nin ne düşündüğünü duyabiliyorum: Yetişkinler, çocuklara ezdirmemeli 

kendilerini. Çocuklar hep odak noktası olmadıklarını öğrenmek zorundadır. Çocuklardan da 

bazı şeyler beklenebilir.”180

 

Anlatıcının bakış açısı dıştandır. Romanda zaman zaman iç monologlara yer 

verilmiştir. Bu iç monologlar verilirken romanın ana figürlerinden olan Amy karakteri ön 

plandadır. Bu, iç monologlar Amy’nin iç hesaplaşmasıdır çoğu zaman.   

 

“Oysa ben bu akşam ‘meşgul’ olmayı başaramıyorum. İşte yine eski çıkmazdayım. Acaba 

Klemens’i ille de yanımda olsun isteyişimin sebebi onun bana ne kadar bağlı olduğunu, 

bensiz nasıl yapamayacağını ispatlayarak, sonunda kendimin o ayrılma arzusunu yok etmek 

isteyişim mi?”181

 

Pembe ve Avrupalılar’da anlatım yalın ve duygusal abartılardan uzaktır. Anlatımda 

dikkat çeken bir diğer özellik, Biberyan’ın anlatımından farklı olarak aşağı üslup 

sınıflandırmasına girebilecek kelime hemen hemen hiç kullanılmamıştır. Romanın bütünü 

içinde yalnızca 2 yerde argo kelimelere yer verilmiştir:  

 

“Evet, evet. İstikbal, diyor Pola, ikimizi de gülme tutuyor. Bu gelecek dedikleri aslında bizi 

oyalamaya yarayan, çabalayıp durduğumuz, bir sürü şeyi beklediğimiz bir tabut çivisi. Bu 

ağzına ettiğim istikbal, neredeyse cennet gibi bir şey.”182

 

                                                 
180 Barbara Frischmuth, Pembe ve Avrupalılar, Çev:Prof. Dr. Gürsel Aytaç, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 2000, s.51. 
181 A.g.e, s.88. 
182 A.g.e., s.96. 
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“Zırlama, yoksa yaşlarınla yüzünü de kirleteceksin! Ağzını zaten silmem gerekecek. At şu 

külahı elinden!”183

 

Sonuç olarak, biçimsel açıdan Frischmuth’un eserini Biberyan’ın eserinden ayıran 

özellikleri şöyle sıralamak mümkünüdür;  

 

Frischmuth’un anlatım konumu yansızken Biberyan’ın anlatım konumu kişisel ve 

yansız anlatımdır. Biberyan üslup olarak aşağı üslup kelimeleri sık sık kullanırken, 

Frischmuth roman boyunca sadece iki argo kelime kullanmıştır. Yalnızlar’da İngilizce, 

Rumca, İtalyanca ve Fransızca kelimeler kullanılmıştır. Pembe ve Avrupalılar’da yabancı 

kelimelere yer verilmemiştir. Yalnızlar 208 sayfadan, Pembe ve Avrupalılar ise 193 sayfadan 

oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 A.g.e., s.110. 
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İçerik Özellikleri: 

  

Frischmuh’un romanının baş kişisi Pembe adlı bir kız çocuğudur. Pembe, 

Avusturya’ya çalışmak için 1965-69’da göç etmiş fakir bir Türk ailesinin kızıdır. Pembe’nin 

Erol ve Oktay adında ikiz iki erkek kardeşi vardır.  

 

Roman boyunca eserin baş kişisi Pembe’nin psikolojik durumu, kendisine iki toplum 

arasında yer arayan, ama bir türlü nereye ait olduğuna karar veremeyen bir kız çocuğunun 

bocalamaları anlatılmaktadır.  Kendisini Avusturya toplumuna ait hissetmeyen Pembe aynı 

zamanda köyüne dönmek de istememektedir. Bunun yanı sıra Pembe’nin okul ve diğer 

mekânlarda karşılaştığı etnik ayırımcılıklar, yabancı düşmanlıkları da dile getirilmiştir.  

 

Pembe,  Avusturya’da göçmen olarak yaşayan Türk çocuklarının iki kültür arasındaki 

bocalamasını aktarmaktadır. Yazar romanda Türkiye’de özellikle kırsal kesimden ekonomik 

nedenlerle Avusturya’ya göç eden tipik aile motifini anlatmaktadır.   

 

Avusturya’da yaşayan Türk göçmenlerin Avusturya toplumuna entegrasyon 

döneminde karşılaştıkları zorlukları bazen bir çocuğun gözüyle bazen de Türkiye’yi ve Türk 

kültürünü yakından tanıyan bir yazarın bakış açısıyla aktaran Frischmuth’un bu eseri, aslında 

‘öteki’yle istenildiği taktirde iletişimin sağlanabileceğinin kanıtı mahiyetindedir. 

 

Çağdaş Avusturya Edebiyatının güçlü bir kadın yazarı olan Frischmuth yukarıda 

değinilen motiflerin yanı sıra, çalışan kadınların karşılaştığı sorunları bir annenin bakış 

açısıyla irdelemektedir.  Frischmuth’un romanının en önemli sorunsalı toplumlar arası iletişim 

ve “öteki”ni önyargısız algılamadır. Yazar bireylerin birbiri ile iletişim kurarak birbirlerini 
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algılayabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle roman boyunca Türk ve Avusturyalı 

çocukların nasıl bir arada zaman geçirdiklerini, nasıl etnik ve kültürel farklılıklarını 

paylaştıklarını görmekteyiz. Bu yönüyle eserin toplumları birleştirici bir rol üstlendiğini de 

söylemek mümkündür.  
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Ana ve Yan Figürler:   

 

Pembe ve Avrupalılar’da anlatılan kişiler eserde aldıkları rolün önemine göre şöyle bir 

sıra oluştururlar: 

  

Ana figür Pembe, on iki yaşındadır.  Yaşının küçük olmasına rağmen ailesinin ve 

kardeşlerinin sorumluluğunu taşıyabilecek güçtedir. Onun konuşmaları, hayalleri Avusturya’lı 

Amy’de ona karşı olumlu yönde büyük bir ilgi uyandırmıştır. Sonuçta Amy, Pembe’den, 

biricik oğlu Kai’yi her gün dolaştırmasını ve onunla ilgilenmesini rica eder. Bunu gayet 

sıradan bir görevmiş gibi kabul eden Pembe, Amy’nin şaşkınlık içinde kalmasına neden olur, 

çünkü küçük kız çocuğu anne rolüne bürünmüştür. 

 

Kişiliği ve ekonomik durumuyla özgürlüğünü kazanmış olan Amy çevresine ve 

sevdiklerine karşı mesafeli bir tutum sergiler. Amy bir annedir. Amy’nin üstlendiği anne rolü 

evrensel anne modelini simgelemektedir. Öte yandan Frischmuth, Amy’yi Klemens karşısında 

kendisini ezilmiş ve haksızlığa uğramış hisseden bir kadın olarak da okuyucuya sunar.  Çünkü 

Klemens ailenin tüm sorumluluğunu Amy’e yükleyerek evi ter etmiştir. 

 

“Her şeyden önce Kai için zaman. Bir çocuğun böyle bir uzaklaşmayı fark etmemesi olmaz. 

Her şey daha sonra telafi de edilemez. Klemens bilmese de, ben gayet iyi biliyorum ki onun 

artık hiçbir zamanı olmayacak. Mesleğine gittikçe kendini kaptıracak ve günün birinde, 

zamanı da olsa, böyle bir anlaşmaya yeteneği olmayacak.”184  

 

                                                 
184 A.g.e., s.89. 
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Klemens tiyatrocudur ve mesleğinin Amy’nin mesleğine oranla daha zor olduğunu 

düşünmektedir. Klemens kariyerinin çocuğundan ve eşinden daha önemli olduğunu sergileyen 

sebeplerle evden ayrılan ve Kai’nin tüm sorumluluğunu da Amy’e bırakan bir kocayı 

canlandırmaktadır. Klemens bu davranışının gerekçesini Amy’nin kendisinden daha güçlü 

olduğu yönündeki düşünceleriyle açıklar. Amy’nin en çok üzüldüğü nokta da budur: Çünkü 

gücünün bir gün böylesine bir felaketle sonuçlanacağı hiç aklına gelmemiştir:   

 

“Sende durum çok farklı,  dedi Klemens. Eğer gerçekten yetenekliysen, her türlü koşul altında 

yazabilirsin. Sen, işinle özdeşiyorsun, evde rahatın yerinde, oradan oraya koşturman 

gerekmiyor, sonra şansın yaver gidip de kitaplarından biri tuttu mu, herhangi bir savaşa 

girmeksizin bir yığın paraya konuyorsun.”185  

   

Rosa 18 yaşında ve Pembe’nin en yakın arkadaşıdır. Rosa 30 yaşındaki Herwater 

adında bir mühendise âşıktır. Rosa’nın Herwater’a duyduğu aşk ile Gülgün’ün Erol’a 

duyduğu aşk farklıdır. Rosa’nın Herwater’a karşı duyduğu aşk daha çok saf bir çocuk aşkıdır. 

Gülgün’ün Erol’a karşı duyduğu aşk ise cinsel öğeleri içermektedir. Bu yönüyle Frischmuth 

ve Biberyan’ın eserlerinde işledikleri aşk motifleri çok farklı niteliklere sahiptir.  

 

Rosa da, Pembe gibi ekonomik nedenlerle erken yaşta iş yaşamına başlamıştır. Rosa 

ve Pembe sık sık görüşürler. Daha önce Türkiye’yi görmüş olan Rosa, Türkiye’yi beğendiğini 

fakat bazı konulardaki rahatsızlığını ise şöyle anlatır: “Geçen yıl İstanbul’a kadar gittim. Ama 

değdi yani. Camiler, filan, diyeceğim çok ilginçti, Topkapı Sarayı, bütün hazineleriyle, saray, 

o altınlar, insan altın sarhoşu olabilirdi, ama… Ama halk ve caddelerin pisliği, her taraf nasıl 

                                                 
185A.g.e., s.89. 
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da yağ kokuyor, o yemekte kullandıkları yağ ve koyun eti kokusu. Kaldığımız otelde –en 

pahalı değildi ama yine de yalnız belli saatlerde su vardı ve tuvaletler hep tıkanıktı…”186

 

Helene Amy’nin arkadaşıdır. Görünürde, kendisiyle barışık, bir o kadar da mantıklı bir 

kadındır. Çevresiyle iletişimi sorunsuzdur. Bakımlı ve doğaldır. Amy’nin dostluğuna önem 

veren Helene, bir yandan ona destek olurken, bir yandan da onun içinde küçük de olsa 

feminizm kıvılcımları oluşmasını için çalışır. Helene aslında Amy’nin kendi hayatını 

çocuğuna adamasından rahatsızdır. Helene göre Amy’nin eşi Klemens evden ayrılarak tüm 

sorumluluğu Amy’nin omuzlarına yükleyerek ona haksızlık yapmıştır. Çünkü Amy’nin 

yapmak isteyip de yapamadığı pek çok şey vardır ve Helene bunları görür. Ona göre, kadınlar 

kendilerini güçlü olmaya öyle zorlamaktadırlar ki, bu zorlayış onların hayatını alt üst 

etmektedir. Helene fiziksel ve genel özellikleriyle bir yandan Amy’i etkilerken, öte yandan da 

ona çok uzaktır:  

 

“Helene’ye hayranım. Özelliklerinden birini, kendisini o özelliğin temsilcisi haline getirişi 

yok mu, beni çok etkilemiştir. Fark edilmemesi olanaksız derler ya, işte tam Helene’ye uygun 

bir sıfat ve onu düşündüğüm zaman düşleyemeyeceğim bir çok şey vardır. Kendini bir çok 

şeyden uzak tutmakla son derece usta, bir alanda derinleştirmiştir.”187  

 

Helene’nin Amy’e uzak gelen özelliği çocuk sahibi olmaya karşı olan fikirleridir: 

 

“İnsan her şeye sahip olamaz. Her hangi bir yerde yetinmeyi bilmek gerek. Atılmak 

istediğimiz hayatta mutlaka bir çocuk gerekmez.”188

 
                                                 
186A.g.e., s.78-79. 
187 A.g.e., s.43-44. 
188 A.g.e., s.49. 
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Helene’nin çocuksuz da bir hayatın sürdürülebileceği yönündeki fikirleri biraz da 

Helene’nin mutsuz evliliğinden kaynaklanmaktadır. Helene’nin eşi evlilik dönemlerinde işiyle 

ilgili sorunları evdeki ilişkilerine yansıtmıştır. Helene de eşini tüm içtenliğiyle dinleyip ona 

yardım etmeye çalışmıştır. Fakat aynı durum Helene için söz konusu olduğunda eşi aynı 

saygıyı göstermemiş, o da giderek eşinden uzaklaşmış ve zamanla kadınlarla arkadaşlık 

kurmaya başlamıştır. Eşiyle yaşadığı travmanın etkisini üzerinden hala atamamış olan 

Helene’nin psikoljik sorunun yansımalarından Amy’nin oğlu Kai de dolaylı olarak nasibini 

almaktadır.  

 

Oktay ve Erol Pembe’nin ikiz kardeşidir. Pembe onlara bakmakla yükümlüdür: Onları 

sürekli parka götürür ve onlara oyunlar oynar. Kai ile iyi ilişkileri olan ikizler sık sık 

Avusturya vatandaşları tarafından aşağılanır ve sözlü hakarete uğrarlar. Söz konusu 

hakaretlerden sadece Oktay ve Erol değil Kai de payını alır. Kai ile birlikte parkta oynayan 

Erol ve Oktay çocuklar arasında çıkan bir kavga sırasında şu şekilde sözlü hakarete uğrarlar: 

 

“Sonra Kai, çocuğu kanallardan uzaklaştırmak istemiş. Bu sırada da tepinip bir barajı 

yıkmış. O sırada Kai çocuğa bir tokat indirmiş, o da şişko poposuyla kanallara oturuvermiş, 

tabii bu arada üstünü berbat etmiş. Bağırmaya başlamış, o sırada annesi yetişmiş, Kai’ı bir 

güzel azarlayıp kum havuzundaki su yüzünden korkunç bir kavga çıkartmış. Erol ve Oktay’ı, 

kum havuzundan hemen çıkartmazlarsa dayakla tehdit etmiş. Bunlar, kum havuzunun herkese 

açık olduğunu söyleyince, kadın ama Çingenelere ve Çuvaşlara açık değil diye bağırmış ve 

öyle üstlerine yürümüş ki tokatı indirecek sanmışlar.189

 

                                                 
189 A.g.e., s.73 
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Amy’nin oğlu Kai 9 yaşındadır. Anne ve babası o henüz çok küçükken ayrıldığı için, 

Kai, sorunun tam olarak farkında değildir. Büyük bir yalnızlık içindedir. Hayatına Pembe’nin 

girmesiyle birlikte onun için eğlenceli günler başlamıştır.  

 

Pembe’nin annesi Hayriye okuma yazması olmadığı için kendisini toplumdan 

soyutlamış, kocası tarafından zaman zaman şiddete maruz kalan bir Anadolu kadınıdır. 

Herhangi bir sosyal hayatı yoktur. Hayriye evden dışarı çıkmaz. Dışarı ile ilgili her türlü 

bağlantıyı Pembe üzerinden gerçekleştirmektedir. 

 

Türk ve Avusturyalı ailelerin bireylerinin fiziksel, sosyal ve akrabalık özelliklerini 

gösteren tablo şöyledir: 
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TABLO III: ‘Pembe ve Avrupalılar’da Türk Aile Bireylerinin Genel Özellikleri 
 
 

Adı Etnik 
Kökeni 

Ya
şı 

Cinsiy
eti 

Akrabalık 
Derecesi 

Fiziksel 
Özellikleri 

Hobileri Mesleğ
i 

Diğer 

Pembe Türk 12 K Hayriye’nin 
kızı 

Yaşının 
gereğinden 
fazla olgun, 
ağırbaşlı, 
gururlu, zeki 

Piknik 
yapmak, 
çocuklarla 
ilgilenmek 

Çocuk 
bakıcıs
ı 

Yardımsever, 
iyi niyetli, 
pozitif, zeki 

Erol Türk 9 E Pembe’nin 
kardeşi 

Şirin,  Parka gitmek  Paylaşımcı 

Oktay Türk 9 E Erol’un ikizi Sosyal Oyunlar 
oynamak 

  

Hayriye Türk 35 K Pembe’nin 
annesi 

İçine kapanık Yok Ev 
hanımı 

 Okuma 
yazması yok, 
toplumdan 
kopuk bir 
hayat yaşıyor 

Fatma Türk 40 K Hayriye’nin 
komşusu 

Şişman Dedikoducu Ev 
hanımı 

Bilinmeyene 
karşı 
önyargılı 

Baba 
(Babanı
n adı 
verilme
miştir) 

Türk 40 E Pembe’nin 
babası 

Yok Yok İşçi Tek amacı 
para 
kazanmak ve 
ülkesine geri 
dönmek, 
Avusturyalı 
kadınlara 
karşı 
önyargılı 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 115



TABLO IV:  ‘Pembe ve Avrupalılar’da Avusturyalı Aile Bireylerinin Genel Özellikleri 
 
 

Adı Etnik 
Kökeni 

Yaşı Cinsiyeti Akrabalık 
Derecesi 

Fiziksel 
Özellikleri 

Hobileri Mesleği Diğer 

 Amy  
Avustury
alı 

40 K Kai’nin annesi Güzel, 
bakımlı, 
olgun, pozitif 
düşünceli 

Yüzme, 
parka 
gitmek, 
kitap 
okumak, 
ormanda 
yürüyüş, 
sinema 

Yazar ‘Öteki’ne 
yaklaşımı 
ön 
yargısız, 
Etnik 
ayırım 
yapmıyor 

Kai Avustury
alı 

9 E Amy ile 
Klemens’in 
oğlu 

Minik, şirin 
bir çocuk 

Parkta 
oyun 
oynamak, 
yüzmek 

 Pembe, 
Oktay ve 
Erol’u 
çok 
seviyor 
 

Klemen
s 

 
Avustury
alı 

45 E Amy’nin eşi Çocuğuna ve 
eşine karşı 
mesafeli bir 
baba 

Radyo, 
tiyatro, 
çalışmak 

Tiyatrocu Sorumsuz

Rosa Avustury
alı 

18 K Pembe’nin 
arkadaşı 

Güzel Hearwate
r’la 
gezmek 

Çocuk 
bakıcısı 

Pembe’yi 
ve 
kardeşleri
ni seviyor 

Helene Avustury
alı 
 

40 K Amy’nin 
arkadaşı 

Hiç 
evlenmemiş, 
feminist 

Arabayla 
gezmek, 
sinema 

Yazar Bencil 

Hearwa
ter 

Avustury
alı 

30 E Rosa’nı erkek 
arkadaşı 

Genç, 
yakışıklı 

Çocuklar
la oyun 
oynamak 

Mühendi
s, gezgin 
çocuk 
bakıcısı 

Çocukları
seviyor 

Pola Avustury
alı 

38 K Amy’nin 
arkadaşı 

Bakımlı, 
sosyal 

Sinema Oyuncu Amy’nin 
en yakın 
arkadaşla
rından 
biri 

Maya Avustury
alı 

35 K Amy’nin 
arkadaşı 

sosyal Heykel 
yapmak 

Heykeltr
aş 

Yalnız, 
şefkatli 
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Yazarın Tutumu: 

 

Frischmuth Pembe ve Avrupalılar romanıyla Avusturya’daki çoğunluğun Türklere 

bakış açısını anlatmaktadır. Çoğunluğu temsil eden bir yazar olarak Avusturyalı çoğunluğun 

Türkleri nasıl “öteki”leştirdiğini bir çocuğun bakış açısından yansıtmaktadır. Bu yönüyle 

romanın objektif olarak ele alındığını ve yazarın toplumlar arası “öteki”leşmeye karşı bir 

tutum sergilediğini söylemek mümkündür. Türk toplumunu yakından tanıyan bir yazar olarak 

Frischmuth Avusturya toplumunun Türklere karşı tutumunun yani “öteki”leştirilmesinin 

nedenini geçmişten gelen önyargılara ve toplumda yerleşik olan negatif Türk imgesine 

bağlamaktadır.   

 

Avusturya’da bugün hala azınlık çocukları için önemli bir sorun olan yabancı dil 

konusu Frischmuth’un romanında azınlık çocuklarının perespektifinden okura yansıtılmıştır. 

Frischmuth’un romanında yabancı kelimelerin daha çok Erol, Pembe ve Oktay tarafından 

kullanılmasının nedeni, farklı bir ülkede yeni bir yaşama başlayan çocukların bu dili 

öğrenmek için harcadıkları çabayı göstermek isteyişinden kaynaklanmaktadır. Avusturya’nın 

çeşitli kentlerinde, çocuklarının hem içinde yaşadığı çoğunluğun dili olan Almancayı 

öğrenmeleri, hem de kendi anadilleri olan Türkçeyi unutmamaları için aileler çocuklarına 

çeşitli baskı yapmaktadırlar. Ayrıca çocuklar içinde yaşadıkları toplumun bireyleri tarafından 

da benzer bir baskıya maruz kalıyorlar. Tek fark bu baskı Almancanın konuşulması için 

yapılmaktadır. Türkçe söz konusu edilmez.  

 

Biberyan’ın roman kişileri Frischmuth’un yarattığı kişilerden farklı olarak Türkçe 

bildikleri halde yabancılaşmayı ve “öteki” olmaya kendilerini mahkûm etmek şeklinde bir 
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tercih yaparlar. Oysa Pembe ve Avrupalılar’da çocuklar yaşadıkları topluma entegre olmak 

için Almancayı öğrenme gayreti içerisindedirler. 

 

Bugün yaklaşık olarak 8.000.000 insanın yaşadığı Avusturya’nın etnik dağılımı 

şöyledir: Ülkenin çoğunluğunu Avusturyalılar oluşturmaktadır. Avusturya’da “ %91 

Avusturyalılar, %4 Eski Yugoslavlar (Bunun içinde Hırvatlar, Slovenler, Sırplar ve Boşnaklar 

da bulunmaktadır.), %1,6 Türkler, %0,9 Almanlar ve %2,4 diğer gruplardır. Avusturya’nın 

resmi dili Almancadır. 190

  

Sonuç olarak, Frischmuth anlattığı konuya karşı Biberyan’dan farklı bir tutum 

sergilemektedir. Frsichmuth’un eserinde toplumlar arasındaki sorunları çözümleyici ve 

dolayısıyla pozitif bir yaklaşım sergilenir, Biberyan’ın eserinde ise toplumlar arasındaki 

sorunların giderek derinleşmesi ve iki toplumun tamamen birbirinden kopuşu bir seyirci 

uzaklığıyla aktarılmaktadır. Her iki yazarın “öteki”ni objektif olarak ele aldıklarını da 

belirtmekte yarar vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/au.html 

 118



‘Yalnızlar’ ve ‘Pembe ve Avrupalılar’ Adlı Romanlarda Türk İmgesinin 

Karşılaştırılması 

 

Biberyan’ın ve Frishmuth’un bu teze konu olan romanlarındaki ortak nokta, her iki 

yazarın da Türk imgesi yaratmış olmalarıdır. Bu tez için, toplumsal yapı içerisinde Frishmuth 

çoğunluğun, Biberyan ise azınlığın temsilcisi yazar kimlikleriyle dikkat çekiyorlar. Yazarların 

Türk imgesini seçmeleri rastlantısal bir benzerliktir. Doğal olarak, konuya çok farklı 

perspektiflerden bakıyorlar. 

 

Biberyan romanında çağın popüler bir sorunu “öteki”leşmeyi irdeliyor. Türk 

toplumunu “öteki”nin bakış açısından anlatıyor. Modern dünyada popüler olan bu sorun Türk 

edebiyatı için de yabancı değildir.  Çağdaş Türk yazarları zaman zaman eserlerine “ötekini” 

konu olarak seçip işlemektedirler. Öneğin; Bekir Yıldız(1933–1998), Fakir Baykurt(1929-

1999), gibi yazarlar eserlerine “öteki”ni konu olarak seçmişler ve farklı perspektiflerden 

işlemişlerdir. 

 

Konuyla ilgili olarak Zülfü Livaneli’nin (1946- ) Arafat’ta Bir Çocuk adlı öyküsü 

sanatsal değeri açısından da ilginç ve güzel bir örnektir. Livaneli bu öyküde konuyu küçük bir 

çocuğun bakış açısından anlatıyor. “Öteki” olarak kalmanın, çoğunluğa karışamamanın 

yarattığı sorunların bir çocuğun psikolojisindeki yansımalarına yer vermiştir. Livaneli’nin 

öyküsündeki Türk çocuk, Almanya’da bir Alman okula başlamış ve ortama uyum sağlamakta 

büyük sorunlarla karşılaşmıştır. En büyük sorunu ise yabancı dil olmuştur. Bu sorun, yani 

“öteki” olarak kalmada dil sorununun oynadığı rol Frischmuth’un romanında da dikkat çeker. 

Frisschmuth’un romanındaki Pembe’nin dil sorunu ailesinin Almanya’ya işçi olarak 

gelmesiyle başlar. Yabancı dil ve ortama uyum konusunda sorun yaşayan Pembe ezilmişlik 
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duygusu içindedir. Ancak Pembe bu sorunu aşabilecek yeterli zihinsel ve psikolojik güce 

sahiptir. Bunun için de bilmediği dili öğrenme gayreti içerisindedir. Öğrenme sürecini Amy’e 

şöyle anlatır: 

 

“Pek de çabuk öğreniyordum. Başkaları nasıl konuşuyor, hep ona bakıyordum. Annem beni, 

ekmeğe gönderdiğinde bir süre dükkânda bekliyordum, ta ki benim alacağım ekmek çeşidini 

isteyen birini duyuncaya kadar. Sözcüğü kapıp söylemeye çalışıyordum. Çünkü işaretlerle 

anlatmakla yetinemeyecek kadar gururluydum.”191  

 

Livaneli’nin öyküsünde de benzer bir durum yaşanmaktadır, öyküdeki çocuğun 

korkusunu oluşturan temel nedenlerin başında çevresiyle arasındaki dil sorunu vardır. Dili 

bilmemesi diğer çocuklar tarafından Yılmaz’ın alaya alınıp dışlanmasına neden olur.192 

Yılmaz’ın gördüğü düşlerde bile bu etki hissedilir. Her iki yazar da “öteki” konusunu işlerken 

İpşiroğlu’nun da ifadesiyle “ak-kara ayırımına” gitmemiştir. 

 

Biberyan yalnızca Yalnızlar’da değil Babam Aşkale’ye Gitmedi adlı eserinde de 

yabancılaşmayı, ötekileşmeyi konu eder. Biberyan daha önceki bölümlerde de bahsedildiği 

gibi,  Varlık Vergisini ödeyen ve bu yüzden Aşkale’ye gitmeyen bir ailenin fakirleşmesini ve 

bu fakirleşme sonucunda yaşadığı çöküntüyü kaleme almıştır.   

 

Burada işaret edilmesi gereken önemli nokta yazarın söz konusu Varlık Vergisinin 

sadece gayrimüslimlere uygulanıyor imgesini yaratmasıdır. Oysa Varlık Vergisiyle ilgili 

maddede böyle bir durum söz konusu değildir. Varlık vergisi bir defaya mahsus olmak üzere 

                                                 
191Barbara Frischmuth, Pembe ve Avrupalılar, s.166. 
192 Zehra İpşiroğlu, Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri Yazın, Papirüs Yayınları, İstanbul, 2001, s.66. 
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varlıklı herkese uygulanan bir vergi idi.193 Aşkale’ye gidenlerin bu vergiyi ödememek için 

böyle bir tercih yaptıkları gerçeğinin arka plana atılması yazarın konuya karşı tutumunu 

belirlememiz için önemli bir ipucudur.  

                                                 
193 Türkiye’deki Ermeni azınlığın polemik konusu olan “Varlık Vergisi” ile ilgili Kanunun aslı aşağıdaki gibidir. Varlık Vergisi, Kasım 

1942-Mart 1944 tarihleri arasında, ticaret erbabı, çiftçi, esnaf ve ücretlilere tarh edilerek bir defaya mahsus olmak üzere toplanan bir vergidir. 

Dönemin Maliye Bakanlığı dört tür vergi yükümlülüğü belirlemiş ve bunları belirli harflerle tanımlamıştı. Bu tanımlamada Müslümanlar (M) 

belirlenen matrahın % 12,5'unu gayrimüslimler (G) %50'sini, dönmeler (D) %25'ni vergi olarak ödemekle yükümlüydü. Söz konusu verginin 

ödenmesinde Müslüman mükellefler de fazla güçlük çekmişlerdir. Müslümanlar dışındakilere yüksek oranda vergi tarh edilmesindeki 

gerekçe, Osmanlı'da eli silah tutan her ferdin savaşa gitmesi sonucu Türklerin, savaşta gerek maddi, gerekse manevi olarak çok zarara 

uğramalarına karşılık, askere alınmayan gayrimüslimlerin ve dönmelerin, savaş gerisinde yaptıkları ticaret sonucunda elde ettikleri fazla 

kârlardı. 

Varlık Vergisi Yasa Metni 

11 Kasım 1942-Cumhuriyet tarihinin tartışılan yasalarından biri olan "Varlık Vergisi", Şükrü Saraçoğlu Hükümeti tarafından 9 Kasım 

1942'de TBMM'ye sevkedildi. Yasa, 11 Kasım'da Genel Kurul'da kabul edildi ve 12 Kasım 1942'de Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 17 Eylül 1943 tarih ve 4501 sayılı yasa ile bir kısım mükellefin vergi borçları silindi. 15 Mart 1944 tarih ve 4530 sayılı 

"Varlık Vergisi Bakayasının Terkinine Dair Kanun" ile o tarihe kadar tarh edilmiş, ancak tahsil edilememiş vergilerin silinmesiyle "Varlık 

Vergisi" uygulaması ortadan kalktı.   

Varlık Vergisi Hakkında Kanun 

Kanun No : 4305, Kabul Tarihi : 11.11.1942, Resmi Gazete : 12.11.1942 - 5255  

1. Verginin mevzuu 

BİRİNCİ MADDE - Servet ve kazanç sahiplerinin servetleri ve fevkalade kazançları üzerinden alınmak ve bir defaya mahsus olmak üzere 

(varlık vergisi) adiyle bir mükellefiyet tesis edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE - Varlık vergisi aşağıda yazılı zümrelere dahil olan hakiki ve hükmi şahıslardan alınır: 

A) 2395 ve 2728 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri mucibince mükellef bulunanlar; 

B) Büyük çiftçiler (Büyük çiftçiden maksat, işinin idaresine ve vüsatine halel getirmeksizin  bu mükellefiyeti  ifa edebilecekleri bu kanunda 

yazılı komisyonlarca tesbit edilenlerdir); 

C) Uhdelerinde bulunan binaların ve hisseli  ise hissedarlarının hisselerine düşen bir yıllık gayrisafi  iradı yekunu  2 500 liradan ve 

arsalarının vergide mukayyet kıymetleri 5 000 liradan yukarı bulunan ve bu miktarların tenzilinden sonra mütebaki irat  ve kıymetlerle bu 

vergiyi verebileceği komisyonlarca kararlaştırılanlar; 

D) 1939 senesin denberi 2395 veya 2728 sayılı kanunlar mucibince vergiye tabi bir iş ve teşebbüsle uğraştığı  halde bu kanunun neşri 

tarihinde işini terk, devir veya tasfiye etmiş bulunanlar; 

E)  Meslekleri tacir, komisyoncu, tellal veya simsar olmadığı halde 1939 senesinden beri  velev bir defaya mahsus olsa bile ticari  

muamelelere tavassut ederek komisyon veyahut tavassut mukabili olarak her ne nam ile olursa olsun para veya aynıyat almış olanlar. 

ÜÇÜNCÜ MADDE-  İkinci maddede yazılı mükellefiyet zümrelerinden iki veya daha ziyadesine dahil olanlar bu zümrelerin her birinde ayrı 

ayrı mükellef tutulurlar. 

Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle belediye bütçelerinden ve 3659 numaralı kanuna tabi müesseselerden tahsisat, maaş ve ücret alanlarla 

kadroya müsteniden yevmiye ile istihdam edilenler yalnız bu maaş, tahsisat, ücret ve yevmiyelerinden dolayı ikinci maddenin A fıkrasındaki 

mükellefiyete tabi değildirler. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - 1837 sayılı Bina vergisi kanununun 3 ncü ve 1833 sayılı  Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesinde sayılı bina ve 

arsa sahipleri, ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı mükellefiyetten muaf tutulur. 

BEŞİNCİ MADDE -  Vergi, hakiki ve hükmi şahıslar namlarına tarholunur ve eshamlı ve eshamsız şirketlerde hisseye bakılmaksızın 

şirketlerin menkul ve gayrimenkul varlığının tamamı üzerinden alınır. 

2.  Verginin Miktarı 

ALTINCI MADDE- Yedinci maddede yazılı komisyonlar, ikinci maddede yazılı mükelleflerin mükellefiyet derecelerini her mükellef 

namına 1941 yılında ve ticaretini terk, devir veya tasfiye etmiş olanlar için terk, devir veya tasfiyeye takaddüm eden son yılda tarhedilmiş 

veya  tahakkuk  ettirilmiş vergi miktarlarını; çiftçilerde mükellefin zirai vaziyetini  ve gayrimenkul sahiplerinin de irat ve vergi kıymeti 
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miktarlarını  gözden geçirmekle beraber bunlarla mukayyet olmaksızın edinecekleri kanaate göre  takdir ve tesbit ederler. Ancak 2395 sayılı 

kanunun 11 nci maddesi hükmü  dairesinde kazanç beyannamelerine bilanço raptetmek mecburiyetinde bulunan anonim, komandit, limitet 

ve sermayesi üzerinden kazanç dağıtan kooperatif şirketlerin vergileri , 1941 takvim yılına veya ticari yılına ve ticarethanelerini  terk, devir 

ve tasfiye etmiş olanlar da terk, devir ve tasfiyeye tekaddüm eden son seneye ait safi kazancının  yüzde ellisinden  aşağı ve anonim 

şirketlerde yüzde yetmişinden yukarı  olamaz. 

İkinci maddenin (B fıkrasında yazılı çiftçilerin mükellefiyetleri de varlıklarının yüzde beşini geçemez. 

3. Verginin Tarhı 

YEDİNCİ MADDE-  İkinci maddede yazılı servet ve kazanç sahiplerinin mükellefiyet derecelerini tesbit etmek üzere her vilayet  ve kaza 

merkezinde mahallin en büyük mülkiye memurunun reisliği altında en büyük  mal memurundan ve ticaret odalariyle belediyelerce kendi 

azaları arasından seçilecek ikişer azadan müteşekkil bir ve icabına göre mütaaddit komisyon kurulur. Ticaret odası bulunmıyan yerlerde; bu 

odanın seçeceği azalar yerine belediyece, hariçten ticaret ve ziraatten anlıyanlar arasından iki aza seçilir. 

En büyük mülkiye ve maliye memurları bu komisyonlarda bizzat bulunmakla mükelleftirler. Ancak birden fazla komisyon kurulan yerlerde 

tensip edecekleri memurları tevkil edebilirler ve kendilerinde icabına göre istedikleri komisyonlarda bulunabilirler. 

Komisyonların büyük çiftçileri tesbit için varacağı toplantılarda ticaret odası yerine ziraat odalarınca kendi azalan arasından ve bulunmıyan 

yerlerde belediyelerce hariçten ve ziraatten  anlıyanlar arasından seçilecek iki aza komisyona, iştirak eder. 

Komisyon kararları ekseriyetle verilir, reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf tercih edilir. 

SEKİZİNCİ MADDE-  Komisyonlar, şirketlerin mükellefiyetlerini tesbit ettikleri sırada şeriklerini de servetleri derecesini ve fevkalade 

kazançlarını, araştırarak bunların da mükellefiyetlerini takdir ederler. 

DOKUZUNCU MADDE- Komisyonlar, muhtelif zümrelerin mükellefiyet derecelerini tesbit için on beş gün içinde intaç ile mükelliftirler. 

Bu müddet zarfında işini  bitiremiyen komisyonların memur olmıyan azası değiştirilerek yerlerine son mebus intihabında müntahibisani 

olanlar arasından belediye reislerince seçilecek dörder zat alınmak suretiyle komisyonların azası tamamlanır. 

ONUNCU MADDE - Mükelleflerin tesbiti sırasında komisyonlaca unutulmuş olanların isimleri komisyonların dağılmasından itibaren en geç 

iki ay içinde varidat dairelerince tesbit olunarak 7 nci madde hükmü dairesinde yeniden teşkil edilecek komisyonlara bildirilir. Komisyonlar 

azami, on beş gün içinde bu mükelleflerin vergi miktarlarını kararlaştırmağa mecburdurlar. 

4. Verginin Tebliğ ve Tahsili 

ONBİRİNCİ MADDE- Komisyon kararları,  şehir ve kasabalarda varidat dairelerinin kapılarına ve köylerde münasip mahallere, listeler 

yapıştırılmak suretiyle ilan ve tebliğ olunur. Listelerin asıldığı, gündelik gazete çıkan yerlerde gazetelerle ve gündelik gazete çıkmayan 

mahallerde belediye tellalları marifetiyle halka ayrıca haber verilir. 

Komisyon kararları  nihai ve katı mahiyette olup bunlara karşı idari ve adli kaza mercilerinde dava  açılamaz.  Ancak bir mükellef namına 

aynı mükellefiyet mevzuundan dolayı mükerrer vergi tarh edilmiş olduğu takdirde bunlardan en yüksek olanı ipka edilerek diğerleri tarhiyatı 

yapan  komisyonların  vazife gördüğü mahallerin  en büyük mal memuru tarafından mükelleflerin müracaatı üzerine silinir. 

ONİKİNCİ MADDE-  Mükellefler vergilerini, talik tarihinden itibaren on beş gün içinde mal sandığına yatırmağa mecburdurlar. 

On beş günlük müddetin geçmesini beklemeden mahallin  büyük mal memuru, lüzum  gördüğü mükelleflerin menkul ve gayrimenkul  

mallarıyla alacak, hak ve menfaatlerinin ihtiyaten haczine karar verebilir. On beş günlük müddet içinde yatırılmayan vergilerin, Tahsili 

emval kanununa tevfikan tahsiline tevessü edilmekle beraber vergi miktarına müddetin dolmasından itibaren birinci hafta için yüzde bir ve 

ikinci hafta için yüzde iki zam olunur. Talik tarihinden itibaren bir ay zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler borçlarını tamamen 

ödeyinceye kadar memleketin herhangi bir yerinde bedeni kabiliyetlerine göre askeri mahiyeti haiz olmıyan umumi hizmetlerde veya 

belediye hizmetlerinde çalıştırılırlar. Ancak üçüncü maddenin son fıkrasında yazılı olanlardan ikinci maddedeki mükellefiyete tabi 

bulunanlarla kadınların ve elli beş yaşını mütecaviz erkeklerin borçları hakkında Tahsili emval kanunu tatbik edilmekle beraber bunlar 

çalışma mükellefiyetine tabi tutulmayabilirler. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılanlara verilecek ücretin yarısı borçlarına mahsup olunur. 

Çalışma mecburiyetinin  tatbik tarzı Hükümetçe hazırlanacak bir talimatname ile tayin olunur. Birinci fıkrada yazılı on beş günlük müddet 

içinde vergilerini vermeyen mükellefler, aynı müddet zarfında vergileri miktarınca Hazine bono ve tahvilatı veya banka teminat mektubu 

tevdi ettikleri takdirde bu mükellefler  hakkında Tahsili emval kanununun ve çalışma mecburiyetinin tatbiki bir ay müddetle geri 

bırakılabilir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Kollektif ve komandit şirketlere ait vergilerin icabı halinde ortakların ve komanditlerin şahsi mallarından istifası 

hususunda da Tahsili emval kanunu hükümleri tatbik olunmakla beraber ortak ve komanditeler çalışma mecburiyetine de tabi tutulabilirler ve 

on ikinci maddenin ikinci fıkrası hükmü bunlar hakkında da tatbik olunur.Bu madde ile on ikinci maddede yazılı karar ve muameleler kati 

olup bunlara karşı idari ve adli kaza mercilerinde dava açılamaz. 
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Frishmuth’un eserinde yaratılan Türk imgesi toplumları yakınlaştıran, yapıcı öğeleri 

barındırıyor. Bu çerçevede Biberyan’ın eserini değerlendirdiğimizde şöyle bir sonuca 

ulaşıyoruz: İmge toplumlararası ilişkide yazarın isteği doğrultusunda olumsuz bir rol 

üstlenebilir.  

 

Her iki romanda da dikkatimiz çeken önemli farklılıklardan biri de yazarların 

yarattıkları figürlere yüklediği roller olmuştur. Örneğin; Biberyan’ın eserinde,  küfür ve argo 

kelimeler daha çok romandaki Türk kimlikli bireylerin ağzından okuyucuya aktarılmıştır.  

Hatta romanda Türk bireylerin kullandığı küfürlere tepkiler Ermeni bireylerden gelmiştir. 

Ermeni bireyler dizginleyen veya uyaran konumundadır: 

 

                                                                                                                                                         
ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Varlık vergisiyle mükellef tutulanların ikametgahlarında, gerek kendilerine ve gerek karı veya kocalarına veya 

kendileriyle birlikte oturan usul ve füruu ile kardeşlerine ait dükkan, mağaza, depo, ambar, fabrika ve imalathanelerde veya bunlara benzer 

yerlerde bulunan bütün menkul mallarla tapuda veya vergide bunlardan herhangi biri namına kayıtlı olan gayrimenkul mallar bu kanun 

mucibince alınacak vergi ve zamların kanuni teminatı hükmünde olup bu malların satılmasında da Tahsili emval kanunu hükümleri tatbik 

olunur. Verginin teminatını teşkil eden bumallardan mükellefin kendisine veya karı ve kocasına ait olanlar hariç olmak üzere diğer mallar 

üzerine komisyonlarca verginin takdir ve tesbiti tarihinden itibaren bir sene zarfında ayrıca haciz konmadığı takdirde bu mallar üzerindeki 

teminat hükmü sona erer. Mükelleflerin zilyetliği altında veya yukarıda yazılı mahallerde bulunan menkul mallara müteallik satış, temlik ve 

rehin iddiaları muteber sayılmaz ve bu nevi mallar hakkında dermeyan olunacak istihkak iddiaları dinlenemez. Bu kanunun neşrinden 

mukaddem başlamış olan ve bir ilama veya bu hüküm ve kuvvette noterlikçe tanzim edilmiş mukaddem tarihli resmi bir senede müstenit 

olmıyarak yapılmış bulunan takip neticesinde icra dairelerince konulmuş olan ihtiyati ve icrai hacizler bu teminat hükmüne halel vermez.  Bu 

hacizler ancak vergi alacağının tahsilinden sonra bir bakiye kaldığı takdirde bu kısım hakkında infaz olunur. Gayrimenkullerin satışında 

bunların varlık vergisi mükellefiyeti ile ilişiği olmadığı  alakalı varidat dairesince tasdik edilmedikçe tapu daireleri tescil yapamaz. Yapılan 

tesciller hükümsüz sayılır. 

6. Müruruzaman 

ON BEŞİNCİ MADDE - 9 ve 10 ncu maddelerde yazılı müddet ve şartlar içinde tarh edilmeyen vergiler, bu müddetler geçtikten sonra 

yeniden tarh ve tahsil edilemez. Bu kanun mucibince tahakkuk ettirilmiş olan vergiler 1943 mali yılından itibaren beş yıl sonra tahsil 

olunamaz. Verginin tahsili için yapılacak her nevi takip muameleleri, müruruzamanı keser. 

7. Mer'iyet Maddeleri 

ON ALTINCI MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ON YEDİNCİ MADDE - Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 11 teşrinisani 1942
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“Artin Usta, Niko Usta’ya; ‘Ali dolanıp duruyor.” dedi. Harç hazırlayan Hasan, musluktan 

avuçlarına su aldı. ‘Aklı başında değil ki, o orospu için!’, Artin Usta azarladı. ‘Onun orospu 

olduğunu nereden biliyorsun?”194

 

Ermeni Artin usta ile Türk Hasan arasında geçen bu diyalogda erdemli olan, Artin 

ustadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
194 Zaven Biberyan, a.g.e., s.15. 
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‘Yalnızlar’ ve ‘Pembe ve Avrupalılar” Adlı Romanlardaki Farklılıklar 

 

 Yapılan araştırma sonucunda iki roman arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar 

olduğu görülmüştür. Farklılıkların nedeni yazarların Türk toplumuna bakış açısından 

kaynaklanmaktadır.   

 

 Bu farklılıkları aile, anne, baba, çocuk, erkek çocuğu, kız çocuğu imgeleri yaratılırken 

ve ailelerin ekonomik yapılarıyla ilgili ipuçları verilirken gözlemleyebiliyoruz.  

 

Aile İmgesi 

 

“Yalnızlar” 

 

1.Türk Ailesinin Bireyleri 

Gülgün 

Mübeccel Hanım 

Erol 

Osman Bey 

Seniha Hanım 

 

2.Ermeni Ailesinin Bireyleri 

  Yeranik195

  Pupul 

  Krikor 

                                                 
195 Detaylı Bilgi için bkz. Tablo I-II 
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  Hilda 

Garo 

Cina 

 

“Pembe ve Avrupalılar” 

  

 1.Türk Ailesinin Bireyleri 

  Hayriye 

  Baba 

  Pembe 

  Erol 

  Oktay 

 2.Avusturyalı Ailenin Bireyleri 

  Amy 

  Klemens 

  Kai 

 

  Biberyan Yalnızlar’da birbirinden kopuk iki aile imgesi çizmiştir. Biri Türk, diğeri 

Ermeni olan bu iki ailenin hemen hemen hiçbir bağlantıları yoktur. Türk ailenin merkezinde 

anlatılan besleme Gülgün’dür. Gülgün küçük yaşta taşradan bu eve getirilmiştir. Evde Seniha 

Hanım ve Osman Bey dışındaki diğer bireyler Gülgün’ü aşağılamaktadır. Aile bireyleri 

arasında derin bir iletişimsizlik görülmektedir. Bireyler birbirinden tamamen bağımsız 

yaşamaktadır. Akşam yemekleri dışında bireylerin bir arada geçirdikleri zaman dilimi yoktur. 

Anne Mübeccel annelik vasfından baba Osman ise babalık görevinden uzaktır.   
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 Babanın ölümü nedeniyle Ermeni ailenin merkezinde Krikor vardır. Krikor’un 

evlenme yaşı çoktan gelmiştir fakat annesi bir türlü oğluna uygun bir eş bulamaz. Aile fiziksel 

olarak kalabalıktır ama ruhsal olarak herkes kendi iç dünyasında yaşamaktadır. Aile bağları 

pek kuvvetli değildir. Sevgi yoktur. Ailede yalnızlık ve nefret ön plandadır. Aile bireyleri 

Türk ailesinden farklı olarak yemek saatleri dışında bahçede otururken bir arada 

bulunmaktadır. Anne, teyze ve kardeş sevgisi işlenmemiştir.   

 

 Biberyan Türk ailesi için de aynı yaklaşımı sergiler. Biberyan’ın çizdiği Türk ve 

Ermeni ailelerinin bireyleri arasında sevgi, saygı ve anlayış yoktur. Bireyler arasındaki 

ilişkilerde kabalık dikkat çekiyor.  

 

Frischmuth Pembe ve Avrupalılar’da, göçmen Türk ailesini anlatır. Ailenin 

merkezinde Pembe vardır. Avusturyalı aile ise dağılmıştır merkezde Amy vardır.   

Frischmuth, Pembe yoluyla Avusturya’da işçi olarak yaşayan Türk ailesinin Avusturya’ya 

gelmeden önceki yaşantılarını şöyle anlatır:  

 

“Avrupa’ya gideceğimizi öğrendikten sonradır ki, ne kadar yoksul olduğumuzun bilincine 

varmaya başladık. Her şeyin başka türlü ve daha iyisini tasavvur etmeye başladık. Kıvrıla 

kıvrıla kumlu yatağından akan nehre gidip de öteki çocuklarla –tabi giyinik- suda oynarken 

üstüme başıma bakıp Avrupa’da ne türlü elbiseler giyeceğimi düşünürdüm.”196

 

Frischmuth’un eserinde, Biberyan’dan farklı olarak aile imgesinde sevgi, anlayış ve 

iletişim ön planda tutularak çizilmiştir. Pembe ve Avrupalılar’da Amy eşi Klemens tarafından 

                                                 
196Barbara Frischmuth, a.g.e., s.159. 

 127



terk edilmesine rağmen ondan hiçbir zaman nefret etmemiştir. Romanın baş kişisi Pembe’nin 

de ailesi ile olan ilişkileri, anne, baba ve kardeşlerine duyduğu sevgi sık sık vurgulanmaktadır. 
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Anne İmgesi: 

 

Her iki eserde yaratılan annelerle ilgili farklı özellikler saptanmıştır.  Pembe ve 

Avrupalılar’da üç anne imgesi vardır. Bunlar Kai’nin annesi Amy, Pembe’nin annesi Hayriye 

ve Rosa’nın annesidir.  

 

 Amy’nin temsil ettiği anne imgesi romandaki Hayriye’den tamamen farklıdır. Amy 

çoğunluğu temsil eden bir toplumdaki anne, Hayriye ise azınlık durumundaki bir annedir. 

Amy eğitimli, bilinçli ve sorumluluk sahibi çalışan bir annedir. Amy’nin Pembe’ye ve onun 

ailesine bakış açısı son derece pozitiftir. Herhangi bir etnik, dini, siyasi veya sosyal ayırıma 

gitmeden çocuklarla iyi ilişkiler kurmaktadır. Kocası ile olan ilişkisini sürekli sorgulayan 

Amy, bir anne olarak kendisinin haksızlığa uğradığını düşünmektedir. Amy’nin annelik 

duyguları Klemens tarafından incitilmiş ve giderek yerini korku almıştır: 

 

 “Eşitsizlik, yalnız senin için söz konusu değil, benim için de, her ne kadar aynı 

eşitsizlik değilse de. Ümit etmiştim ki sen kendine beni ben olmaya yüreklendirecek bir imaj 

yaratacaksın benim hakkımda. Onun yerine ben kendime senin hakkında, yankı bulamamanın 

yanı sıra beni bir de suçlayan, beni neredeyse korkutan bir imaj yarattım.”197

  

Hayriye kırsal kesimden geldiği için okuma yazması yoktur. Almanca bilmediği için 

dışarıya çıkamayan Hayriye’nin herhangi bir sosyal hayatı da yoktur.  Hayriye’nin diğer etnik 

gruplara karşı ya da çoğunluğa karşı herhangi bir negatif tutumu yoktur, ama bu yabancı 

dünyadan korkmaktadır. Onun için önemli olan eşinin para kazanması ve bir an önce 

Türkiye’ye geri dönmeleridir. Hayriye’nin üç çocuğu vardır. Önce kocasının Avusturya’ya 

                                                 
197 A.g.e., s.154. 
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işçi olarak gitmesi,  sonra da onu yanına alması, Hayriye’nin dünyasını alt üst eder. Hayriye, 

daha önce değil yurt dışı, köyünden dışarı bile çıkmamıştır. Ayrıca köydeki diğer kadınlar 

kendisine Avusturya ile ilgili korkunç öyküler anlatmışlardır.  

 

“Ben kadınların iş sırasında annemle Avrupa konusunda nasıl söyleştiklerini hatırlıyorum. 

İçlerinden birkaçı kıskanıyordu ve diyordu ki Avrupa korkunçmuş ve müminler için oradaki 

her şey ‘ayıp’mış yani günah. Fatma adında bir kadın, ya yemekler! diyordu. Orada neler 

yendiğini aklın almaz! Bütün hayvanların en pisi olan domuzdan başka. Onu bir yana bırak, 

bazıları salyangoz ve kurbağa bile yer. Hele içki! Kadınlar bile alkol kullanırlar.”198

 

Yazar Hayriye’nin yabancı dil bilmeyen bir anne olarak yaşadığı zorlukları kızı 

Pembe’nin diliyle şöyle aktarır:    

 

“Annem ilk haftalar evden çıkmaya bile cesaret edemedi, ancak babamla birlikte olursa hafta 

sonları. Evde oturuyor ve gelen geçenlerin bacaklarından, bu yeni çevreyi anlamaya 

çalışıyordu. Alışverişe beni gönderirdi.”199

  

Yalnızlar’da ki anne imgeleri ise şöyledir; Krikor’un annesi Yeranik, Erol’un annesi 

Mübeccel, Cina’nın annesi Hilda. Ermeni ailenin yönetici annesi Yeraniktir. Ermeni 

toplumundaki kadınlardan başka Türk kadınları ile herhangi bir iletişimi olmayan Yeranik’in 

en büyük arzusu oğlu Krikor’a zengin, soylu ve güzel bir Ermeni gelin bulmaktır. Bu yönüyle 

Yeranik’in anne olarak oğluna sadece Ermeni olma şartını getirmesi kendisinin nasıl bir etnik 

ayırıma gittiğini göstermektedir.  

  

                                                 
198 A.g.e., s.158-159. 
199 A.g.e., s.165. 
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Romandaki Türk ailenin yegane annesi Mübeccel’in de herhangi bir sosyal hayatı 

yoktur. Kocasıyla ilişkileri bozuk olan Mübeccel’de romanda kötü bir anne imgesi 

yaratmaktadır. Mübeccel gösteriş meraklısı, sonradan zengin olmuş, kıskanç bir annedir. Oğlu 

ile olan ilişkileri de, kocasıyla olduğu gibi bozuktur.  

 

Biberyan’ın eserindeki Mübeccel ve Yeranik adlı annelerin, Frischmuth’un yarattığı 

Amy adlı anne imgesi ile arasındaki temel farklılığın, birincisinin eğitimli ve iş hayatında 

başarılı, diğerinin ise eğitim düzeyi düşük ve iş hayatını hiç tanımayan kadınlar olduğunu 

gözlemliyoruz. Frischmuth’un eserindeki ikinci anne Hayriye, eğitim düzeyi ve sosyal statü 

olarak Mübeccel ve Yeranik’le benzeşir, ama psikolojik yapısıyla aile içinde bölücü değil 

bütünleştirici bir role sahiptir.  
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Baba İmgesi: 

 

Biberyan’ın eserinde birden fazla baba vardır: Örneğin: Osman bey, Mısta bey, 

Yeranik’in damadı Garo ve adı verilmeyen diğer babalar Yalnızlar’daki baba imgesinin genel 

karakterlerini çiziyorlar.   

 

Garo hali vakti yerinde, vurdumduymaz ve bencil bir babadır. Yazar Garo’nun hem 

toplum hem de aile içindeki yalnızlığını,   ailenin diğer bireyleri arasında geçen diyaloglar 

aracılığıyla anlatıyor: 

 

“Zaten gidip ne yapacağız? Garo sabahleyin balığa çıkmıştır. Döner, yemek yer, sieste yapar, 

sonra da ya maça gider ya kumara. Evde adam yüzü göremezsin.”200

  

Osman Bey zengin bir babadır. Eğitim düzeyi hakkında herhangi bir bilgi 

verilmemiştir. Karısı Mübeccel ile ilişkileri iyi değildir. Osman Bey de de Yalnızlar’daki 

diğer babalar gibi aile bireylerine karşı sevgi, ilgi ve iletişim yoktur. Osman beyin aile 

bireyleri ile konuştuğu, onlarla paylaştığı konuların içeriği genellikle maddiyat üzerinedir.  

 

“Osman Bey birdenbire kızdı. “Bırak herkesi! Dün araban var mıydı?  Evvelki gün 

villan var mıydı? Daha evvelki gün buzdolabın var mıydı? Eğer istiyorsan yarın…”201

 

Osman Bey sadece akşam yemeklerinde aile bireyleri ile bir araya gelmektedir. Yazar 

roman boyunca Osman Bey ile oğlu Erol arasındaki baba oğul ilişkisini kaba ve sıradan bir 

                                                 
200 Zaven Biberyan, a.g.e., s.93-94. 
201 A.g.e., s.69-70. 
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şekilde ele almıştır. Erol Osman beyi bir babadan çok maddi ihtiyaçlarını karşılayan bir araç 

olarak görmektedir.   

 

Mısta Bey ise Yalnızlar’daki diğer baba imgelerinden farklıdır. Kendisinin çocuğu 

olmamasına rağmen Gülgün onu bir baba kadar kendisine yakın görmektedir. Mısta Bey 

Osman Beyden daha zengindir. Bu nedenle Osman Bey sürekli ona yaranmaya çalışmaktadır.  

Bu zenginlik Ankarada’ki siyasilerle arasının iyi olmasından gelmektedir. Osman Beyden 

farklı olarak merhametlidir.  

 

“Nedense aklına Mısta Bey geldi. Osman Bey gibi ‘peder’ yahut ‘beybaba’ değil, 

‘baba’ diye çağırabileceği bir insandı o. Gidip başını onun göğsüne dayamalı, “Baba…” 

demeliydi.”202

 

Pembe ve Avrupalılar’daki babalardan biri Pembe’nin babası diğeri de Klemens’tir. 

Klemens sorumsuz bir babadır. Kendisinde sevgi, bağlılık ve sorumluluk duyguları yoktur. 

Bu nedenle de roman boyunca yazar tarafından eleştirilen bir babadır.   

 

 Pembe’nin babası da negatif özellikler taşımaktadır. Zaman zaman karsına ve 

çocuklarına şiddet uygulayan babanın bu tutumu yazara göre geldiği ortamda sürekli 

“öteki”leştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Pembe babasının bu davranışlarını çalışmak 

zorunda olduğu ve çok yorulduğuna bağlasa da aslında yazar bunun eğitim seviyesi ve 

dışlanmışlıkla açıklamaktadır. Roman boyunca Pembe’nin babası ile ilgili herhangi bir bilgiye 

rastlanmamaktadır. Eğitimsiz, Avusturya’da işçi olarak çalışan bir bireydir. Herhangi bir 

sosyal hayatı yoktur. Çocukları ile iletişimi iyidir. 

                                                 
202 A.g.e., s.136. 
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Sonuç olarak Frischmuth’un yarattığı baba imgesi ile Biberyan’ın yarattığı baba 

imgelerinin arasında farklılıklar görülmektedir. Frischmuth’da Pembe, babasının kendisine 

zaman zaman şiddet uygulamasına rağmen ona sevgi duymaktadır. Biberyan’da ise Erol, sırf 

babası kendisine para ve araba vermediği için nefret etmektedir. Bu yönüyle Frischmuth’un 

eserinde baba imgesini pozitif,  Biberyan’ın ise negatif olarak ele aldığını söylemek 

mümükündür. Frischmuth’un eserindeki baba imgeleri çocukları ile iletişim halindedirler. 

Biberyan’ın eserinde ise böyle bir iletişim söz konusu değildir.   

 

Ayrıca Biberyan’ın eserindeki babaların çoğu eşlerini aldatmakta, çocukları ile 

ilgilenmemektedir. Bu yönüyle yazarın resmettiği babalara negatif bir rol yüklediğini 

söylemek mümkündür. Frischmuth’un eserindeki babalar ise ekonomik sorunlarla mücadele 

ediyorlar ve kariyer kaygısı taşıyorlar. 
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Çocuk İmgesi: 

 

Her iki romanda da ailelerin çocukları vardır. Fakat Yalnızlar’da çocuklar daha çok 

25–30 yaşlarında oldukları için genç kuşağı temsil ederler. Frischmuth’un romanındaki 

çocuklar ise 9–18 yaşları arasındadırlar. Araştırmanın bu bölümünde çocuk imgesi, yaş 

grupları dikkate alınarak değil, cinsiyet ayrımı yapılarak incelenecektir.   
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Erkek Çocuğu İmgesi: 

 

Biberyan’ın romanında Türk ailelerin ve Ermeni ailelerin erkek çocukları iki grup 

halindedir.203 Krikor ve Aret Ermeni ailesindeki erkek çocuklarıdır. Erol, Ali, Atilla, Metin ve 

Hasan ise Türk ailelerinin çocuklarıdır. Türk ailelerindeki gençler için şöyle bir tablo 

çizilmektedir: Zengin, şımarık, kafasına eseni yapan, kaba, kompleksli, korkak, yalancı, 

iftiracı, sapık, ahlaksız ve para karşılığı kendinden yaşça büyük kadınlarla ilişkiye giren 

gençlerdir.  

 

Erol’un anne ve babasıyla olan ilişkileri kopuktur. Onun karakterinde kıskançlık, 

nefret, öfke, cinsel sapkınlık gibi kötü nitelikler ön plandadır.  Aile bireyleri tarafından pek de 

önemsenmeyen Erol bu eksikliği arkadaşları ile gidermek istemektedir. Bunun için de bazen 

babasının parasını ve arabasını kullanmak istemektedir. Arkadaşlarıyla buluşmayı düşündüğü 

bir hafta sonu babasının arabasını vermemesi üzerine Erol içinden şunları geçirir: 

 

“Babasına sövdü. Anasına da. Arabayı alıp giderlerdi. Hafta içi Osman Bey akşama kadar 

kullanırdı, tabii, metresini gezdirirdi. Oğluna bir sandal bile almazdı. Sanki parası yoktu. Bir 

sandal, üstü örtülü bir yelkenli, yaz günü, otomobilden fazla işe yarayabilirdi kız götürmek 

için.”204

 

Ermeni ailenin erkek çocuğu Krikor farklıdır. Yazar iki karakter arasına keskin bir 

çizgi çekmiştir. Bu çizgide Erol’un karakterine birçok olumsuz özellik yüklerken,  Krikor’u 

olumsuzluklardan oluşmuş bir çevrede sunmuştur. Krikor, tembel, pısırık, hayattan bezmiş, 

sosyal ilişikleri olamayan bir genci canlandırmaktadır. Annesinin kendisi için bir gelin adayı 

                                                 
203 Detaylı bilgi için bakınız Tablo I. 
204 Zaven Biberyan, a.g.e., s.164. 
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seçememesi ve cimriliği yüzünden evlenemeyen Krikor aslında kendini çirkin bulur.  Bu 

yüzden de hiç bir kızın kendisiyle evlenmeyeceğini düşünmektedir. Bunu kendisinden başka 

hiç kimseyle paylaşamayan Krikor, zaman zaman bu durumdan annesini sorumlu tutmaktadır. 

Krikor, özellikle annesine bağımlı yaşamaya alışmıştır. Hassas bir yapıya sahiptir. Yazar 

Krikor ve annesi arasındaki iletişimsizliği şöyle verir: 

 

 “Parasını evladına ödünç veren ana! 

Yeranik dizini dövdü. 

Budalalığımdan! Ne zorum vardı ödemeye? Böyle nankör evlada. 

Kimin parasını verdin? Babamın parası... 

Kendi param! 

Efendim? Babanın evinden mi getirdiydin?”205

 

Aret’le ilgili olarak romanın ilk bölümünde herhangi bir bilgiye yer verilmez. Karakter 

olarak Krikor’un tam tersi kutuptadır. Aret cesur, kendine güvenen bir Ermeni gencidir.206 

Aret romanın sonunda Türk gençleri tarafından kız meselesi yüzünden dövülerek öldürülür. 

Romanın başından itibaren her iki toplum arasına kalın duvarlar ören yazar birbiriyle hiçbir 

ilişkileri olmayan iki toplumu sadece Türk Sevim ve Ermeni Aret’in aşkıyla bir araya 

getirmiştir.     

 

Biberyan’dan farklı olarak Frischmuth’da, Alman ve Türk ailelerin çocukları arasında 

sürekli bir iletişim söz konusudur. Öyle ki, iki toplumun çocukları herhangi bir etnik farklılık 

gözetmeksizin bir arada zaman geçirmek için adeta can atmakta ve sürekli birlikte 

olmaktadırlar. Frischmuth, eserinde Kai, Erol ve Oktay’ın bir arada oyunlar oynadığı ve 

                                                 
205 A.g.e., s.33. 
206 Detaylı bilgi için bakınız Tablo I, II. 
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bundan zevk aldığı bölümlere sık yer vermiş ve bir bakıma iki grubun birbirine kaynaşması 

üzerinde durmuştur. 

 

Biberyan’ın romanında ise durum farklıdır. Yazar, Türk gençlerinin perspektifinden 

Ermeni gençlerini adeta ikinci sınıf insan olarak okuyucuya yansıtmaktadır. Eserin tamamında 

Frischmuth’un eserinin aksine Türk-Ermeni gençleri arasında sürekli bir gerginlik ve 

birbirlerine olan nefret ön plandadır. Örneğin: Romanda Türk gençlerinin Ermeni gençleriyle 

ilgili olumsuz düşünceleri şöyle ifade edilmiştir: 

 

“Herif zannettiğimden daha sersemmiş. Babamın hakkı varmış. Ermeniler tehlikeli, olacak 

derecede kalın kafalıdırlar’ der.’ dedi. Erol azarladı. ‘Ermeni mermeni sökmez burada!”207

 

Frischmuth’un roman boyunca sık sık kendi gözlemlerine de yer vermiştir. Örneğin 

yazar çeşitli toplumlardaki erkek çocuk imgesinin karşılaştırmalarına şöyle yer vermiştir: 

 

“Ne var ki değişim bazen öyle çabuk oluyor ki insan düşünmeye fırsat bulamıyor. Soru, 

insanın bir çocuğu nasıl gördüğüdür. Trabriand Adalarındaki insanlarda çocuk, bütün bir 

kabileye tanrının armağanıdır. Ona yakışır bir saygıyla davranırlar.  Yalnız ben Kai’yi 

seviyorum ve ne anlamda olursa olsun ben ona bakıyorum diye bir şey söz konusu değil. Kai 

da beni seviyor. Hatta bunu zaman zaman bana gösterir de.”208  

 

Sonuç olarak, her iki romandaki erkek çocuk imgelerinin farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Bu farklılıklar temelde yazarların bakış açısından kaynaklanmaktadır: Burada 

belirleyici olan, yazarın eserine konu olarak seçtiği toplumlara bakış açısıdır. Bu çerçevede 

                                                 
207 Zaven Biberyan, a.g.e., s.174. 
208 Barbara Frischmuth, a.g.e., s.54. 
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sanat eserlerinde oluşturulan imgelerin toplumların birbirini algılamasında etkili olduğu 

söylenebilir. 
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Kız Çocuğu İmgesi: 

 

İncelemekte olduğumuz her iki romanda da kız çocuğuyla ilgili farklı imgeler 

oluşturulmuştur. Frischmuth’un romanında Türk ailesinde Pembe, Avusturyalı ailede ise Rosa 

vardır. Pembe kendisiyle barışıktır. Ailesine ve çevresine karşı sevgi ve saygı duymaktadır.  

Pembe, ailesinin ekonomik durumu ve kültür düzeyi nedeniyle büyük bir sorumluluk altına 

girmiş bir kız çocuğudur. Frischmuth, Türklerin kültürel özelliği olan misafirperverlik ve 

dostluk vasıflarını Pembe’ye yüklemiştir. Pembe ikiz kardeşlerini dolaştırmaya götürdüğü 

parkta tanıştıkları bir Avusturya’lı bayanla aralarında geçen diyalog, bu misafirperverlik ve 

dostluğun bir parçasını göstermektedir. 

 

“Düşesi buyur etmemiz gerekir mi dersin? Pembe fısıldayarak soruyor.  

Dene bir bakalım, diyor Rosa, aynı fısıltıyla.  

Buyrunuz! Pembe getirdiği şeyleri işaret ediyor.  

Çok teşekkür diyor düşes ve banka oturuyor. Bir fincancık çay, tansiyonum için epey hora 

geçer. 

Yiyecek bir şey? Pembe küçük bir plastik tabak alıyor.”209

 

Pembe, Avusturya’daki yaşamının taşradakinden pek de farklı olmadığını, bazı 

gelenek ve kuralların anne ve babası tarafından burada da devam ettirildiğini arkadaşı 

Rosa’ya şöyle anlatır:   

 

“Ben, babam işten eve geldiği andan itibaren dışarı çıkamam. Okulla da olsa öyle. Bir 

keresinde bütün sınıf ikindiüstü sinemaya gidecektik, kış olduğu için hava erken kararıyordu, 

                                                 
209 A.g.e., s.117. 
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bu yüzden babam beni bırakmadı. Hiçbir şeye iznim yok. Okul yoksa ikizlere bakmak 

zorundayım, evi toplamak zorundayım. Akşam annemle birlikte yemek pişirmeliyim ki onun 

gibi yemek bileyim.”210

 

 Rosa, Pembe’nin yakın arkadaşıdır. Avusturyalı bir kız çocuğu olarak Pembe’ye karşı 

saygılıdır. Pembe ile sık zaman geçirmekte ve Pembe’nin hayatı ona ilginç gelmektedir. Rosa, 

Pembe’nin sevgi, aşk ve paylaşım gibi konulara yaklaşımını zaman zaman sorgulamaktadır. 

Rosa, ekonomik nedenlerle çocuk bakıcılığı yapmakta ve çocukları sevmektedir.  Büyük 

olasılıkla o da göçmen bir işçinin çocuğu ama yazar etnik ayrıma gitmediği için ulusal 

kimliğini bilemiyoruz. 

 

Biberyan’ın romanında birden fazla kız çocuğu bulunmaktadır: Erenköy’de yaşayan 

Ermeni ailesinin küçük kızı Cina, mahallenin zengin Türk ailesinin beslemesi Gülgün, 

Yeranik’in Krikor için beğendiği kızlar, Silva ve Aret’in sevgilisi Sevim.   

   

 Romanda Silva ile ilgili detay verilmezken genel olarak genç, güzel ve soylu bir aileye 

mensup olduğu yönünde bilgi verilmiştir. Sevim de Silva gibi genç ve güzeldir. Mahalledeki 

Türk çocukları yerine Ermeni Aret’le arkadaşlık kuran Sevim Metin, Erol, Aydemir ve diğer 

Türk gençleri tarafından hakarete uğrar.  

 

Frischmuth’un yarattığı kız çocuğu imgesi ile Biberyan’daki kız çocuğu imgesi 

arasında öncelikle yaş farkı bulunmaktadır. Gülgün 20 yaşlarındadır. Evin her türlü işine 

koşturan Gülgün dışarıda gezmekten hoşlanmaktadır. Çünkü hiçbir sosyal hayatı yoktur.  

                                                 
210 A.g.e., s.71. 
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Fiziksel özelliklerini ön planda tutmayı seven Gülgün, fakirlikle zenginliği bir arada yaşamış 

ve hangi tabakaya dâhil olduğunu anlayamamış genç bir kızdır.  

 

Pembe ve Avrupalılar’daki Pembe ise 12 yaşlarındadır. Yaşadığı köyden sonra geldiği 

ülkede karşılaştığı sorunlar bir yandan Pembe’yi olgunlaştırmakta, diğer yandan “öteki” ile 

tanıştırmaktadır. Yaşadığı ülkede sık sık ikinci sınıf bir insan muamelesi gören Pembe bu 

durumun üstesinden gelebilmek için sürekli çaba göstermektedir. Pembe, roman boyunca 

paylaşımcı, insanlara karşı sevgi dolu ve öğrenmeye açık bir çocuk çizmektedir.  
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Ailelerin Ekonomik Yapısı: 

 

Yalnızlar ve Pembe ve Avrupalılar adlı romanlarda anlatılan tüm ailelerin ekonomik 

sorunları vardır. Örneğin; Biberyan’ın eserinde anlattığı Türk ailelerin çoğu zengin aileler 

iken Ermeni ailelerin Türklere oranla orta halli olarak yansıtıldığı görülmektedir. Türk 

ailelerinde evin babası dışındaki bireyler çalışmamaktadırlar. 

 

Yalnızlar’da Ermeni aile Varlık Vergisi, siyasi yönetim ve hayat şartları nedeniyle 

ekonomik sıkıntı içindedir. Aile bireylerinden Krikor çalışmaktadır fakat Krikor’un kazandığı 

para aile bireylerine yetmemektedir. Bu nedenle romanda sık sık Krikor’un cimriliklerine, 

ekonomik nedenlerle aile bireyleri arasında çıkan kavgalara yer verilmektedir. Ermeni aile 

ekonomik sıkıntı içinde olmalarına rağmen dış dünyaya zengin ve lüks içinde yaşayan bir aile 

imajı çizme gereksinimi içindedir.  

   

Frischmuth’un romanındaki ekonomik sorunlar şöyledir: Türk ailesinin Avusturya’ya 

göç etme sebebi ekonomik nedenlerdir. 1960’lı yıllardan itibaren Avusturya’ya göç etmeye 

başlayan Türk işçilerin büyük bir kısmı bugün hala ekonomik nedenlerle burada 

yaşamaktadır. Avusturya ailesinde ise maddiyat konusu, Klemens’in daha çok kazanma ve 

daha rahat bir yaşam uğruna evini ve oğlunu terk etmesi örneğinde görülür.    

 

Frischmuth’un romanında ekonomik sorunlar, Türk ailesi ve Avusturyalı ailenin ortak 

özelliklerinden biridir. Çünkü Avusturya’daki göçmen Türk ailesi para kazanmak için buraya 

göç etmiştir. Özellikle çocuk yaştaki Pembe’nin de ailesine ekonomik destekte bulunmak için 

çocuk bakıcılığı yapması ailenin içinde bulunduğu durumu daha da netleştirmektedir.  
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Öte yandan Avusturyalı Amy’nin de ekonomik durumunun pek parlak olduğu 

söylenemez. Bu nedenle Amy eşinden ayrılmak zorunda kalmıştır.  Böylelikle ekonomik 

sorunların bir ailenin dağılmasındaki önemli etkisi görülmüştür. Ayrıca yazar Avusturyalı 

ailenin dışında da Avusturya’da ekonomik sorunların yaşandığını okuyucuya yansıtmaktadır. 

Örneğin: Pembe’nin arkadaşı Rosa’nın da küçük yaşta çocuk bakıcılığı vb. işlerde çalışıyor 

olması toplumdaki ekonomik dengelerdeki bozukluğu göstermektedir.  

 

Sonuç olarak Frischmuth’un romanında ekonomik sorun yaşayan aile daha çok 

göçmen konumundaki Türk ailesidir. Biberyan’ın romanında da benzer şekilde ekonomik 

sorunlar yaşayan grup Ermeni ailesidir. Frischmuth’un romanındaki Türk ailenin zengin 

görünme kaygısı yoktur. Ermeni aile ise fakirliğini ört bas etmeye çalışmaktadır. 

Frischmuth’un eserindeki Türk ailesinin diğer bireylerinin de ekonomik sıkıntı nedeniyle 

çalıştığı görülmektedir. Biberyan’ın eserindeki Ermeni ve Türk ailesi için böyle bir durum söz 

konusu değildir.  
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‘Yalnızlar’ Romanı ve ‘Pembe ve Avrupalılar’  Romanlarındaki Benzerlikler 

 

Yalnızlar ve Pembe ve Avrupalılar adlı romanlarda kullanılan ortak öğeler vardır. Bu 

öğelerle ilgili bazı benzerlikler saptanmıştır: Her iki yazarda eserinde zaman ve mekân 

kurgusunu yaparken, “öteki” ve “kadın”  imgelerini yaratırken, yabancı kelimeleri kullanırken 

dikkat çekiyorlar. Araştırma sırasında ekonomik sorunlar ve eserin biçimsel özellikleri ile 

ilgili benzerlikler de saptanmıştır, fakat eserin Biçim Karşılaştırması bölümünde bunlara yer 

verildiği için tekrar değinilmeyecektir.  

 

Mekan ve Zaman: 

  

Yalnızlar ve Pembe ve Avrupalılar adlı iki roman arasındaki benzerliklerden biri 

olayların daha çok evin içinde geçiyor olmasıdır. Fakat olayların gerçekleştikleri yerlere 

bakıldığında mekânın iç mekân ve dış mekân olarak ayrılmasında yarar vardır. Biberyan’ın 

romanında geçen dış mekân İstanbul’dur. Bugün hala birçok Ermeni’nin yaşadığı İstanbul’un 

ada isimleri,  cadde isimleri ve sokaklarının isimlerine sık sık yer verilmektedir. Bunlar 

arasında Avrupa, Bağdat Caddesi, Bakırköy, Bostancı, Burgaz, Büyükada, Caddebostan, 

Çiftehavuzlar, Erenköy, Göztepe, Kadıköy, Karahisar, Kartal, Kınalıada, Mahmutpaşa en çok 

kullanılan dış mekân isimleridir: 

 

“—Allah kahretsin Kınalı’yı! Bir sineması bile yok. Rahatsız olma Madam Yeranik, 

oturmayacağım.”211

 

                                                 
211 Zaven Biberyan, a.g.e., s.36. 
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Biberyan’ın eserinde mekân özelliklerini incelerken üzerinde durulması gereken 

konulardan biri de yazarın romandaki figürlerle mekânlar arasında kurduğu ilginç bağlantıdır. 

Madam Verjin figürüyle Kınalıada’daki yaşam tarzına göndermelerde bulunan Biberyan, 

dönemin yaşlı insanlarının adalarda toplumsal ahlak değerlerinin gidişatından duydukları 

rahatsızlıklara şöyle değinir: 

 

“-Küçük büyük bakan yok! Kınalılar bir araya geldiler mi, ya kumar oynayacaklar ya da açık 

seçik hikâyeler anlatacaklar. Sen bu yaşta kızarırsın, onlar gülmekten katılırlar. Açık hikâye 

seansları düzenlerler. Hele o gelinimin anlattıklarını bir duysan...”212

 

Yazar zaman zaman geriye dönüşlerde yapmaktadır. Bu geriye dönüşler daha çok 

romanın yaşlı kişileri tarafından yapılmaktadır. Ermenilerin eskiden daha entelektüel 

olduğunu ve Ermeni toplumunun giderek yozlaştığını, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile 

getiren Yeranik geçmiş ile şimdiki zamanı şöyle karşılaştırır:    

 

“Yeranik’in rengi attı. Başını hızlı hızlı salladı, onaylarcasına. Bizim zamanımızda evlerde 

toplanıldı mı, kumar oynanmaz, kombinezon, sutyen lafı edilmezdi. Edebiyat, sanat, siyaset, 

eğitim hakkında...”213

 

Frischmuth’un romanında coğrafi alan olarak mekân Avusturya, Viyana, Türkiye, 

İstanbul ve Konya’dır. Yazar mekânsal olarak olayları iki bölümde ele almıştır. İç mekân 

olarak ev, dış mekân olarak ise daha çok çocuk parkı, sinema, tiyatro, kafe, okul vb. alanlar 

geçmektedir.  Frischmut’un romanında olaylar daha çok 1965-1970’li dönemlerde 

geçmektedir. Firshmuth’un romanında sık sık geriye dönüşler söz konusudur. Bu geriye 

                                                 
212 Ag.e., 224. 
213 A.g.e., s.36. 
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dönüşler Amy’nin eşiyle geçirdiği zamanları hatırlaması ve Pembe’nin Avusturya’ya 

gelmeden önceki hayatını anlatması sırasında gerçekleşir. Biberyan’ın romanında da geriye 

dönüşler söz konusudur. Bunlar daha çok Yeranik ve Verjin hanımın geçmişteki hayatlarını 

hatırlamaları sırasında yaşanır. Ayrıca Osman, Ali ve Pupul karakterlerinin de zaman  zaman 

eski hayatlarına dair ifadeler kullandıkları görülmektedir. 

  

 Her iki yazarın ortak özelliği eserlerindeki olayların büyük bir kısmının iç mekân 

olarak evin içinde geçiyor olmasıdır. Biberyan’ın romanında özellikle Ermeni ailesinin 

bireyleri evden neredeyse dışarı çıkmamaktadır. Frishmuth’un romanında da Amy ve daha 

çok Hayriye iç mekândan çok fazla uzaklaşmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 147



Kadın İmgesi: 

  

 Her iki yazarın çizdiği kadın imgelerinin bazı benzerlikler sergilediği görülmektedir.   

Frischmuth’un romanındaki kadınlar Amy, Helene, Pola ve Maya Avusturyalı, Hayriye ise 

Türktür. Biberyan’ın romanındaki Türk kadınlar Mübeccel ve Seniha’dır. Ermeni kadınlar 

Yeranik, Pupul, Verjin ve Hilda’dır. Yalnızlar’da Ermeni kadınları ile Türk kadınları arasında 

herhangi bir organik bağ yoktur. Ermeni kadınlarının Türk kadınlarından nefret ettiği ve sık 

sık Türk ailesindeki kadınlarla ilgili dedikodu yaptığını görüyoruz.  Pembe ve Avrupalılar’da 

da Avusturyalı kadınlar ile Türk kadını arasında herhangi bir iletişim yoktur fakat birbirlerine 

karşı nefret duygusu da yoktur. 

 

 Avusturyalı Amy, Helene, Pola ve Maya’nın ortak özelliği hepsinin yalnız olmasıdır. 

Romanda Avusturyalı kadınların hepsi eğitimli ve çalışmaktadırlar. Ekonomik bir kaygıları 

olmamakla beraber hepsi eşlerinden ayrılmıştır. Helene, Pola ve Maya’nın oluşturduğu 

Avusturyalı kadın imgesi Amy’e göre biraz daha bencil ve özgürlüğüne düşkündür. Hepsinin 

sorunları vardır, sorunlarını daha çok hemcinsleri ile paylaşmayı tercih etmektedirler.     

 

Pembe ve Avrupalılar’daki Türk kadınları ise Hayriye ve köyde yaşayan diğer 

kadınlardır. Hayriye’nin hayatı Avusturyalı kadınların tamamen farklıdır. Tüm yaşamını dört 

duvar arasında geçiren Hayriye’nin 3 çocuğu vardır,  dışarı ile tüm başlantısını eşi ve üç 

çocuğu sağlamaktadır.   Hayriye’nin tek isteği kocasının para kazanması, ona ve çocuklarına 

bakması ve bir an önce köylerine geri dönmeleridir.  

 

Frischmuth’un romanında Avusturyalı kadınlar zaman zaman Türk kadınları 

tarafından olumsuz imgelenmektedir. Örneğin: Türk kadınlarının kendi aralarındaki 
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konuşmlarında Almanya’ya giden erkeklerin aslında oradaki Alman kadınlarından dolayı 

tekrar geriye dönmediği şöyle dile getirilir: 

 

“Kocaları Avrupa’da, bizde böyle denir, çalışan ama ailelerini getirmeyen birkaç aile 

tanıyordum. Sözde yakında döneceklermiş de, aile olmayınca daha çok para kazanılıyormuş 

da o yüzden, ama Avrupa’daki kadınlar hakkında bize ulaşan söylentilere göre meselenin ne 

olduğunu herkes biliyordu.”214

 

Frischmuth’un romanında bu tür imgelere Biberyan’ın romanına oranla daha az yer 

verilmiştir.  Yalnızlar’daki kadınlar da Frischmuth’un eserindeki Avusturyalı kadınlar gibi 

yalnızdırlar. Yeranik ve Verjin eşlerinin ölümü nedeniyle, Pupul ise hiç evlenmediği için 

yalnızdır.  Hilda da Garo’yla mutlu bir evliliği olmaması nedeniyle yalnız bir kadındır. 

Yeranik, oğlu Krikor’a, Hilda kızı Cina’ya, Verjin hanım da oğluna karşı sevgi duyguları 

beslememektedir. Eğitim seviyeleri düşüktür. Hepsi ev hanımıdır, tek sosyal faaliyetleri 

dedikodu yapmak ve sinemaya gitmektir. Kendi toplumları dışındaki kadınlarla herhangi bir 

bağları yoktur. Yalnızlar’da Türk kadını da benzer özellikler taşır. Romanda en belirgin Türk 

kadını Mübecel’le çizilmiştir. Seniha evli değildir. Onunda ablası Mübeccel gibi eğitim 

düzeyi düşüktür ve iş hayatından uzaktır. 

   

Genel olarak Yalnızlar ve Pembe ve Avrupalılar adlı romanlarında kadın imgesinin 

taşıdığı belirgin ortak özellik yalnızlıktır. Eserlerdeki kadın imgelerinin sosyal statüleri ve 

hayata bakış açıları farklı olsa da hepsi derin bir yalnızlık yaşamaktadır. 

 

                                                 
214 Barbara Frsichmuth, a.g.e., s.158. 
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Biberyan’ın romanında Mübeccel eşinin kendisini aldatması nedeniyle, Yeranik eşinin 

hayatta olmayışı ve toplumla aralarında bir duvar oluşturulmuş olmasından dolayı, 

Frishmuth’da Amy eşinin işini kendisine tercih etmesi, Helene ise eşinden ayrıldığı için 

yalnızdır. Frischmuth’daki Hayriye her ne kadar dilini ve kültürünü bilmediği bir ülkede 

olduğundan dolayı fiziksel olarak yalnızlık içinde olsa da çocukları ve kocası ile ilişkileri iyi 

olduğundan dolayı ruhsal olarak yalnız değildir.   Roman boyunca Hayriye’nin yalnızlığıyla 

ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. 
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‘Öteki’ İmgesi: 

  

“Öteki” kavramı ile ilgili olarak çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır.  “Öteki”, başkasını 

tanımlamak için kullanıldığında kendi kimliğimizden farklı olanı temsil eder. Başkalarını 

“öteki”leştirdiğimiz oranda kendi kimliğimizi belirginleştiririz. Bu “öteki”leştirme bazen 

etnik, bazen ekonomik-sınıfsal kökenli olabilmektedir. Aslında “öteki” bir bakıma bizi 

yansıtan bir ayna işlevi görmektedir.  

 

Zaven Biberyan ve Barbara Frischmuth’un da üzerinde durdukları ortak motif 

“öteki”dir. Frischmuth romanında Avusturya edebiyatından azınlığa yani Türklere bakış 

açısını yansıtmaya çalışmıştır. Kendi ulusunun “öteki”ne bakış açısında etnik ve dinsel 

yapının baz alındığını okura göstermiştir. Avusturyalılar roman boyunca etnik ve dinsel 

kökene göre azınlığı yani göçmen Türkleri “öteki”leştiren çoğunluk konumunda olmuştur. 

Frischmuth, bu “ötekileşmeyi” ortadan kaldırmak için toplumlar arası iletişimi, sevgiyi ve 

saygıyı bir çocuğun bakış açısından yansıtmaya çalışmıştır. 

 

Biberyan’ın eserinde “öteki”ne değinilen metinlerde “biz” daima olumlu 

konumundadır. “Öteki”nin temelinde kişinin kendine biçtiği kimliği üstün olarak görme ve 

kendi kimliğinin dünyaya hâkim olma hayali bulunmaktadır. Bu nedenle de Biberyan’ın 

romanında Ermenilere göre “öteki” olan Türklere olumsuz roller biçilmiştir. Örneğin: 

Cinsellik konusunda Ermeni ailesine göre “öteki” olan Türk ailesinin bireylerine biçilen roller 

şöyledir: Gülgün sürtük, Erol sapık, Osman karısını aldatmakta, Metin jigololuk yapmakta vs. 

Yine Ermeni gençlerine cesur, kendine güvenen ve mağdur özellikleri yüklenmiştir.  Ermeni 

gencine âşık olan da yine Türk kızıdır. Ermeni kızları roman boyunca Türk erkeklerine ilgi 

duymazlar.   
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 Frischmuth, eserinde Avusturya’da zaman zaman göçmen Türk çocuklarının okul, 

park vb. yerlerde etnik ırkçılıkla karşılaştıklarını ve bu ırkçılığın sadece Türk azınlığına karşı 

değil Avusturya’da yaşayan diğer etnik gruplara karşıda yapıldığına değinmektedir.   

 

“Bak buraya pis çingene evladı, dedi, şükret ki vaktiyle seni gaz odalarında öldürmediler!” 

 

Yukarıdaki paragraf bir Avusturyalı kadının çocuklar arasında çıkan ufak bir kavgada 

bile ‘öteki’ne olan tahammülsüzlüğü net bir şekilde betimlemiştir. Bir annenin çocuğunun 

yanında farklı bir kimliği aşağılamasının çocuk üzerindeki etkisini düşündüğümüz zaman 

gerçektende nefretin boyutları korkutucudur. Bu nefretin sadece çoğunluk için değil azınlık 

için de geçerli olduğunu da söyleyebiliriz. Frischmuth bu durumu da yine çocuklar arasında 

geçen bir konuşmayla okuyucuya aktarır. 

 

‘Ben iç yağ istemem diyor Erol, domuzdan elde edilir o. Bir keresinde babam demişti ki bütün 

Avrupalılar domuzdur.’ 215

 

Göçmen ailenin oğlu Erol’un babasının sözlerinin çocuk psikolojisinde bıraktığı izle 

bir önceki örnekteki Alman annenin çocuğunun psikolojisinde bıraktığı izler ile benzerdir. 

 

Frischmuth’un eserinde sadece Türk azınlığa karşı yapılan yabancı düşmanlığı değil, 

aynı zamanda Avusturya’da yaşayan diğer etnik gruplara karşıda sürekli bir aşağılama ve 

insanları ikinci sınıf olarak değerlendirme psikolojisine yer verilmiştir.    

 

                                                 
215 A.g.e., s.37. 
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Burada Türklerin ilk karşılaştıkları problem bu ortamda yetişen gençlerin yaşadığı 

kimlik sorunu ve kimlik arayışıdır.    

 

Türk çocuklarının sadece eğitimde değil, diğer sosyo-kültürel alanlarda da birçok sınıf 

ayırımıyla karşı karşıya kaldığı bilinen bir gerçektir. Özelliklede Türk çocuklarının eğitim 

alanlarında karşılaştıkları sorunlar okul başarılarının düşmesine neden olmaktadır.  

 

Yalnızlar ve Pembe ve Avrupalılar romanlarından hareketle Türkiye’deki Ermenilerin 

ortama uyum sağlama düzeyiyle Avusturya’daki göçmen Türklerin ortama uyum sağlama 

konusunda dil öğesinin de önemli bir etken olduğu sonucuna varılabilir. Avusturya’daki 

Türklerin ortama uyum sağlama seviyesinin önde gelen göstergesi, dildeki uyumdur.   

 

Sonuç olarak her iki yazar da eserlerinde “öteki” kavramına değinmişlerdir. Her 

toplum kendinden farklı olanı “öteki” olarak algılamış ve bunun sonucunda birbirinden 

uzaklaşmalar söz konusu olmuştur. Frischmuth’un eseri  “öteki” ile iletişim kurmanın 

toplumlar arasındaki bağı güçlendireceğini, Biberyan’ın eseri ise “öteki” ile iletişimsizliğin 

toplumların birbirinden kopmasına neden olacağını çarpıcı bir şekilde örnekliyor. 
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SONUÇ 

 

Yazın eserleri toplumların dilini, dinini, eğitimini, sosyal yaşamlarını ve kültürlerini 

yansıttığı için önemli bir iletişim kaynağıdır. Ayrıca yazınsal eserleri kültürlerin dışarıya 

açıldığı bir pencere olarak da düşünecek olursak köprü vazifesi gördükleri kendiliğinden 

ortaya çıkacaktır. Bu nedenle yazınsal eserler bir yandan içinden doğdukları kültürleri başka 

ülkelere tanıtırken bir yandan da başka ülkelerin kültürlerini eleştirebilmektedir. İşte tüm bu 

etkileşimler imge yoluyla gerçekleştirilmektedir. Yani imgenin oluşumunda siyasal, 

ekonomik, kültürel, dini ve tarihi konuların önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. 

Bunların yanı sıra imgenin oluşumunda bazı önyargıların da etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Örneğin Fransız seyyah Chateaubriand’da önyargılar nedeniyle Türk imgesi negatif iken 

bunun aksine yine bir başka Fransız seyyah olan Lamartine’in eserlerindeki Türk imgesi 

pozitiftir. Bu yönüyle imgenin önyargılı olduğu kadar göreceli olduğu da söylenebilmektedir.  

 

Bu çalışma sonucunda elde edilen verilerden biri imgenin gücüdür. İlk bakışta pek 

fark edemediğimiz imgenin gücü özelikle uluslararası ilişkilerde ön plana çıkmaktadır. Son 

dönemlerde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreciyle birlikte yeniden gündeme gelen 

Türkler, Batı için tarihte olduğu gibi bugün de bir risk faktörüdür. Her ne kadar Türkiye’nin 

nüfusu, ekonomik yapısı, komşularıyla olan ilişkileri gibi nedenlerle AB’ye alınamayacağı 

ifade ediliyorsa da bugün Türkiye’nin Birliğe üye diğer ülkelerden farklı olarak Müslüman 

olması da üyelik önündeki bir başka engeli oluşturmaktadır.  

 

Batı, Türkiye’yi gerek coğrafi konumu gerekse halkının neredeyse tamamının 

Müslüman olması nedeniyle Doğu ülkesi olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla Batı için 

Türkiye “öteki”dir. Bir ülkenin “öteki” grubuna dâhil edilmesi ya da “ötekileştirilmesi” bazen 
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din merkezli olabiliyorken bazen ülkenin siyasi yapısı ya da coğrafi konumu da bunda etkili 

olabilmektedir. Böylece Batı için kendinden farklı olanı kendinden aşağı görmek geçmişte 

olduğu gibi bugün de söz konusu olmuştur.  

 

Bu noktada özellikle Edward Said’in (1935–2003) Oryantalizm adlı eseri ve bu eserle 

gündeme gelen post-kolonyal tartışmalar da dikkate alınmalıdır. Edward Said 18. yüzyıldan 

itibaren Batı Edebiyatındaki ‘Doğu’ imgesini araştırmış ve Edebi metinlerin yapıbozumunu 

yaparak bu metinlerde içten içe Batının üstünlüğü ve Doğunun “öteki”leştirilmesi gibi 

temaların nasıl işlendiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu noktada da Doğu Batının “öteki”sidir.  

 

Genel olarak tüm Doğu bir “öteki” olarak algılanmakla beraber özelde Türk imgesi 

daha fazla vurgulanmaktadır. Özellikle Batılılar için Doğu dendiğinde ilk akla gelenin 

Osmanlı İmparatorluğu olması, bu olumsuz imgelemeyi güçlendirmektedir. Örneğin geçmişte 

Batı toplumlarında Türkler “barbar” olarak imgelenmiştir. Bugün aradan yüzyıllar geçmiş 

olmasına rağmen Batı toplumları hala çocuklarını “Türkler geliyor, vahşi Türk” tehditleriyle 

korkutmaktadır. Yani geçmişte oluşturulan bu negatif imgenin etkisi halen devam etmektedir. 

Bugün Avrupa medyasına baktığımızda genel olarak Türklerden Doğulu, Müslüman ve 

olumsuz bir şekilde bahsedildiği görülmektedir. Bir başka örnek vermek gerekirse yine 

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Angela Merkel’in Türkiye’nin 

birliğe üyeliği konusundaki olumsuz tavrının da somut bir nedeni bulunmamaktadır. Geçmişte 

belki de Martin Luther ve daha önceki dönemlerde yaşamış Alman şovenlerinin Türk 

nefretlerinin bugüne bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Juan de Segovia’nın da 

aralarında bulunduğu ve Müslüman kimliği ile çatışma yerine uzlaşmayı öngören küçük ve 

marjinal bir grup dışında 16. yüzyıldan itibaren Türk kimliğinin negatif imgelenmesi bugünde 

devam etmektedir.  
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Bu çalışmada Türklerin tarihte Avrupaya muzaffer olarak geldikleri dönemdeki Türk 

algılaması ile 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yani 1960’lı yıllarda Avrupaya göçmen 

işçi olarak geldikleri dönemdeki Türk imgesinin birbirinden farklı olduğu görülmüştür.  

Ayrıca bilindiği gibi Ermeniler de yıllarca Türklerle bir arada yaşamışlardır. Osmanlı devleti 

vatandaşlığı alan Ermeniler, Türklerle aynı coğrafyayı paylaşmışlardır. İncelememiz 

sonucunda uzun yıllar Türklerle bir arada yaşamış olan Ermenilerde de Türk algılamasının 

zamanla değişkenlik gösterdiğini görüyoruz.  

 

Bu çalışma sırasında elde edilen verilerden yola çıkarak görülmüştür ki toplumların 

birbirini algılamasında imgenin çok güçlü bir işlevi vardır. Özellikle edebiyat eserlerinde 

yaratılan imgelerin, toplumlar arası diyalogun iyileştirilmesi ya da toplumlar arası diyalogun 

koparılmasında önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Son derece geniş bir tabakaya hitap 

eden ve toplum belleğinin oluşmasında önemli bir katkısı olan edebiyatın azınlık ve çoğunluk 

arasındaki ilişkinin şekillendirilmesindeki rolünü de görmekteyiz. Böylelikle eserlerini 

incelediğimiz Barbara Frischmuth’un romanında Türk kültürünü, ‘ötekini’ anlamaya yönelik, 

iki toplum arasında (Türk-Avusturya) köprü kurmaya çalışan, çoğunluğun gözüyle azınlığı 

algılayan bir tutum sergilediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu çaba toplumların birbirini 

anlamasında edebiyatın önemli bir katkısı olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.  

 

Ayrıca bu çalışmada genelde Dünya’daki Türk imgesi özelde ise Doğu’daki ve 

Batı’daki Türk imgesinden yola çıkarak iki farklı toplumda yaratılmış olan Türk imgeleri 

karşılaştırılmıştır. Örneğin Fransız seyyah Piyer Loti eserlerinde işlediği Türk dostluğu ile 

Fransızların Türk imgesini olumlu algılamasını sağlarken Pouqueville, Alfred De Vigny gibi 

yazarlar eserlerinde Türk düşmanlığını işleyerek Türk imgesinin negatif görülmesine neden 

olmuştur. 
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Ayrıca bu çalışmada çeşitli dönemlerde farklı kültürlerin ve ulusların Türk ve Türkiye 

algılamalarının dönemin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısına göre değişkenlik arz ettiği 

sonucu da ortaya çıkmış ve uluslar için böylesine önemli bir konunun, yani imgenin gücünün 

daha yeni yeni fark edilmeye başlandığı da görülmüştür. Bugün özellikle sosyal bilimlerde, 

uluslararası ilişkiler ve tarih alanında ve daha birçok bilim dalında imgenin etkisi 

görülmektedir.   

 

Bu çalışma sonucunda Zaven Biberyan’ın romanında okura şöyle bir evrensel mesaj 

gönderdiği görülmektedir; hangi ülkede olursa olsun, her toplum bilinmeyene, kendinden 

farklı olana, yabancıya, yani “öteki”ne kuşku ve şüpheyle yaklaşır. Bunun sonucunda ise iki 

toplum arasındaki iletişimsizlik ileri boyutlara varır ve bu iletişimsizlik farklı toplumlar 

arasındaki temel sorunları oluşturur. Yazarın diğer edebi eserleri de göz önüne alındığında bu 

mesaj daha da belirginleşmektedir. Örneğin, yazarın “Babam Aşkale’ye Gitmedi” adlı 

eserinde de aynı tema ön plandadır.   

 

İncelemelerimiz sırasında bu iki eser arasındaki farklılıkları da araştırdık. Bu 

farklılıkların temel kaynağı yazarların bakış açılarıydı. Biberyan’ın eserinde İstanbul’da 

yaşayan zengin bir Türk ailesiyle orta halli bir Ermeni ailesi anlatılmaktadır. Aile imgesinin 

bu şekilde ele alınması Ermeni yazarlarda görülen genel bir eğilimdir. Bu yönüyle yazarın bu 

özelliğinin Çağdaş Ermeni Edebiyatı yazarlarının karakteristik özelliği olduğu söylenebilir. 

Kendisini Natüralist olarak değerlendirebileceğimiz Biberyan’nın eserlerinde genel olarak 

topluma, toplumdaki siyasi, ekonomik, dini ve sosyal ilişkilerdeki dengesizliklere karşı bir tür 

tepki hissedilmektedir. Biberyan’ın eserlerinde bir azınlığın içgüdüsel olarak daima kendisini 

yaşadığı toplumdan soyutlama ihtiyacının doğduğu da sık sık işlenen bir temadır. 

 157



 

 Frischmuth’un eserindeki aile imgesinde ise 1960’larda Türkiye’nin kırsal 

kesimlerinden Avusturya’ya işçi olarak giden Türk ailesi ele alınmıştır. Frischmuth’un 

eserindeki Avusturyalı aile yapısı da Avrupa’daki aile imgesini yansıtmaktadır. Anne ve baba 

çalıştığından dolayı yaşanan aile içi sorunlar, çıkar çatışmaları veya çocuk merkezli bir aile 

imgesi. Frischmuth’un eserinde anlattığı Türk ailesi ise Konya’dan Avusturya’ya işçi olarak 

giden eğitimsiz, fakir ve üç çocuklu bir ailedir. Bir çocuğun bakış açısından “öteki” olmanın 

zorluklarının anlatıldığı romanda iki kültür arasında kalmanın çocuk psikolojisindeki etkisine 

de geniş yer verilmiştir.  

 

Yalnızlar ve Pembe ve Avrupalılar adlı her iki eserde bazı ortak ve farklı özellikler 

saptanmıştır. Araştırma sırasında yazarların sevgi temasını birbirinden farklı ele aldığı 

sonucuna varılmıştır. Frischmuth’un eserinde saf ve çıkarsız bir sevginin ön planda olduğu, 

Biberyan’ın eserinde işlenen sevgi temasının ise tamamen beklentiler üzerine kurulduğu 

görülmüştür. Ortak özellikler arasında biçimsel ve mekânsal benzerliklerin yanı sıra yabancı 

sözcüklerin sıklıkla kullanılması, kadın imgesinin ve “öteki” kavramının ele alınışı da 

bulunmaktadır. Ayrıca her iki yazarın azınlık ve çoğunluk temalarını işlemeleri de benzerlik 

göstermektedir.   

 

Batılı bir yazar olan Barbara Frischmuth, imgenin ve edebiyatın gücünden 

yararlanarak azınlık ve çoğunluğun birbirini nasıl algılaması gerektiği konusuna bir bakıma 

açıklık getirmektedir. Ermeni yazar Zaven Biberyan’da Frischmuth gibi azınlık ve çoğunluk 

arasındaki algılama sorunsalına değinirken öte yandan her iki toplumu ağır bir şekilde 

eleştirmekten çekinmemiştir. Zaman zaman yazarın bu eleştirilerin dozunun iki toplum 

arasında uçurumların oluşmasına neden olduğu saptanmıştır. Nitekim Biberyan’ın 
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romanındaki Ermeni genci Aret’in Türk gençleri Erol ve arkadaşları tarafından yok yere 

öldürülmesi uçurumun ulaştığı en uç noktayı oluşturmaktadır.  

 

Sonuç olarak bu araştırmada bireyden yola çıkarak iki toplumun geçmişte ve 

günümüzde Türk ve Türkiye algılaması ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece birbirini 

asimetrik olarak gören azınlık ve çoğunluğun birbirini “öteki”leştirme nedenleri incelenmiştir.  

 

Çalışma sırasında iki yazarın eserlerinin yanı sıra genel olarak Doğudaki ve Batıdaki 

Türk imgesi de incelenmiştir. Doğudaki Türk imgesi bölümünde tarihi perspektif içerisinde 

Türk-İran ve Türk-Ermeni ilişkilerinin edebiyata yansımaları ele alınmıştır. Batıdaki Türk 

imgesi bölümünde ise tarihi perspektif içerisinde Türk-Alman ve Türk-Fransız ilişkilerinin 

edebiyata yansımalarına üzerinde durulmuştur. Böylece söz konusu ülkelerdeki Türk 

imgesinin geçmişten günümüze dönemin siyasi, tarihi, dini, ekonomik ve coğrafi nedenlerle 

sürekli değiştiği görülmüştür.  
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TÜRKÇE ÖZET 

 

Bu çalışmamızda Batı Ermeni Edebiyatının temsilcilerinden Zaven Biberyan’ın 

Yalnızlar adlı romanıyla Avusturya Edebiyatının temsilcilerinden Barbara Frischmuth’un 

Pembe ve Avrupalılar adlı romanındaki Türk imgeleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca Zaven 

Biberyan’ın ve Barbara Frischmuth’un hayatı ve romanları incelenmiştir.   

 

İki çağdaş yazarın eserlerinde yaratılan Türk imgelerinin oluşumunda tarihi geçmişin 

büyük bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Biberyan’ın eserinde kadın, cinsellik, aile, mekân, 

azınlık, nefret, hırs, para, kıskançlık konuları ön plandayken, Frischmuth’da çocuk, toplum, 

kültür ve iletişim konularının ön planda olduğu görülmüştür. Yazarların eserleri incelenirken 

Genel Edebiyat bilimi ve Karşılaştırmalı Edebiyat biliminin yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmalar sırasında imgenin genel edebiyat bilimi ve karşılaştırmalı edebiyat bilimindeki 

yeri sorgulanmıştır. Daha sonra Doğudaki ve Batıdaki Türk imgesi genel olarak 

değerlendirilmiş ve her iki tarafta da bugün hala negatif bir Türk imgesinin kabul gördüğü 

sonucuna varılmıştır.  

 

Doğudaki Türk imgesi bölümünde tarihi zaman içinde Türk-İran ve Türk-Ermeni 

ilişkilerinin edebiyata negatif olarak yansıdığı görülmüştür. Burada da yine Osmanlı 

İmparatorluğu döneminin Türk algılamasını etkilediği sonucuna varılmıştır. Batıdaki Türk 

imgesi bölümünde ise Batı ülkelerinden Almanya ve Fransa’nın geçmişteki algılaması ile 

bugünkü Türk algılaması ortaya konmaya çalışılmıştır. Tarihi seyir içerisinde Batı ülkelerinin 

geçmişte Türklerden “vahşi, barbar, korkunç” olarak bahsederken bugün Türklerin Avrupa 

ülkelerine göçmen işçi olarak gitmelerinden dolayı bu imgelemlerin değiştiği görülmüştür. 

 

 160



Genel bir Türk algılamasının ardından incelenen her iki eserde de Türk imgelerinin 

farklı şekillerde ele alındığı görülmüştür. Bu farklılık rastlantı değildir. Her iki yazarın kendi 

halklarının (Ermeni ve Avusturyalıların) Türk toplumunu belleğinde nasıl algıladıkları bu 

farklılığın ortaya çıkmasında etkili olmuştur.  Çalışmada yazarların bakış açılarından azınlık 

ve çoğunluk temalarının nasıl görüldüğü ve yazarların bu temalara yaklaşımları da ortaya 

konmuştur.  Biberyan’ın romanında azınlıkların kendilerini çoğu zaman vatandaşı oldukları 

ülkeye ait hissetmedikleri ortaya çıkmıştır. Frischmuth’da ise göçmen Türk toplumunun yani 

Avusturyalılara göre “öteki” olan Türklerin topluma entegrasyon için yoğun bir çaba içinde 

oldukları görülmüştür.  

 

Bu çalışma genel olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Edebiyatta Yeni 

Açılımlar ve Metodolojik Yaklaşım başlığı altında Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve 

Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemesi Olarak İmge konularına yer verilmiştir. İkinci bölümde 

Dünya’da Türk İmgesi adı altında, Batıdaki Türk İmgesi ve Doğudaki Türk İmgesi 

incelenmiştir. Bu bölümde Almanya, Fransa, İran ve Ermenistan’ın tarihi perspektifi göz 

önünde bulundurularak söz konusu ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerinin edebiyata yansıması 

üzerinde durulmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde Zaven Biberyan’ın ve Barbara 

Frischmuth’un Hayatı, ‘Yalnızlar’ ve ‘Pembe ve Avrupalılar’  Adlı Romanların Biçim ve 

İçerik Karşılaştırması yapılmıştır. Bu bölümde ‘Yalnızlar’ ve ‘Pembe ve Avrupalılar’ Adlı 

Romanlardaki Farklılıklar ve Benzerlikler konularına yer verilmiştir.  
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SUMMARY OF MASTER’S THESIS 

 

In this study we compared the Turkish image as described in two novels, “Yalnızlar” 

(Loners) by Zaven Biberyan, a Turkish Armenian writer, and “Pembe and the Europeans” by 

Barbara Frischmuth, a writer of Austrian origin. Also, we made an analysis of their lives. 

 

We concluded that history and wars had played a determining role in the formation of 

the Turkish image in these two books. In Biberyan’s book, issues related to women, sexuality, 

family, place, minorities, hatred, ambition, money and jealousy are brought to the foreground. 

Frischmuth, on the other hand, focuses on such issues as children, society, culture and 

communication.  

 

In the section on the Turkish Image in the East it was seen that in the course of history 

the Turkish-Iranian and Turkish-Armenian relations came to be reflected negatively on 

literature. The conclusion reached is that the Ottoman period has affected the way the Turks 

are being perceived. In the Turkish Image in the West section we dwelt on the Turkish 

perception in two western countries, Germany and France, in the past and in our day. It was 

seen that the western countries who, in the past, used to refer to Turks as “wild, barbaric and 

horrifying”, have altered that image since the arrival of the Turkish migrant workers.  

 

After making a general assessment of the way Turks are being perceived, the Turkish 

image in the two books were studied. It was seen that the Turkish images built in these books 

are different from one another. That difference was not accidental. These authors have 

perceived the Turkish society differently from one another – each according to the collective 

memory of his or her own people, that is, the Armenian and the Austrian people. In this study 
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we also explained how, from their own perspective, each of these authors saw the minority 

and majority issues and how they approached these themes. Biberyan’s novel indicates that 

most of the time minority members do not feel they belong to the country whose nationals 

they are. Frischmuth’s book, on the other hand, describes the intense efforts the Turkish 

immigrants, that is, the “other” from the standpoint of the Austrians, are making to become 

integrated into the society of the host country.  

 

This study consists roughly of three chapters. In the first chapter, under the heading, 

New Initiatives in Literature and Methodological Approach, the following subjects are 

discussed: The Science of Comparative Literature and Image as a Comparative Literature 

Study. In the second chapter, under the heading, Turkish Image in the World, the Turkish 

Image in the West and the Turkish Image in the East are studied. In this chapter, taking into 

consideration the historical perspective of Germany, France, Iran and Armenia, we focused on 

the reflections on literature of these countries’ relations with Turkey. In the third chapter of 

the thesis a Comparative Study of the Lives and Books of Zaver Biberyan (Loners) and 

Barbara Frischmuth (Pembe and the Europeans is made from the standpoint of Form and 

Content. In this chapter the similarities and dissimilarities between the two novels are pointed 

out.  
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